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I — DECRETOS-LEI 

 

Presidência do Conselho de Ministros 

 

Decreto-Lei n.º 40/2020 

de 17 de julho 

 

O presente decreto-lei define a atribuição dos incentivos aos trabalhadores com vínculo de 

emprego público integrados nas carreiras gerais, de natureza pecuniária e não pecuniária, nas situações 

de mudança ou alteração temporária do local de trabalho, de uma área geográfica não abrangida pela 

Portaria n.º 208/2017, de 13 de julho, para os territórios por ela abrangidos, no âmbito do Programa de 

Valorização do Interior. 

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

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 2 de julho de 2020. — António Luís Santos da 

Costa — João Rodrigo Reis Carvalho Leão — Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão — Ana 

Maria Pereira Abrunhosa. 

Promulgado em 8 de julho de 2020. 

Publique-se. 

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA. 

Referendado em 10 de julho de 2020. 

O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 

(DR, 1.ª Série, n.º 138, 17jul20) 

___________________ 

 

II — DESPACHOS 

 

DEFESA NACIONAL 

 

Gabinete do Ministro 

 

Despacho n.º 7 322/2020 

 

Considerando que nos termos do disposto na alínea j) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 183/2014, de 

29 de dezembro, compete ao Ministério da Defesa Nacional apoiar projetos e atividades de interesse para 

a área da defesa nacional, através da atribuição de subsídios; 

Considerando as regras e condições para a atribuição desses subsídios estabelecidas no Despacho 

n.º 1 751/2011, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 16, de 24 de janeiro de 2011; 

Considerando que o Ministério da Defesa Nacional reconhece a elevada importância da atribuição 

dos subsídios na promoção e divulgação de doutrina e iniciativas nos domínios da segurança e defesa 

nacional; 

Considerando ainda que o montante de subsídios a conceder não deve exceder os €  40 000,00, 

conforme o meu Despacho n.º 5 011/2020, de 15 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª Série, 

n.º 40, de 27 de abril de 2020; 

Concluído que se encontra o processo de candidaturas e sob proposta da Comissão de Avaliação das 

Candidaturas, para 2020; 

Determino a atribuição dos seguintes subsídios: 

1 — As publicações e projetos editoriais a que se refere o n.º 1, alínea c), do Despacho n.º 1 751/2011: 
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a) “Cooperativa de Ensino Universitário da Universidade Autónoma de Lisboa”, apoio ao 

projeto de investigação “O país que somos, o(s) mundo(s) que temos: um roteiro para o conceito estratégico 

na próxima década”, no montante de € 5 400,00; 

b) “Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra”, apoio ao projeto de investigação 

“A geopolítica das FND: análise dos fatores políticos da participação portuguesa em missões 

internacionais”, no montante de € 4 480,00; 

c) “Revista de Artilharia”, publicação de quatro números da Revista de Artilharia e separata 

sobre o Dia da Arma da Artilharia e respetiva edição informática, no montante de € 3 000,00; 

d) “Revista Estratégia”, publicação do Volume Anual da revista do Instituto Português de 

Conjuntura Estratégica, no montante de € 3 500,00; 

e) “Revista Militar”, publicação de 12 números da Revista Militar e respetivo site de números 

anteriores, no montante de € 4 000,00; 

f) “Boletim da Associação dos Pupilos do Exército”, apoio à publicação de quatro edições do 

Boletim da Associação dos Pupilos do Exército (APE), no montante de € 2 000,00. 

2 — As entidades a que se refere o n.º 2 do Despacho n.º 1 751/2011: 

a) “Associação de Comandos”, apoio à promoção das atividades das publicações e projetos editoriais 

da Associação de Comandos, no montante de € 8 000,00; 

b) “Sociedade Histórica da Independência de Portugal”, apoio à promoção das atividades estatutárias 

da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, no montante de € 5 000,00; 

c) “Liga dos Amigos do Arquivo Histórico Militar”, apoio à promoção das atividades estatutárias da 

Liga dos Amigos do Arquivo Histórico Militar, designadamente no que concerne ao desenvolvimento do 

“Projeto Recolha”, procedendo à conservação documental, no montante de € 2 600,00. 

29 de junho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 140, 21jul20) 

 

Despacho n.º 7 352/2020 

 

Considerando a existência de elevadas quantidades de armamento ligeiro, em diversas condições de 

utilização, desprovidas de uso operacional ou de utilidade para os Ramos das Forças Armadas, em 

progressivo estado de degradação, que obrigam consequentemente à elevada oneração de espaços de 

armazenagem, custos de manutenção e de segurança. 

Considerando que a alienação do referido armamento se afigura como a solução mais económica e 

rentável que permitirá por um lado, a desoneração dos custos de armazenamento, manutenção e segurança, 

como por outro, a sua rentabilização através da obtenção do produto da sua alienação. 

Considerando que nos termos do Decreto-Lei n.º 48/89, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, foi 

concedido parecer favorável do Conselho de Chefes de Estado-Maior e acautelado o eventual interesse das 

forças de segurança e das indústrias de defesa. 

Considerando que nos termos do AC/338-D(20170064-AS1) de 22 de maio de 2017, Portugal integra 

a Parceria Demilitarization, Dismantling, and Disposal (D3) da Nato Support and Procurement 

Organisation (NSPO), desde 30 de maio de 2017, a qual detém um vasto leque de instrumentos e 

capacidades especializados em processos de desmantelamento, desmilitarização e alienação de material de 

uso militar através dos princípios da reutilização, revenda e reciclagem (R3), constituindo-se, neste sentido, 

como um meio de excelência para a concretização da referida alienação. 

Face ao exposto e ao abrigo do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 48/89, de 22 de fevereiro, na sua redação 

atual, determino: 

a) A alienação a título oneroso do armamento ligeiro e material complementar proveniente do 

Exército e da Força Aérea Portuguesa, através da parceria Nato Support Procurement Agency/Demilitarization, 

Dismantling, and Disposal, NSPA D3; 
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b) A delegação no diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional, Dr. Alberto Rodrigues Coelho, 

da competência para a coordenação em articulação com o Ramos, designadamente no que concerne à 

identificação e constituição dos lotes do material a alienar e respetivos preços-base, bem como à prática de 

todos os atos inerentes à realização do procedimento de alienação, incluindo a decisão de adjudicação e os 

demais atos necessários, incluindo os que decorram do “Project Mandate” proposto pela NSPA, até à sua 

conclusão; 

c) A delegação no Chefe de Estado-Maior do Exército, Gen (13753582) José Luís Fonseca, com 

faculdade de subdelegação, das competências necessárias para o acompanhamento e fiscalização da referida 

alienação (armas provenientes do Exército), designadamente no que concerne à execução da entrega das 

armas, devendo o Exército enviar à DGRDN o respetivo relatório, que atestará o processo de abate à carga 

do referido material militar no inventário do Exército; 

d) A delegação no Chefe de Estado-Maior da Força Aérea Portuguesa, General Joaquim Manuel 

Nunes Borrego, com faculdade de subdelegação, das competências necessárias para o acompanhamento e 

fiscalização da referida alienação (armas e material complementar provenientes da FAP), designadamente 

no que respeita à execução da entrega das armas, devendo a FAP enviar à DGRDN o respetivo relatório, 

que atestará o processo de abate à carga do referido material militar no inventário da FAP; 

e) A consignação do produto da venda, a dar entrada nos cofres do Estado, para inscrição ou 

reforço das verbas afetas ao Exército e à Força Aérea (de acordo com a proveniência do material), conforme 

o disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 48/89, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, devendo a mesma 

ser deferida no tempo para momento posterior ao apuramento das verbas reais despendidas com a alienação 

do sistema de armas e respetivo pagamento da taxa devida ao D3, sendo esse valor deduzido à referida 

consignação; 

f) O presente despacho produz efeitos a partir data da sua assinatura. 

14 de julho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 142, 23jul20) 

 

Despacho n.º 7 355/2020 

 

O Despacho n.º 5 408/2004 (2.ª Série), de 22 de dezembro de 2003, do Ministro da Defesa Nacional, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 67, de 19 de março de 2004, que estabelece um conjunto 

de normas e procedimentos a observar pelos serviços centrais (SC) do Ministério da Defesa Nacional 

(MDN), pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) e pelos Ramos das Forças Armadas 

(FA), com vista a assegurar uma gestão integrada dos programas de investimento previstos na Lei de 

Programação Militar (LPM), aprovada pela Lei Orgânica n.º 2/2019, de 17 de junho, encontra-se 

desatualizado, sendo por isso necessário proceder à sua revisão, adequando-o ao esforço e investimento que 

têm vindo a ser realizados, desde há vários anos, nas plataformas informacionais, nomeadamente no 

Sistema Integrado de Gestão da Defesa Nacional (SIGDN) e no sistema de informação de Gestão de 

Projetos implementado na Defesa Nacional. 

Considerando a interligação entre o SIGDN e o sistema de informação de Gestão de Projetos 

implementado na Defesa Nacional, que confere ao MDN um modelo de gestão global, assente na 

transparência, credibilidade e rigor dos procedimentos relativos ao planeamento, acompanhamento e 

controlo da execução da LPM, pautado por critérios de economia, eficiência e eficácia; 

Considerando, ainda, que o articulado da atual LPM trouxe algumas novidades em relação ao 

antecedente, nomeadamente quanto aos procedimentos de contratação conjuntos e cooperativos, à 

centralização de procedimentos de contratação e a um novo relatório de execução financeira e material a 

enviar à tutela até 31 de julho; 

Considerando, finalmente, a necessidade de dar satisfação ao instituído pelo artigo 3.º da LPM, 

quanto ao acompanhamento e controlo da execução dos programas de investimento das FA pela Assembleia 

da República: 
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Determino que: 

1 — Seja dada continuidade à utilização pelos SC do MDN, pelo EMGFA e pelos Ramos das 

FA, no âmbito das suas competências, do sistema de informação de Gestão de Projetos implementado na 

esfera da Defesa Nacional para efeitos de planeamento, execução, acompanhamento, controle e reporte da 

LPM, por forma a fornecer informação fiável, completa, atualizada e suscetível de ser auditada. 

2 — Para o efeito da informação a que se refere o número anterior, as entidades nele mencionadas 

assegurem a permanente atualização dos projetos residentes no sistema de informação de Gestão de Projetos 

implementado na Defesa Nacional, registando os atos administrativos e de gestão após a data da sua 

ocorrência, salvo quando se trate de documentação com classificação de segurança superior à suportada 

pelo referido sistema de informação. 

3 — A Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN), enquanto entidade responsável 

pelo sistema de informação de Gestão de Projetos implementado na Defesa Nacional e pela coordenação dos 

trabalhos de manutenção evolutiva desta plataforma, difunda os normativos e orientações técnicas necessárias à 

uniformização de procedimentos e de prestação de informação, a qual deverá incluir indicadores quantitativos e 

qualitativos dos resultados esperados na execução dos projetos constantes na LPM. 

4 — O acompanhamento da execução da LPM é assegurado por um núcleo de acompanhamento, 

com a seguinte composição: 

a) O diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional, que preside; 

b) Um representante da Secretaria-Geral do MDN; 

c) Um representante do EMGFA; 

d) Um representante de cada Ramo das FA. 

5 — O núcleo de acompanhamento é apoiado, permanentemente, por uma equipa técnica, 

composta por elementos a nomear pela DGRDN, pela Secretaria-Geral do MDN, pelo EMGFA e pelos 

Ramos das FA. 

6 — Ao núcleo de acompanhamento compete: 

a) Monitorizar a execução da LPM e apresentar o relatório da sua execução financeira e 

material até 31 de julho de cada ano económico, em conformidade com o estipulado no artigo 9.º da LPM, 

ao membro do Governo responsável pela área da defesa nacional, que poderá requerer a sua apreciação 

pelo Conselho Superior Militar; 

b) Para efeitos do número anterior, até 15 de julho de cada ano, as entidades referidas no n.º 1 

submetam à DGRDN os dados necessários à elaboração do referido relatório, reportado a 30 de junho, dos 

projetos LPM, por capacidade, discriminando os seus principais desenvolvimentos, elaborado de acordo 

com o modelo constante do anexo I do presente despacho; 

c) Ao núcleo de acompanhamento compete ainda apresentar o relatório anual de execução da 

LPM até ao fim do mês de março do ano subsequente, por forma a ser submetido à Assembleia da República 

conforme previsto no artigo 3.º da LPM; 

d) Para efeitos do número anterior, até 15 de fevereiro de cada ano, as entidades referidas no 

n.º 1 submetam à DGRDN os dados necessários à elaboração do referido relatório, reportado a 31 de 

dezembro, dos projetos LPM, por capacidade, discriminando os seus principais desenvolvimentos, 

elaborado de acordo com o modelo constante do anexo II do presente despacho. 

7 — É revogado o Despacho n.º 5 408/2004 (2.ª Série), de 22 de dezembro de 2003, do Ministro 

da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 67, de 19 de março de 2004. 

14 de julho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 142, 23jul20) 
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ANEXO I 

 

Diretiva sobre a execução da Lei de Programação Militar 

Relatório de Progresso Semestral 
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ANEXO II 

 

Diretiva sobre a execução da Lei de Programação Militar 

 

Relatório de Progresso Anual 
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Instruções de preenchimento 

 

Os campos devem ser preenchidos com letra ARIAL, tamanho 9 e não deve ser excedido o tamanho 

limite das descrições. 

O enquadramento estratégico refere-se à informação das fichas de projeto. 

Os indicadores de performance, cuja descodificação pode ser observada na tabela infra, refere-se ao 

atual ponto de situação dos projetos, incluindo data expectável para término do mesmo (diferente da data 

do enquadramento estratégico caso o projeto esteja atrasado ou adiantado, face ao inicialmente planeado). 

Os pagamentos previstos para o ano corrente, visam antecipar a execução financeira do projeto, devendo 

ser realista. 

 
Descodificação dos indicadores de performance do sistema de Visual Management 
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Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 

 

Despacho n.º 7 107/2020 

 

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 1 479/2020, do Ministro da Defesa Nacional, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica o STANAG 4 382 SGB (Edition 

03) — Slow Heating Test Procedures for Munitions — AOP-4382 Edition A, com implementação na data da 

sua publicação no Exército e na Força Aérea. 

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

1 de junho de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 135, 14jul20) 

 

Despacho n.º 7 108/2020 

 

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 1 479/2020, do 

Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica o 

STANAG 5 641 CAP3 (Edition 01) — Spectrum Management in Military Operations — ASP-01 Edition A, 

com implementação na data da sua publicação na Marinha e na Força Aérea e vinte e quatro meses após a 

data da sua publicação no Exército. 

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

3 de junho de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 135, 14jul20) 

 

Despacho n.º 7 172/2020 

 

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 1 479/2020, do Ministro da Defesa Nacional, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica o STANAG 5 642 CAP3 

(Edition 01) — Spectrum Management Allied Data Exchange Format — Extensible Markup Language 
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(SMADEF-XML) — ASP-02 Edition A, com implementação futura na Marinha e no Exército e, com 

implementação à data da sua promulgação na Força Aérea. 

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

25 de maio de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 136, 15jul20) 

 

Despacho n.º 7 173/2020 

 

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 1 479/2020, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª 

Série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica o STANAG 5 068 CAP1 (Edition 01) — Secure 

Communications Interoperability Protocol (SCIP) — AComP-5068 Edition A, com implementação 

futura na Marinha e no Exército e, com implementação à data da sua promulgação na Força Aérea . 

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

25 de maio de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 136, 15jul20) 

 

Despacho n.º 7 174/2020 

 

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 1 479/2020, do Ministro da Defesa Nacional, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica o STANAG 4 823 LCGDSS 

(Edition 01) (Ratification Draft 01) — Multi calibre Manual of Proof and Inspection (M CMOPI) for NATO 

Small Arms Ammunition — AEP-97 Edition A, com implementação à data da sua promulgação na Marinha 

e na Força Aérea e, com reservas de implementação no Exército. 

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

25 de maio de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 136, 15jul20) 

 

Despacho n.º 7 175/2020 

 

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 
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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 1 479/2020, do Ministro da Defesa Nacional, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica o STANAG 4 764 SGB (Edition 

01) — Safety and Suitability for Service Assessment Testing for Mortar Cartridges — AAS3P-23 Edition 

A, com reservas de implementação no Exército e com implementação na data da sua publicação na Força 

Aérea. 

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

01 de junho de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 136, 15jul20) 

 

Despacho n.º 7 461/2020 

 

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 1 479/2020, do Ministro da Defesa Nacional, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica o STANAG 3 527 AMD (Edition 

04) — Fatigue Management in Air Operations — AAMedP-1.11 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. 

18 de março de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 145, 28jul20) 

 

Despacho n.º 7 463/2020 

 

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 1 479/2020, do Ministro da Defesa Nacional, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica o STANAG 1 385 NFL (Edition 

08) (Ratification Draft 01) — Guide Specification (Minimum Quality Standards) for Naval Distillate Fuels 

(F-75 and F-76) — AFLP 1385 Edition C, com reservas de implementação na Marinha, no Exército e na 

Força Aérea. 

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

08 de julho de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 145, 28jul20) 

 



1.ª Série  ORDEM DO EXÉRCITO N.º 07/2020  173 

 

Despacho n.º 7 464/2020 

 

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 1 479/2020, do Ministro da Defesa Nacional, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica o STANAG 7 233 PR/SAR 

(Edition 01) — NATO Personnel Recovery Tactics, Techniques and Procedures — APRP-3.3.7.7 Edition 

A, com implementação à data da sua promulgação na Marinha, no Exército e na Força Aérea. 

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

13 de julho de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 145, 28jul20) 

 

Despacho n.º 7 496/2020 

 

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 1 479/2020, do Ministro da Defesa Nacional, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica o STANAG 2 997 RTIOS 

(Edition 02) — Life Jackets and Personal Flotation Devices, com implementação futura na Marinha e com 

implementação à data da sua promulgação no Exército. 

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

23 de junho de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 146, 29jul20) 

 

Despacho n.º 7 498/2020 

 

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 1 479/2020, do Ministro da Defesa Nacional, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica o STANAG 4 563 RTIOS 

(Edition 01) — Tropical Field Clothing System (Climatic Zones B1, B2, B3), com implementação à data da 

sua promulgação na Marinha e no Exército. 

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

23 de junho de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 146, 29jul20) 
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Despacho n.º 7 499/2020 

 

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 1 479/2020, do Ministro da Defesa Nacional, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica o STANAG 1 474 HOSTAC 

(Edition 01) — Embarked Aviation Cross Deck Clearance Criteria and Procedures for Assessing 

Interoperability — APP-29 Edition A, com implementação à data da sua promulgação na Marinha, no 

Exército e na Força Aérea. 

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

29 de junho de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 146, 29jul20) 

 

Despacho n.º 7 500/2020 

 

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 1 479/2020, do Ministro da Defesa Nacional, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica o STANAG 2 310 LCGDSS 

(Edition 04) — Technical Performance Specification Providing for the Interchangeability of 7.62 mm x 51 

Ammunition — AOP-2310 Edition A, com implementação na data da sua promulgação na Marinha e na 

Força Aérea e, com reservas de implementação no Exército. 

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

08 de julho de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 146, 29jul20) 

 

Despacho n.º 7 501/2020 

 

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 1 479/2020, do Ministro da Defesa Nacional, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica o STANAG 4 090 LCGDSS 
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(Edition 03) — Technical Performance Specification Providing for the Interchangeability of 9 mm x 19 

Ammunition — AOP-4090 Edition A, com implementação na data da sua promulgação na Marinha e na 

Força Aérea e, com reservas de implementação no Exército. 

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

08 de julho de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 146, 29jul20) 

 

Despacho n.º 7 502/2020 

 

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 1 479/2020, do Ministro da Defesa Nacional, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica o STANAG 4 172 LCGDSS 

(Edition 03) (Ratification Draft 01) — Technical Performance Specification Providing for the 

Interchangeability of 5.56 mm x 45 Ammunition — AOP-4172 Edition A, com implementação na data da 

sua promulgação na Marinha e na Força Aérea e, com reservas de implementação no Exército. 

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

08 de julho de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 146, 29jul20) 

 

Despacho n.º 7 503/2020 

 

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 1 479/2020, do Ministro da Defesa Nacional, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica o STANAG 4 383 LCGDSS 

(Edition 02) (Ratification Draft 01) — Technical Performance Specification Providing for the 

Interchangeability of 12.7 mm x 99 Ammunition — AOP-4383 Edition A, com implementação na data da 

sua promulgação na Marinha e na Força Aérea e, com reservas de implementação no Exército. 

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

08 de julho de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 146, 29jul20) 
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Despacho n.º 7 504/2020 

 

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 1 479/2020, do 

Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 31 de janeiro, Portugal ratifica 

o STANAG 4 601 NFL (Edition 04) (Ratification Draft 01) — Guide Specification for Hydraulic Fluids for 

Naval Applications (H-573, H-574 and H-576) — AFLP-4601 Edition B, com reservas de implementação na 

Marinha, no Exército e na Força Aérea. 

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

08 de julho de 2020. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 146, 29jul20) 

 

Estado-Maior-General das Forças Armadas 

 

Instituto Universitário Militar 

 

Despacho n.º 6 959/2020 

 

Normas Regulamentares do Doutoramento em Ciências Militares 

 

Em conformidade com o disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 10.º do Estatuto do Instituto 

Universitário Militar (IUM), publicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 249/2015, de 28 de outubro, ao 

Comandante do IUM compete superintender na gestão da área académica. 

Assim, sob proposta do Diretor do Departamento de Estudos Pós-Graduados, ouvido o Conselho 

Científico em reunião no dia 6 de maio de 2020, aprovo as Normas Regulamentares do Doutoramento em 

Ciências Militares, em anexo ao presente despacho e que dele faz parte integrante. 

1 de junho de 2020. — O Comandante, Manuel Fernando Rafael Martins, Tenente-General. 

 

ANEXO 

Normas Regulamentares do Doutoramento em Ciências Militares 

 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

 

Artigo 1.º 

Finalidade 

O presente Regulamento tem por finalidade estabelecer as normas regulamentares do ciclo de estudos 

do Instituto Universitário Militar (IUM) conducente à obtenção do grau de Doutor em Ciências Militares, 

a seguir simplesmente referido por Doutoramento. 

 

Artigo 2.º 

Área científica 

A área científica predominante do Doutoramento é Ciências Militares. 
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Artigo 3.º 
Duração 

O Doutoramento tem a duração de três anos letivos, com o prolongamento até cinco anos, nos termos 
do artigo 15.º 

 
Artigo 4.º 

Fundamentação do Curso de Doutoramento 

1 — O Doutoramento em Ciências Militares visa a formação avançada e o aprofundamento do 
conhecimento relativo ao desenvolvimento das metodologias e processos de edificação e emprego de 
capacidades militares utilizadas na defesa, vigilância, controlo e segurança dos espaços sob soberania e 
jurisdição nacional; na resposta a crises, conflitos e emergências complexas; em missões humanitárias e de 
paz; em ações de segurança interna; em apoio ao desenvolvimento e bem-estar, assim como na cooperação 
e assistência militar. 

2 — Os doutorandos devem adquirir conhecimentos, aptidões e atitudes de acordo como os 
resultados da aprendizagem correspondentes ao nível 8 de qualificação, nos termos dos descritores dos 
níveis do Quadro Nacional de Qualificações, descritos na Portaria 782/2009 de 23 de julho. 

 
Artigo 5.º 

Estrutura curricular e plano de estudos 

A estrutura curricular e o plano de estudos do Doutoramento, registado na Direção-Geral do Ensino 
Superior em 8 de janeiro de 2020, com a referência n.º R/A-Cr87/2019, são os constantes do anexo ao 
presente despacho, o qual é parte integrante deste. 
 

CAPÍTULO II 
Coordenação do Doutoramento 

 
Artigo 6.º 

Diretor de Curso 

1 — O Doutoramento é coordenado pelo Diretor de Curso, nos termos das normas em vigor sobre 
direção de cursos do IUM. 

2 — Pode ser nomeado Diretor de Curso todo o docente do IUM, titular do grau de doutor, 
academicamente qualificado e especializado na área do conhecimento das Ciências Militares ou áreas afins. 

3 — O Diretor de Curso é nomeado e exonerado pelo Comandante do IUM, ouvido o Conselho 
Científico, nos termos dos regulamentos em vigor. 

4 — O Diretor de Curso pode nomear coordenadores de especialidades, para o coadjuvar. 
5 — Os coordenadores das especialidades são nomeados e exonerados pelo Diretor de Curso, 

ouvida a Comissão Científica do Doutoramento, e têm as atribuições que este delegar. 
6 — O Diretor de Curso é ainda apoiado pela Comissão Científica do Doutoramento. 

 
Artigo 7.º 

Atribuições do Diretor de Curso 

1 — Ao Diretor compete, em geral, a coordenação do funcionamento do Doutoramento.  
2 — Em particular, compete ao Diretor de Curso: 

a) Assegurar a promoção do Doutoramento; 
b) Assegurar a disponibilização e atualização da informação sobre o Doutoramento; 
c) Assegurar a organização do Doutoramento, tendo em conta o planeamento central e as 

deliberações dos órgãos da Escola, cabendo-lhe, em especial, propor anualmente: 

i) O calendário letivo do Doutoramento; 
ii) Os horários da componente letiva do Doutoramento; 

iii) O calendário de avaliação do curso de Doutoramento. 

d) Preparar e apresentar ao órgão estatutariamente competente a proposta anual de distribuição 
do serviço docente do Doutoramento; 

e) Preparar e apresentar ao Comandante do IUM: 

i) A proposta anual de vagas do Doutoramento; 
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ii) A proposta de propinas do Doutoramento; 
iii) O Relatório Anual de Curso; 

f) Coordenar a elaboração das propostas de alteração ao plano de estudos do Doutoramento, 
ouvida a Comissão Científica do Doutoramento; 

g) Preparar e apresentar ao Conselho Científico a proposta de normas regulamentares específicas 
do Doutoramento, ouvidos os órgãos estatutariamente competentes; 

h)  Dar parecer ao Comandante do IUM sobre os prazos de candidatura ao Doutoramento; 
i) Coordenar a seleção e seriação dos candidatos ao Doutoramento; 
j) Assegurar a divulgação da lista dos orientadores disponíveis e respetivos temas; 
k) Submeter ao Comandante do IUM os orientadores e coorientadores da tese de Doutoramento 

propostos a Comissão Científica do Doutoramento; 
l) Nomear a constituição dos Painéis de Avaliação de Projetos de Doutoramento e de 

acompanhamento dos trabalhos de investigação, ouvidos os orientadores e a Comissão Científica do 
Doutoramento; 

m) Propor ao Conselho Científico os júris de Doutoramento, ouvidos os orientadores e a Comissão 
Científica do Doutoramento; 

n) Nomear e exonerar os vogais da comissão científica do Doutoramento.  
 

Artigo 8.º 
Comissão Científica do Doutoramento 

1 — A Comissão Científica do Doutoramento é composta pelo Diretor de Curso, que preside com 
voto de qualidade, e quatro ou seis vogais. 

2 — Os vogais da Comissão Científica do Doutoramento são nomeados e exonerados pelo 
Comandante do IUM, sob proposta do Diretor de Curso. 

3 — Podem ser vogais da Comissão Científica do Doutoramento os professores do Doutoramento e 
os Coordenadores das Áreas de Ensino do IUM das especialidades associadas ao Doutoramento ou seus 
representantes. 

4 — Podem ainda ser convidados a participar nas reuniões da Comissão Científica do Doutoramento, 
outros professores e investigadores do IUM ou, ainda, outras entidades com quem o Doutoramento tenha 
relações de colaboração. 

5 — A Comissão Científica do Doutoramento é obrigatoriamente ouvida pelo Diretor de Curso nos 
domínios especificados nestas normas regulamentares. 

 
Artigo 9.º 

Atribuições da Comissão Científica do Doutoramento 

1 — O acompanhamento científico do Doutoramento é da competência da Comissão Científica do 
Doutoramento, de acordo com as orientações do Conselho Científico do IUM. 

2 — À Comissão Científica do Doutoramento compete, em particular: 

a) Pronunciar-se sobre propostas de alteração das normas regulamentares específicas do Doutoramento; 
b) Pronunciar-se sobre propostas de alteração ao plano de estudos do Doutoramento; 
c) Pronunciar-se sobre a seleção e seriação dos candidatos ao Doutoramento; 
d) Propor e aprovar as propostas de orientadores e coorientadores do Doutoramento, tendo em 

conta o tema e as manifestações de vontade, expressas em declarações escritas e assinadas pelo estudante 
de Doutoramento e potencial orientador, até ao final do primeiro ano curricular do Doutoramento; 

e) Analisar e decidir sobre pedidos de mudanças de orientadores e coorientadores, quando 
devidamente fundamentados. 
 

CAPÍTULO III 
Admissão ao Doutoramento 

 
Artigo 10.º 

Condições de acesso e ingresso 

1 — Podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de doutor: 

a) Titulares do grau de mestre na área científica das Ciências Militares ou equivalente legal e 
titulares do grau de mestre noutras áreas científicas que sejam reconhecidos pela Comissão Científica do 
Doutoramento como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos; 
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b) Titulares do grau de licenciado, detentores de um currículo escolar ou científico especialmente 
relevante, que seja reconhecido pela Comissão Científica do Doutoramento como atestando capacidade 
para a realização deste ciclo de estudos; 

c) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido pela 
Comissão Científica do Doutoramento como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos. 

2 — As candidaturas à frequência do Doutoramento em Ciências Militares são objeto de apreciação 
pelo Conselho Científico do IUM, de acordo com critérios de seleção e seriação fixados anualmente através 
do Despacho do Comandante do IUM, competindo ao Comandante do IUM a sua aprovação. 
 

Artigo 11.º 
Vagas e prazos 

As vagas e os prazos de candidatura, matrícula e inscrição, são fixados anualmente pelo Comandante 
do IUM. 

Artigo 12.º 
Normas de candidatura 

1 — A candidatura obriga à submissão dos seguintes documentos: 

a) Curriculum vitae; 
b) Cópia dos certificados de todas as habilitações com as respetivas classificações; 
c) Fotografia digital; 
d) Apresentação do cartão de cidadão ou documento legal equivalente; 
e) No caso de o candidato ser militar, despacho de autorização do Chefe do Estado-Maior do 

Ramo ou do Comandante-Geral da GNR. 

2 — Para além dos documentos especificados no n.º 1, os candidatos devem ainda entregar, no ato 
de candidatura: 

a) O pré-projeto de investigação para Doutoramento, de acordo como formato adotado pelo IUM; 
b) Caso o candidato proponha um orientador, deve incluir uma declaração de aceitação por parte 

do orientador proposto; 
c) Declaração de submissão do pré-projeto a Instituição de Financiamento, caso se aplique. 

 
Artigo 13.º 

Seleção e seriação 

1 — Os candidatos são selecionados e seriados pela Comissão Científica do Doutoramento, com base 
na avaliação curricular académica, científica, profissional e do pré-projeto de investigação para 
Doutoramento, de acordo com critérios aprovados pelo Comandante do IUM e publicados no aviso de 
abertura de candidaturas. 

2 — A pontuação final é apresentada numa escala de 0 a 20 valores, arredondados às centésimas, nas 
seguintes componentes: 

a) Currículo escolar, considerando a classificação final, a área cientifica do curso de mestrado ou 
licenciatura e a realização de outros curso na área das ciências militares; 

b) Currículo científico, considerando a coordenação e participação em projetos científicos e a 
publicação de artigos científicos em publicações especializadas; 

c) Currículo profissional, que considera a relevância da atividade exercida para o curso; 
d) Pré-projeto de Doutoramento, na sua relevância para investigação nas Ciências Militares. 

3 — As candidaturas seriadas e selecionadas à frequência pela Comissão Científica do Doutoramento 
são objeto de apreciação pelo Conselho Científico do IUM e aprovadas pelo Comandante do IUM. 
 

Artigo 14.º 
Matrículas, inscrições e propinas 

1 — O candidato admitido deve proceder à matrícula e inscrição nos prazos definidos pelo calendário 
do IUM. 

2 — A inscrição é efetuada anualmente nos prazos indicados. 
3 — São devidas taxas de matrícula, de inscrição e propina, nos termos dos regulamentos em vigor. 
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4 — Após a matrícula e primeira inscrição o candidato apresenta, para comprovativo, os originais, 
ou cópias autenticadas, dos documentos que entregou na candidatura. 

5 — A inscrição no Doutoramento pode ser feita em regime de tempo parcial, nos termos dos 
regulamentos em vigor. 

6 — A inscrição no segundo ano curricular requer: 

a) A aprovação do número mínimo de 40 créditos (ECTS); 
b) A aprovação do projeto de Doutoramento; 
c) O registo do tema de Doutoramento. 

7 — A inscrição no terceiro ano curricular e seguintes requer: 

a) A aprovação na totalidade dos 60 créditos (ECTS) do curso de Doutoramento; 
b) A aprovação do relatório de progresso anual da investigação de Doutoramento pelo painel de 

avaliação, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 21 destas normas. 
 

Artigo 15.º 
Regime da prescrição do direito à inscrição 

1 — A inscrição no segundo ano curricular prescreve no final de dois anos letivos. 
2 — A inscrição no terceiro ano curricular prescreve no final de três anos letivos ou quatro anos 

letivos, no caso de estudantes em tempo parcial. 
3 — A tese deve ser elaborada e entregue até o final de quatro anos letivos ou, no caso de estudantes 

em tempo parcial, cinco anos letivos. 
 

Artigo 16.º 
Regime de reingresso 

1 — Nos casos de prescrição da inscrição o aluno poderá solicitar o reingresso no curso, para 
conclusão da tese e obtenção do grau de Doutor.  

2 — A competência para a admissão em regime de reingresso é do Comandante do IUM, após parecer 
favorável da Comissão Científica do Doutoramento e do Conselho Cientifico do IUM. 

3 — A formalização do pedido de reingresso será efetuada mediante requerimento ao Comandante 
do IUM, podendo ser acompanhada, nos casos em que tal se justifique, por um curriculum vitae ou, no caso 
de ser militar, por um documento do Ramo ou da Guarda Nacional República que ateste a prescrição da 
inscrição por motivos de serviço. 
 

CAPÍTULO IV 
Orientação e coorientação 

 
Artigo 17.º 

Definição e âmbito 

1 — O estudante de Doutoramento é obrigatoriamente orientado por um professor ou investigador 
doutorado do IUM, incluindo as unidades orgânicas autónomas, a quem compete: 

a) Orientar o estudante de Doutoramento na elaboração do projeto de investigação para 
Doutoramento; 

b) Orientar o estudante de Doutoramento na realização dos trabalhos de investigação conducentes 
à elaboração da tese; 

c) Integrar o painel de avaliação do projeto de investigação para Doutoramento; 
d) Orientar o estudante de Doutoramento na redação da tese; 
e) Pronunciar-se sobre a aceitabilidade da tese para a defesa em provas públicas; 
f) Integrar o júri das provas públicas de Doutoramento. 

2 — É possível um regime de coorientação, desde que autorizado pela Comissão Científica do 
Doutoramento e limitado a duas pessoas. 
 

Artigo 18.º 
Nomeação do orientador e coorientador 

1 — O orientador e coorientador são propostos pela Comissão Científica do Doutoramento, nos 
termos das alíneas d) e e) do n.º 2 do artigo 9.º destas Normas Regulamentares ao Comandante do IUM. 
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2 — Todos os candidatos terão de ter como orientador um Doutor que seja reconhecido pelo 
Conselho Científico do IUM como tendo capacidade para orientar a tese, e com curriculum científico 
relevante no tema do Projeto de Doutoramento. 

3 — Se o orientador escolhido não for um Professor ou Investigador do IUM, o candidato poderá 
sugerir um coorientador nestas condições. 

4 — Caso o candidato não proceda de acordo com o definido no número anterior, compete ao Diretor 
de Curso indicar um coorientador do IUM. 

5 — A relevância do currículo do/a orientador/a terá em consideração a publicação de artigos em 
revistas científicas internacionais de elevada qualidade, o sucesso na obtenção de financiamento 
competitivo de investigação em bolsas ou projetos, e/ou experiência na orientação de teses de 
Doutoramento. 

6 — O estudante de Doutoramento, orientador e coorientador são informados da nomeação. 
7 — Compete à Comissão Científica do Doutoramento analisar e decidir sobre pedidos de mudança 

de orientador e coorientador, quando devidamente fundamentados. 
8 — Das decisões da Comissão Científica do Doutoramento cabe recurso para o Comandante do IUM. 

 
Artigo 19.º 

Normas da orientação 

1 — A orientação realiza-se através de encontros regulares entre o orientador e o estudante de 
Doutoramento, presenciais ou através de outras formas de comunicação à distância, assim como da 
preparação e revisão dos trabalhos realizados. 

2 — As reuniões de orientação são registadas no sistema de gestão académica pelo orientador ou 
coorientador, com conhecimento do estudante de Doutoramento. 

3 — As atividades de orientação devem garantir o cumprimento do tempo de orientação para o efeito 
previsto nos regulamentos do IUM, designadamente nos regulamentos sobre a distribuição e avaliação do 
serviço docente. 

 
CAPÍTULO V 

Avaliação e acompanhamento do Doutoramento 
 

Artigo 20.º 
Composição do painel de avaliação 

1 —  O painel de avaliação do Projeto de Doutoramento é constituído: 

a) Pelo orientador; 
b) Por dois professores ou investigadores doutorados, ou especialistas de reconhecida experiência 

e competência profissional, na área em que se insere a investigação, podendo um deles ser externo ao IUM; 
c) Os membros do painel a que se refere a alínea anterior são nomeados pelo Diretor de Curso, 

ouvidos o orientador e a Comissão Científica do Doutoramento. 

2 — O painel de avaliação é presidido pelo elemento interno que integra o júri, excluindo o 
orientador. 

 
Artigo 21.º 

Atribuições do painel de avaliação 

1 — Compete ao painel de avaliação: 

a) Avaliar o projeto de Doutoramento, em sessão pública, e propor as alterações ou correções 
necessárias; 

b) Anualmente, avaliar o relatório de progresso dos trabalhos de investigação do estudante de 
Doutoramento até à data da submissão da tese. 

2 — Compete ao Presidente do painel de avaliação: 

a) Elaborar ata fundamentada da sessão pública de avaliação do projeto de Doutoramento; 
b) Elaborar parecer fundamentado sobre o progresso anual do estudante de Doutoramento e dar 

conhecimento ao Diretor de Curso, respeitando os prazos definidos pelo IUM para o efeito.  
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Artigo 22.º 
Sessão pública de avaliação do projeto de Doutoramento 

1 — A sessão pública de avaliação do projeto de investigação para Doutoramento é realizada no 
prazo máximo de 30 dias úteis, após a data limite de submissão do projeto de Doutoramento, fixada 
anualmente pelo IUM. 

2 — A data deverá ser devidamente publicitada pelos serviços competentes e comunicada ao 
estudante de Doutoramento com pelo menos 15 dias úteis de antecedência. 

3 — A sessão pública de avaliação tem uma duração máxima de 60 minutos, incluindo uma 
apresentação do projeto por parte do estudante de Doutoramento e a intervenção do painel de avaliação. 

4 — Ao estudante de Doutoramento é proporcionado, na resposta, tempo idêntico ao utilizado pelos 
elementos do painel de avaliação. 

5 — Terminada a sessão pública, o painel decide sobre a aprovação ou a não aprovação do projeto 
de Doutoramento, podendo ainda sugerir correções que o candidato deverá integrar na reformulação do 
projeto em período não superior a 30 dias úteis. 

6 — Da sessão pública é lavrada ata assinada por todos os membros do painel, com a respetiva 
fundamentação. 
 

Artigo 23.º 

Registo do tema 

1 — Aprovado o projeto de Doutoramento, é obrigatório o registo do tema da tese de Doutoramento 
como requisito para a inscrição no segundo ano curricular. 

2 — O registo é realizado no sistema de gestão académica nos termos da legislação em vigor. 
3 — O registo do tema deve ser acompanhado pelos seguintes elementos, validados pelo orientador: 

a) Projeto de Doutoramento; 
b) Ata da sessão pública de avaliação do projeto de Doutoramento; 

4 — Os serviços para o efeito competentes comunicam, nos termos da lei, os dados do registo à 
entidade responsável pelo Registo Nacional de Teses de Doutoramento em Curso. 

5 — O registo do tema do Doutoramento é válido pelo período de duração da elaboração da tese. 
 

Artigo 24.º 

Acompanhamento dos trabalhos de investigação 

1 — A partir da aprovação e registo do tema de Doutoramento, o estudante de Doutoramento será 
integrado no Centro de Investigação do IUM, onde desenvolverá os trabalhos de investigação conducentes 

à realização da tese. 
2 — Mediante aprovação formal do Diretor de Curso, os trabalhos de investigação conducentes à 

realização da tese podem desenvolver-se noutra unidade de investigação certificada, de outra instituição de 
investigação e desenvolvimento, nacional ou estrangeira. 

3 — O trabalho de investigação preparatório da tese é apoiado pela frequência do Seminário de 
Projeto de Investigação. 

4 — Anualmente, o estudante de Doutoramento submete um relatório de progresso no sistema de 
gestão académica, que é avaliado pelo painel de avaliação. 

 

Artigo 25.º 

Relatório de progresso anual 

1 — O estudante submete o relatório de progresso anual no sistema de gestão académica. 

2 — O orientador e outro dos membros do Painel de Avaliação elaboram um parecer escrito sobre o 
progresso do projeto de Doutoramento baseado no relatório de progresso anual, tomando em conta o 
desenvolvimento conceptual e teórico, bem como as atividades desenvolvidas no âmbito do projeto de Tese 
de Doutoramento. 

3 — Com base nos pareceres da alínea anterior, o Painel de Avaliação classifica o relatório de 
progresso anual como aprovado ou não aprovado. 
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CAPÍTULO VI 
Tese 

 
Artigo 26.º 

Língua 

1 — A tese pode ser redigida em português ou em inglês. 
2 — A tese deve ser sempre acompanhada de resumos em português e em inglês. 

 
Artigo 27.º 

Apresentação 

1 — A tese pode ser constituída por uma compilação de artigos. 
2 — A dimensão máxima da tese é de 300 páginas, não podendo ultrapassar 600.000 caracteres com 

espaços, com exceção de eventuais anexos e/ou apêndices (no máximo 10 e limite de 30 páginas).  
3 — No caso de a tese ser constituída por uma compilação de artigos, obedece às seguintes regras: 

a) Mínimo de três artigos científicos, resultantes de estudos empíricos, em que o candidato deverá 
ser o primeiro autor em pelo menos dois; 

b) Deverá ser enquadrada por uma introdução teórica alargada e original, e concluir com uma 
discussão geral. 

4 — A tese ser apresentada de acordo com as normas técnicas sobre teses em vigor no IUM, bem 
como com as que incluem as normas sobre a capa. 

5 — O estudante pode requerer a realização das provas públicas para defesa da tese: 

a) Se tiver concluído o curso de Doutoramento; 
b) Após ter concluído três anos efetivos de inscrição em Doutoramento, ou quatro anos no caso 

de regime de tempo parcial. 
 

Artigo 28.º 
Entrega 

1 — Terminada a elaboração da tese, o estudante de Doutoramento deverá solicitar a realização das 
provas em requerimento dirigido ao Comandante do IUM. 

2 — O requerimento é entregue nos serviços competentes acompanhado dos seguintes elementos: 

a) Um exemplar impresso da versão provisória da tese de acordo com as normas técnicas em vigor; 
b) Um exemplar em formato e suporte digital da versão provisória da tese, de acordo com as 

normas técnicas em vigor; 
c) Um exemplar impresso do resumo da tese incluindo a indicação de até sete palavras-chave, 

em português e em inglês; 
d) Um exemplar impresso do curriculum vitae; 
e) Declaração do orientador e, quando aplicável, do coorientador, atestando que a tese se 

encontra em condições de ser defendida em provas públicas. 
 

Artigo 29.º 
Tramitação do processo 

1 — Compete aos serviços para o efeito competentes a verificação da conformidade formal dos 
requerimentos para realização das provas públicas de Doutoramento, incluindo a conformidade da tese com 
as normas gerais e específicas que regulam a sua apresentação. 

2 — Sempre que o processo não esteja devidamente instruído, os serviços notificam o candidato, o 
qual tem cinco dias úteis após a data da notificação para proceder às necessárias correções. 

3 — Os processos devidamente instruídos são enviados ao Comandante do IUM, no prazo de cinco dias 
úteis a contar da data dos requerimentos para realização de provas públicas ou da receção das correções solicitadas. 
 

CAPÍTULO VII 
Júri do doutoramento 

 
Artigo 30.º 

Nomeação do júri 

1 — O júri é nomeado pelo Comandante do IUM, sob proposta do Conselho Científico, no prazo 
de 30 dias úteis após a entrega da tese. 
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2 — O despacho de nomeação do júri deve ser publicamente afixado e comunicado no prazo de 5 
dias, por escrito, aos membros do júri e ao candidato. 

 

Artigo 31.º 

Composição do júri 

O júri de Doutoramento é constituído nos termos do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de 
agosto (Regulamento de Graus Académicos e Diplomas do Ensino Superior). 
 

Artigo 32.º 

Tramitação do processo 

1 — O candidato pode, nos cinco dias úteis subsequentes à notificação referida no n.º 2 do artigo 

30.º, opor suspeição a qualquer membro do júri, nos termos da legislação aplicável. 
2 — A avaliação da suspeição e a eventual alteração da composição do júri são da competência do 

Comandante do IUM, ouvidos os órgãos estatutariamente competentes com intervenção na elaboração da 
proposta original, sendo objeto de despacho liminar nos 15 dias úteis subsequentes à receção da oposição 
referida no número anterior, o qual é comunicado ao candidato e publicamente afixado nos termos do n.º 2 
do artigo 30.º 

3 — Concluídos os procedimentos referidos nos números anteriores, o candidato entrega, nos 
serviços competentes, no prazo de cinco dias úteis, um exemplar impresso e outro em formato digital: 

a) Da tese, sem encadernação definitiva; 
b) Do resumo da tese incluindo a indicação de até sete palavras-chave, em português e em inglês; 
c) Do curriculum vitae. 

4 — Os serviços providenciam a entrega dos exemplares da tese, do resumo e do curriculum vitae 

do candidato em formato digital a todos os membros do júri, e cópias impressas aos membros do júri que o 
solicitarem, nos cinco dias úteis seguintes contados a partir do final do prazo referido no número anterior. 

 

Artigo 33.º 

Funcionamento do júri 

1 — O júri só pode reunir, deliberar e assegurar a realização das provas públicas se estiverem 

presentes, pelo menos, o Presidente e quatro vogais, sendo sempre necessário que: 

a) Um dos vogais seja o orientador; 
b) Pelo menos dois vogais presentes sejam professores e investigadores doutorados de outras 

instituições universitárias de ensino superior ou de investigação, nacionais ou estrangeiras. 

2 — As reuniões do júri podem ser realizadas presencialmente ou por teleconferência, bem como por 
outro meio eletrónico que permita o contacto à distância desde que previamente aprovado pelo Presidente 

do júri. 
3 — As deliberações do júri são tomadas por maioria dos membros que a constituem, através de 

votação nominal justificada, não sendo permitidas abstenções. 
4 — O Presidente do júri: 

a) Pode participar na decisão quando for especialista de reconhecido mérito no domínio científico 
em que se insere a tese; 

b) Em caso de empate, participa obrigatoriamente, dispondo de voto de qualidade. 

5 — Das reuniões do júri são lavradas atas, das quais constam os votos de cada um dos seus membros 
e a respetiva fundamentação, a qual poderá ser comum a todos ou a alguns membros do júri. 

6 — Compete ao Presidente do júri convocar e presidir às reuniões do júri, bem como comunicar 
todas as deliberações do júri ao candidato, ao Diretor de Curso e aos serviços competentes. 

7 — As reuniões do júri são secretariadas por um membro dos serviços para o efeito competentes, o 

qual garante ao Presidente do júri todo o apoio necessário ao desempenho das suas funções, bem como o 
acionamento das condições logísticas necessárias à realização das reuniões e das provas públicas, incluindo 
a deslocação e receção dos membros externos do júri.  
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Artigo 34.º 

Primeira reunião do júri 

1 — A primeira reunião do júri realiza-se no prazo máximo de 30 dias úteis após a nomeação do júri 

pelo Comandante do IUM para deliberar sobre: 

a) A aceitação da tese para discussão pública na versão submetida, o que corresponde à admissão 

do candidato a provas públicas de Doutoramento; 

b) A aceitação da tese para discussão pública numa versão a submeter no prazo máximo de 20 

dias úteis a contar da data da deliberação do júri, a qual deverá incluir as correções e alterações de pormenor 

recomendadas pelo júri; 

c) A rejeição da tese na versão submetida, transmitindo ao candidato as recomendações 

necessárias para que este a possa reformular e submeter, no prazo máximo de 90 dias úteis a contar da data 

da deliberação do júri, em versão passível de aceitação para discussão pública; 

d) A rejeição liminar da tese, o que corresponde à reprovação do candidato no Doutoramento.  

2 — A aceitação final da tese, nos termos da alínea b) do n.º 1 do presente artigo, está dependente de 

verificação, pelo Presidente do júri, da conformidade da versão submetida com as correções e alterações de 

pormenor recomendadas pelo júri: 

a) A verificação é realizada no prazo de cinco dias úteis contados a partir da data de submissão 

da versão corrigida; 

b) Caso positiva, a verificação corresponde à admissão do candidato a provas públicas de 

Doutoramento. 

3 — A rejeição da tese, nos termos da alínea c) do n.º 1 do presente artigo, obriga à repetição da 

reunião do júri para deliberar sobre a submissão da nova versão e matérias conexas, aplicando-se para o 

efeito os prazos e regras de tramitação para uma primeira submissão, com exceção das referentes à 

nomeação do júri. 

4 — Os membros do júri têm acesso, durante a reunião, aos pareceres dos orientadores sobre a tese, 

bem como aos registos sobre o percurso académico do candidato no âmbito do Doutoramento. 

5 — Tendo deliberado aceitar a tese para discussão pública, o júri procede, de seguida, à: 

a) Marcação das provas públicas, as quais devem realizar-se no prazo de 60 dias úteis contados 

a partir da data da admissão do candidato; 

b) Definição do tempo atribuído ao candidato para apresentação da tese, o qual não poderá ser 

superior a 30 minutos; 

c) Definição dos tempos e da ordem das intervenções de todos os membros do júri. 

 

CAPÍTULO VIII 

Provas públicas 

 

Artigo 35.º 

Realização das provas públicas 

1 — A data das provas públicas deverá ser publicitada no portal do IUM pelos serviços competentes 

e comunicada ao estudante de Doutoramento com pelo menos 20 dias úteis de antecedência. 

2 — Compete ao Presidente do júri presidir às provas públicas de defesa da tese, assegurando a gestão 

da sequência e da distribuição dos tempos das intervenções, de acordo com o estabelecido em reunião prévia 

do júri. 

3 — As provas não podem, em caso algum, ultrapassar a duração de três horas, incluindo o tempo 

destinado à apresentação inicial do candidato. 

4 — Havendo tempo disponível, o Presidente do júri pode permitir intervenções da assistência. 

5 — No decorrer das provas podem ser usadas a língua portuguesa e/ou a língua inglesa. 
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6 — Excecionalmente, um ou mais vogais membros do júri poderão participar nas provas por meio 

eletrónico que permita o contacto à distância desde que estejam reunidas, cumulativamente, as seguintes 

condições: 

a) Essa forma de participação tenha sido previamente aprovada pelo Presidente do júri, bem 

como comunicada ao candidato e aos serviços competentes para assegurarem a sua realização com uma 

antecedência mínima de dois dias úteis; 

b) O meio de contacto à distância permita a comunicação verbal e por imagem nos dois sentidos 

entre o candidato e os vogais ausentes; 

c) A comunicação possa ser seguida por todos os membros do júri e pela assistência. 

 

Artigo 36.º 

Deliberação do júri e qualificação final 

1 — Imediatamente após a conclusão das provas públicas, o júri reúne em privado para decidir sobre 

a aprovação do candidato e a qualificação a atribuir. 

2 — A decisão do júri tem em consideração as classificações obtidas nas unidades curriculares do 

curso de Doutoramento, quando existam, os pareceres anuais do painel de avaliação e o mérito da tese, 

apreciado no ato público. 

3 — A qualificação final é expressa por uma das seguintes classificações: 

a) Recusado; 

b) Aprovado. 

4 — À qualificação de “Aprovado”, obtida por unanimidade, o júri pode ainda acrescentar a 

qualificação de “Com Distinção”, por maioria ou unanimidade. 

5 — Concluída a deliberação sobre a aprovação do candidato e a qualificação a atribuir, o júri 

comunica publicamente o resultado ao candidato. 

6 — Em caso de aprovação, e sem prejuízo da deliberação tomada, o júri pode ainda determinar, por 

escrito, que o candidato introduza pequenas alterações na versão final da tese, que a melhorem e que tenham 

resultado da discussão pública, no prazo máximo de 15 dias úteis. 

 

 

Artigo 37.º 

Versão final da tese 

1 — O candidato entrega a versão final da tese depois da aprovação nas provas públicas e da 

introdução de eventuais alterações solicitadas pelo júri. 

2 — A homologação da versão final compete ao Presidente do júri. 

3 — Da versão final homologada são entregues pelo candidato, nos serviços competentes: 

a) Dois exemplares em papel, um para a Biblioteca do IUM, o segundo para depósito legal na 

Biblioteca Nacional; 

b) Um exemplar em formato e suporte digital, de acordo com as normas técnicas sobre teses em 

vigor, para depósito no arquivo digital do IUM e no organismo do ministério da tutela responsável pelo 

registo e arquivo de teses; 

c) Declaração relativa ao depósito da tese no Repositório IUM. 

 

CAPÍTULO IX 

Títulos e diplomas 

 

Artigo 38.º 

Registo de graus e diplomas 

1 — A titularidade do grau de Doutor pelo IUM é comprovada por certidão de registo com número 

único, genericamente denominada por diploma de Doutoramento, e também, para os estudantes que o 

requeiram, por carta doutoral. 
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2 — A emissão do diploma de Doutoramento, bem como do respetivo suplemento ao diploma, e da 

carta doutoral estão dependentes do cumprimento, pelo requerente, da totalidade das seguintes condições: 

a) Aprovação nas provas públicas; 

b) Homologação da versão final da tese; 

c) Entrega dos exemplares da versão final, nos termos das presentes normas regulamentares; 

d) Inexistência de qualquer dívida para com o IUM. 

3 — A conclusão com sucesso do curso de Doutoramento é titulada por certidão de registo com 

número único, genericamente denominada por diploma de estudos avançados. 

4 — A emissão do diploma de estudos avançados está dependente do cumprimento, pelo requerente, 

da totalidade das seguintes condições: 

a) Aprovação em todas as unidades curriculares que integram o plano de estudos do curso de 

Doutoramento; 

b) Inexistência de qualquer dívida para com o IUM. 

5 — A emissão do diploma de Doutoramento e do diploma de estudos avançados é acompanhada 

pela emissão do respetivo suplemento ao diploma, elaborado nos termos e para os efeitos previstos na lei. 

6 — Pela emissão do diploma de Doutoramento, da carta doutoral e do diploma de estudos avançados 

são devidos os emolumentos definidos pelo Comandante do IUM. 

 

Artigo 39.º 

Diploma de Doutoramento 

1 — Do diploma de Doutoramento consta obrigatoriamente: 

a) Designação do Doutoramento e, se aplicável, a sua especialidade; 

b) Data de realização das provas públicas; 

c) Qualificação final do grau de doutor; 

d) Nome completo do estudante de Doutoramento; 

e) Designação e número do documento de identificação do estudante de Doutoramento; 

f) Nacionalidade do estudante de Doutoramento; 

g) Data de emissão do diploma; 

h) Nome, cargo e assinatura do responsável pela emissão do diploma. 

2 — O diploma de Doutoramento e respetivo suplemento ao diploma de Doutoramento é emitido no 

prazo de 15 dias úteis após o seu pedido, desde que estejam reunidas todas as condições para a sua emissão. 

 

Artigo 40.º 

Carta doutoral 

1 — Da carta doutoral consta obrigatoriamente: 

a) Designação do Doutoramento e, se aplicável, a sua especialidade; 

b) Data de realização das provas públicas; 

c) Qualificação final do grau de doutor obtida pelo estudante de Doutoramento; 

d) Nome completo do estudante de Doutoramento; 

e) Designação e número do documento de identificação do estudante de Doutoramento; 

f) Nacionalidade do estudante de Doutoramento; 

g) Data de emissão da carta doutoral; 

h) Nome e assinatura do Comandante do IUM; 

i) Nome, cargo e assinatura do responsável pela emissão da carta doutoral. 
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2 — A carta doutoral é emitida no prazo de 30 dias úteis após o seu pedido, desde que estejam 

reunidas todas as condições para a sua emissão. 

 

CAPÍTULO X 

Acompanhamento e avaliação do Doutoramento 

 

Artigo 41.º 

Acompanhamento científico e pedagógico 

1 — O acompanhamento científico do Doutoramento é da competência do Conselho Científico do IUM. 

2 — O acompanhamento pedagógico do Doutoramento é da competência do Conselho 

Pedagógico do IUM. 

 

Artigo 42.º 

Relatório anual de curso 

1 — O Diretor de Curso, ouvida a Comissão Científica do Doutoramento, elabora o relatório anual 

de curso, nos termos das normas em vigor no IUM. 

2 — O relatório anual é dado a conhecer ao Conselho Científico e Conselho Pedagógico do IUM, e 

sujeito à aprovação pela Comandante do IUM. 

 

CAPÍTULO XI 

Disposições finais e transitórias 

 

Artigo 43.º 

Plágio, fraude e cópia 

1 — Em todos os trabalhos escritos destinados a avaliação, incluindo a tese, o estudante de 

Doutoramento deve apresentar uma declaração afirmando que o texto apresentado é da sua exclusiva autoria 

e que toda a utilização de contribuições ou textos alheios está devidamente referenciada. 

2 — Qualquer plágio, cópia ou outra forma de falsa autoria em prova de avaliação implica a imediata 

anulação desta, devendo o facto ser comunicado ao Comandante do IUM para efeitos disciplinares, nos 

termos das normas em vigor. 

 

Artigo 44.º 

Interpretação e omissões 

As situações omissas ou dúvidas de interpretação das presentes normas regulamentares serão 

decididas por despacho do Comandante do IUM, após parecer do Conselho Científico do IUM. 

 

Artigo 45.º 

Entrada em vigor 

As presentes normas regulamentares entram em vigor no dia seguinte à sua publicação no Diário 

da República. 

 

ANEXO A 

Estrutura curricular e plano de estudos 

1 — Instituição de ensino: Instituto Universitário Militar  

2 — Unidade orgânica: não aplicável 

3 — Ciclo de Estudos: Doutoramento em Ciências Militares 

4 — Grau ou diploma: Doutor 
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5 — Área científica predominante do curso: Ciências Militares 

6 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos (ECTS), necessário 

à obtenção do grau ou diploma: 180. 

7 — Duração normal do ciclo de estudos: 3 anos, 6 semestres. 

8 — Opções, ramos ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o curso se 

estruture: não aplicável. 

9 — Descrição da estrutura curricular e do plano de estudos: 

9.1 — Áreas científicas e créditos ECTS que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma: 

 

 

 

 

 

9.2 — Plano de estudos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DR, 2.ª Série, n.º 130, 7jul20) 
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Exército 

 

Comando da Logística  

 

Direção de Material e Transportes 

 

Despacho n.º 7 014/2020 

 

Subdelegação de Competências no Comandante da 

Unidade de Apoio Geral de Material do Exército 

 

1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo aprovado, em 

anexo, ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e no uso da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do 

Despacho n.º 5 433/2020, de 6 de abril, do Comandante da Logística, publicado no Diário da República, 

2.ª Série, n.º 92, de 12 de maio de 2020, subdelego no Comandante da Unidade de Apoio Geral de Material 

do Exército, Cor Mat (00781887) José Luís Serra David, a competência para a prática dos seguintes atos: 

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

cedência ou alienação de bens; 

b) Autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços, até ao limite 

de € 25 000,00; 

c) Autorizar e realizar despesas com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 10 000,00. 

2 — A competência referida na alínea c) do número anterior, deve ser exercida mediante recurso ao 

acompanhamento técnico da entidade responsável. 

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

ratificados todos os atos praticados pelo identificado Comandante da Unidade de Apoio Geral de Material 

do Exército, que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências, nos termos do n.º 3 do artigo 

164.º do Código do Procedimento Administrativo. 

13 de maio de 2020. — O Diretor de Material e Transportes, Luís António Morgado Batista, 

Major-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 132, 9jul20) 

 

Despacho n.º 7 043/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do  

Regimento de Manutenção 

 

1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo aprovado, em 

anexo, ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e no uso da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do 

Despacho n.º 5 433/2020, de 6 de abril, do Comandante da Logística, publicado no Diário da República, 

2.ª Série, n.º 92, de 12 de maio de 2020, subdelego no Comandante do Regimento de Manutenção, Cor Mat 

(07276886) Arlindo Neves Lucas, a competência para a prática dos seguintes atos: 

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

cedência ou alienação de bens; 

b) Autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços, até  ao  limite de  

€ 25 000,00; 

c) Autorizar e realizar despesas com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 10 000,00. 

2 — A competência referida na alínea c) do número anterior, deve ser exercida mediante recurso ao 

acompanhamento técnico da entidade responsável.  
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3 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura, ficando por este meio 

ratificados todos os atos praticados pelo identificado Comandante do Regimento de Manutenção, que se 

incluam no âmbito desta subdelegação de competências, nos termos do n.º 3 do artigo 164.º do Código do 

Procedimento Administrativo. 

13 de maio de 2020. — O Diretor de Material e Transportes, Luís António Morgado Batista, 

Major-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 133, 10jul20) 

 

Despacho n.º 7 044/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do  

Regimento de Transportes 

 

1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo aprovado, em 

anexo, ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e no uso da autorização que me é conferida pelo n.º 2 

do Despacho n.º 5 433/2020, de 6 de abril, do Comandante da Logística, publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 92, de 12 de maio de 2020, subdelego no Comandante do Regimento de 

Transportes, Cor Inf (06672988) Rui Alexandre Ramos Silva, a competência para a prática dos 

seguintes atos: 

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

cedência ou alienação de bens; 

b) Autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços, até ao limite 

de € 25 000,00; 

c) Autorizar e realizar despesas com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 10 000,00. 

2 — A competência referida na alínea c) do número anterior, deve ser exercida mediante recurso ao 

acompanhamento técnico da entidade responsável,  

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

ratificados todos os atos praticados pelo identificado Comandante do Regimento de Transportes, que se 

incluam no âmbito desta subdelegação de competências, nos termos do n.º 3 do artigo 164.º do Código do 

Procedimento Administrativo. 

13 de maio de 2020. — O Diretor de Material e Transportes, Luís António Morgado Batista, 

Major-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 133, 10jul20) 

 

Comando das Forças Terrestres 

 

Quartel-General da Zona Militar da Madeira 

 

Comando e Gabinete 

 

Despacho n.º 7 226/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do  

Regimento de Guarnição N.º 3 

 

1 — No uso da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 6 311/2020, de 20 de abril 

de 2020, do Excelentíssimo Tenente-General Comandante das Forças Terrestres, publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 114, de 15 de junho de 2020, subdelego no Comandante do Regimento de 

Guarnição N.º 3, Cor Inf (09091485) Paulo Jorge da Ponte Figueiredo, 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 € 12 500,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

b) Autorizar a 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 Guarnição N.º 3, desde 22 de janeiro de 2020 e 

até à publicação deste despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

18 de junho de 2020. — O Comandante da Zona Militar da Madeira, Pedro Manuel Monteiro 

Sardinha, Brigadeiro-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 137, 16jul20) 

 

Despacho n.º 7 227/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante da Unidade de Apoio do  

Quartel-General da Zona Militar da Madeira 

 

1 — No uso da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 6 311/2020, de 20 de abril 

de 2020, do Excelentíssimo Tenente-General Comandante das Forças Terrestres, publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 114, de 15 de junho de 2020, subdelego no Comandante da Unidade de Apoio do 

Quartel-General da Zona Militar da Madeira, TCor Inf (07143290) Rui Manuel Afonso Rodrigues, 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 € 12 500,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

b) Autorizar a 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 da Unidade de Apoio do Quartel-General da Zona Militar da 

Madeira, desde 22 de janeiro de 2020 e até à publicação deste despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do 

artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo. 

18 de junho de 2020. — O Comandante da Zona Militar da Madeira, Pedro Manuel Monteiro 

Sardinha, Brigadeiro-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 137, 16jul20) 

 

Despacho n.º 7 228/2020 

 

Subdelegação de competências no 2.º Comandante da Zona Militar da Madeira 

 

1 — No uso da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do Despacho n.º 6 311/2020, de 20 de abril 

de 2020, do Excelentíssimo Tenente-General Comandante das Forças Terrestres, publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 114, de 15 de junho de 2020, subdelego no 2.º Comandante da Zona Militar da 

Madeira, Cor Inf (07147687) Paulo Raúl Chéu Gaspar Guedes Vaz, 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; 
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b) Autorizar a 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 2.º Comandante da Zona Militar da Madeira, desde 22 de janeiro de 2020 e até 

à publicação deste despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

18 de junho de 2020. — O Comandante da Zona Militar da Madeira, Pedro Manuel Monteiro 

Sardinha, Brigadeiro-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 137, 16jul20) 

 

Quartel General da Brigada de Intervenção 

 

Comando e Gabinete 

 

Despacho n.º 7 217/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do  

Regimento de Infantaria N.º 19 

 

1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 6 316/2020, de 20 de abril, do Comandante das Forças 

Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 114, de 15 de junho de 2020, nos termos e para 

os efeitos do disposto nos artigos 44.º e 46.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro e dos n.º 1 e n.º 3 do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, subdelego no Comandante do Regimento de 

Infantaria N.º 19, Cor Inf (13065884) João Carlos Rodrigues Mendes da Silva Caldeira, competências 

para: 

a) Autorizar e realizar despesas com 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 arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou da cedência ou 

alienação de bens. 

2 — Atendendo e na sequência do disposto no n.º 3 do Despacho n.º 6 316/2020, consideram-se 

ratificados todos os atos que, no âmbito das competências agora subdelegadas, tenham sido praticados pelo 

Comandante do Regimento de Infantaria N.º 19, desde o dia 15 de junho de 2020 e até à publicação deste 

despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo. 

15 de junho de 2020. — O Comandante da Brigada de Intervenção, Carlos Manuel de Matos Alves, 

Brigadeiro-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 137, 16jul20) 

 

Despacho n.º 7 218/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do  

Regimento de Artilharia N.º 5 

 

1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 6 316/2020, de 20 de abril, do Comandante das Forças 

Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 114, de 15 de junho de 2020, nos termos e para 

os efeitos do disposto nos artigos 44.º e 46.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
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Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro e dos n.º 1 e n.º 3 do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, subdelego no Comandante do Regimento de 

Artilharia N.º 5, Cor Art (07847089) Vasco Vitorino da Silva António, competências para: 

a) Autorizar e realizar despesas com 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 arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou da cedência ou 

alienação de bens. 

2 — Atendendo e na sequência do disposto no n.º 3 do Despacho n.º 6 316/2020, consideram-se 

ratificados todos os atos que, no âmbito das competências agora subdelegadas, tenham sido praticados pelo 

Comandante do Regimento de Artilharia N.º 5, desde o dia 15 de junho de 2020 e até à publicação deste 

despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo. 

15 de junho de 2020. — O Comandante da Brigada de Intervenção, Carlos Manuel de Matos Alves, 

Brigadeiro-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 137, 16jul20) 

 

Despacho n.º 7 219/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do  

Regimento de Infantaria N.º 14 

 

1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 6 316/2020, de 20 de abril, do Comandante das Forças 

Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 114, de 15 de junho de 2020, nos termos e para 

os efeitos do disposto nos artigos 44.º e 46.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro e dos n.º 1 e n.º 3 do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, subdelego no Comandante do Regimento de 

Infantaria N.º 14, Cor Inf (15059788) Luís Miguel Afonso Calmeiro, competências para: 

a) Autorizar e realizar despesas com 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 arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou da cedência ou 

alienação de bens. 

2 — Atendendo e na sequência do disposto no n.º 3 do Despacho n.º 6 316/2020, consideram-se 

ratificados todos os atos que, no âmbito das competências agora subdelegadas, tenham sido praticados pelo 

Comandante do Regimento de Infantaria N.º 14, desde o dia 15 de junho de 2020 e até à publicação deste 

despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo. 

15 de junho de 2020. — O Comandante da Brigada de Intervenção, Carlos Manuel de Matos Alves, 

Brigadeiro-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 137, 16jul20) 

 

Despacho n.º 7 220/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do  

Regimento de Artilharia Antiaérea N.º 1 

 

1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 6 316/2020, de 20 de abril, do Comandante das Forças 

Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 114, de 15 de junho de 2020, nos termos e para 

os efeitos do disposto nos artigos 44.º e 46.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
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Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro e dos n.º 1 e n.º 3 do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, subdelego no Comandante do Regimento de 

Artilharia Antiaérea N.º1, Cor Art (18099686) Fortunato Manuel Figueiredo Mariano Alves, 

competências para: 

a) Autorizar e realizar despesas com 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 arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou da cedência ou 

alienação de bens. 

2 — Atendendo e na sequência do disposto no n.º 3 do Despacho n.º 6316/2020, consideram-se 

ratificados todos os atos que, no âmbito das competências agora subdelegadas, tenham sido praticados pelo 

Comandante do Regimento de Artilharia Antiaérea N.º 1, desde o dia 15 de junho de 2020 e até à publicação 

deste despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo. 

15 de junho de 2020. — O Comandante da Brigada de Intervenção, Carlos Manuel de Matos Alves, 

Brigadeiro-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 137, 16jul20) 

 

Despacho n.º 7 221/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do  

Regimento de Cavalaria N.º 6 

 

1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 6 316/2020, de 20 de abril, do Comandante das Forças 

Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 114, de 15 de junho de 2020, nos termos e para 

os efeitos do disposto nos artigos 44.º e 46.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro e dos n.º 1 e n.º 3 do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, subdelego no Comandante do Regimento de 

Cavalaria N.º 6, Cor Cav (17860689) José Miguel Moreira Freire, competências para: 

a) Autorizar e realizar despesas com 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 arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou da cedência ou 

alienação de bens. 

2 — Atendendo e na sequência do disposto no n.º 3 do Despacho n.º 6 316/2020, consideram-se 

ratificados todos os atos que, no âmbito das competências agora subdelegadas, tenham sido praticados pelo 

Comandante do Regimento de Cavalaria N.º 6, desde o dia 15 de junho de 2020 e até à publicação deste 

despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo. 

15 de junho de 2020. — O Comandante da Brigada de Intervenção, Carlos Manuel de Matos Alves, 

Brigadeiro-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 137, 16jul20) 

 

Despacho n.º 7 222/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do  

Regimento de Engenharia N.º 3 

 

1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 6 316/2020, de 20 de abril, do Comandante das Forças 

Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 114, de 15 de junho de 2020, nos termos e para 

os efeitos do disposto nos artigos 44.º e 46.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro e dos n.º 1 e n.º 3 do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, 
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aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, subdelego no Comandante do Regimento de 

Engenharia N.º 3, Cor Eng (03186586) António José Soares Pereira, competências para: 

a) Autorizar e realizar despesas com 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 arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou da cedência ou 

alienação de bens. 

2 — Atendendo e na sequência do disposto no n.º 3 do Despacho n.º 6 316/2020, consideram-se 

ratificados todos os atos que, no âmbito das competências agora subdelegadas, tenham sido praticadas pelo 

Comandante do Regimento de Engenharia N.º 3, desde o dia 15 de junho de 2020 e até à publicação deste 

despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo. 

15 de junho de 2020. — O Comandante da Brigada de Intervenção, Carlos Manuel de Matos Alves, 

Brigadeiro-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 137, 16jul20) 

 

Despacho n.º 7 223/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do  

Regimento de Infantaria N.º 13 

 

1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 6 316/2020, de 20 de abril, do Comandante das Forças 

Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 114, de 15 de junho de 2020, nos termos e para 

os efeitos do disposto nos artigos 44.º e 46.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro e dos n.º 1 e n.º 3 do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, subdelego no Comandante do Regimento de 

Infantaria N.º 13, Cor Inf (08559187) José Dias Lage, competências para: 

a) Autorizar e realizar despesas com 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 arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou da cedência ou 

alienação de bens. 

2 — Atendendo e na sequência do disposto no n.º 3 do Despacho n.º 6 316/2020, consideram-se 

ratificados todos os atos que, no âmbito das competências agora subdelegadas, tenham sido praticados pelo 

Comandante do Regimento de Infantaria N.º 13, desde o dia 15 de junho de 2020 e até à publicação deste 

despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo. 

15 de junho de 2020. — O Comandante da Brigada de Intervenção, Carlos Manuel de Matos Alves, 

Brigadeiro-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 137, 16jul20) 

 

Despacho n.º 7 224/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do  

Regimento de Transmissões 

 

1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 6 316/2020, de 20 de abril, do Comandante das Forças 

Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 114, de 15 de junho de 2020, nos termos e para 

os efeitos do disposto nos artigos 44.º e 46.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro e dos n.º 1 e n.º 3 do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, 
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aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, subdelego no Comandante do Regimento de 

Transmissões, Cor Tm (18941587) José António da Silva Vieira, competências para: 

a) Autorizar e realizar despesas com 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 arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou da cedência ou 

alienação de bens. 

2 — Atendendo e na sequência do disposto no n.º 3 do Despacho n.º 6 316/2020, consideram-se 

ratificados todos os atos que, no âmbito das competências agora subdelegadas, tenham sido praticadas pelo 

Comandante do Regimento de Transmissões, desde o dia 15 de junho de 2020 e até à publicação deste 

despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo. 

15 de junho de 2020. — O Comandante da Brigada de Intervenção, Carlos Manuel de Matos Alves, 

Brigadeiro-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 137, 16jul20) 

 

Despacho n.º 7 225/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante da Unidade de Apoio do  

Quartel-General da Brigada de Intervenção 

 

1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 6 316/2020, de 20 de abril, do Comandante das Forças 

Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 114, de 15 de junho de 2020, nos termos e para 

os efeitos do disposto nos artigos 44.º e 46.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro e dos n.º 1 e n.º 3 do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, subdelego no Comandante da Unidade de Apoio 

do Quartel-General da Brigada de Intervenção, TCor Art (13624889) Pedro Melo Vasconcelos de 

Almeida, competências para: 

a) Autorizar e realizar despesas com 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 arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou da cedência ou 

alienação de bens. 

2 — Atendendo e na sequência do disposto no n.º 3 do Despacho n.º 6 316/2020, consideram-se 

ratificados todos os atos que, no âmbito das competências agora subdelegadas, tenham sido praticadas pelo 

Comandante da Unidade de Apoio do Quartel-General da Brigada de Intervenção, desde o dia 15 de junho 

de 2020 e até à publicação deste despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do 

Procedimento Administrativo. 

15 de junho de 2020. — O Comandante da Brigada de Intervenção, Carlos Manuel de Matos Alves, 

Brigadeiro-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 137, 16jul20) 
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Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

 

Direção-Geral do Ensino Superior 

 

Despacho n.º 6 769/2020 

 

Instruído e apreciado, nos termos do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na sua redação 

atual, o pedido de registo da criação do curso técnico superior profissional de Tecnologias Militares 

Terrestres — Pessoal e Secretariado, a ministrar pela Unidade Politécnica Militar do Instituto 

Universitário Militar; 

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 40.º-T do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na sua 

redação atual, conjugado com o disposto na alínea g) do n.º 2 do Despacho n.º 4 443/2020, de 13 de abril. 

É registada, a criação do curso técnico superior profissional de Tecnologias Militares Terrestres — 

Pessoal e Secretariado da Unidade Politécnica Militar do Instituto Universitário Militar. 

21 de maio de 2020. — A Subdiretora-Geral do Ensino Superior, Ângela Noiva Gonçalves. 

(DR, 2.ª Série, n.º 126, 1jul20) 

 

 

 

 

 

O Chefe do Estado-Maior do Exército 

José Nunes da Fonseca, General. 

 

Está conforme: 

 

O Ajudante-General do Exército 

 

 

 

José António da Fonseca e Sousa, Tenente-General. 

 

 



  

 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

ORDEM DO EXÉRCITO 
2.ª SÉRIE 

N.º 07/31 DE JULHO DE 2020 
 

Publica-se ao Exército o seguinte: 

 
 

 

I — JUSTIÇA E DISCIPLINA 

 

Condecorações 

 

Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos da competência que lhe é conferida pelo artigo 

34.º, atento o disposto nos artigos 13.º e 14.º, do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas 

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

conceder a Medalha de Serviços Distintos, Grau Ouro, ao TGen (50435511) Alexandre Maria de Castro 

de Sousa Pinto. 

(Portaria n.º 486/20, DR, 2.ª Série, n.º 142, 23jul20) 

 

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

Prata, nos termos do disposto nos artigos 16.º e no n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar 

e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de 

dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo 

diploma legal, os seguintes militares: 

 

 BGen  (04422384) Carlos Manuel de Matos Alves. 

(Despacho 15jul20) 

 

 BGen  (08756682) José da Silva Rodrigues. 

(Despacho 25mai20) 

 

 Cor  Tir  Art  (15369685) João Luís Morgado Silveira. 

(Despacho 30jul20) 

 

 Cor Tir  Mat (02469884) João Luís de Sousa Pires. 

(Despacho 07jul20) 

 

 Cor Inf (04257987) João Alberto Gonçalves Domingos. 

(Despacho 09jun20) 

 

16854494
Draft
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 Cor AdMil (12287983) Manuel David de Jesus. 

(Despacho 20jul20) 

 

 Cor Mat  Res (00610382) José Manuel Jorge da Costa Roldão. 

(Despacho 16jun20) 

 

 TCor Inf (09591888) Luís Alexandre Pereira Leite Basto; 

 TCor Cav (04494289) Luís Carlos Gomes da Silva; 

 TCor Inf (13983893) Anselmo Melo Dias. 

(Despacho 24jun20) 

 

 TCor Inf (15919890) Paulo Luís Almeida Pereira; 

 TCor Inf (04801288) José Manuel Tavares das Neves; 

 TCor Art (04267590) Jaime Adolfo Cabral Ribeiro da Cunha; 

 TCor Inf (10487491) Ricardo Alexandre de Almeida Gomes Cristo. 

(Despacho 17jul20) 

 

 TCor Cav (08170691) Carlos Manuel da Costa Gabriel. 

(Despacho 22jun20) 

 

 TCor Inf (15644591) Rui Manuel Proença Bonita Velez; 

 TCor Art (02337795) Paulo Sérgio de Almeida Rodrigues. 

(Despacho 03jun20) 

 

 TCor Cav (17763892) João Paulo dos Santos Faria. 

(Despacho 08jun20) 

 

 TCor Inf (32666192) Pedro Miguel Macedo Pinto Garcia Lopes. 

(Despacho 01jul20) 

 

 TCor Inf  GNR (1950879) Nuno Miguel Casado Alberto. 

(Despacho 10jul20) 

 

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

Cobre, nos termos do disposto no artigo 17.º e no n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar 

e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de 

dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea c) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo 

diploma legal, os seguintes militares: 

 

 SMor Cav (15852686) António Saqueiro da Silva; 

 SMor Art (01647386) Paulo Jorge de Morais Pinho. 

(Despacho 17jul20) 

 

 SMor  Tm (01483885) Luís Alberto da Silva Reis. 

(Despacho 21mai20) 
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 SMor Inf (18362584) Luís Filipe Ferreira Antunes. 

(Despacho 01jul20) 

 

 SCh  Inf (00337689) João Alfredo Rodrigues de Moura. 

(Despacho 09jun20) 

 

 SAj Inf (08121492) Jorge Humberto Nunes da Silva. 

(Despacho 06jul20) 

 

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

Cobre, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 13.º e alínea c) do n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento 

da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares: 

 

 SMor Mat (00063183) António José de Jesus Bernardo; 

 SCh Mat (06850086)  Rui Antunes Alferes Gomes; 

 SCh Cav (16986988) Germano Manuel Mendes Badalo; 

 SCh  Inf (09546886) José dos Santos Guerra. 

(Despacho 08mai20) 

 

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

1.ª Classe, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no n.º 2 do artigo 38.º 

do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do 

artigo 20.º do mesmo diploma legal, os seguintes militares: 

 

 Cor Tm (00849886) José Carlos da Costa Guilherme; 

 Cor Art (02000786) José Alberto Dias Martins. 

(Despacho 24jun20) 

 
 Cor  Mat  (07276886)  Arlindo Neves Lucas. 

(Despacho 29jul20) 

 
 Cor Inf (15344483) Valdemar Correia Lima; 

 Cor Art (19715986) António José Belchior Serrano. 

(Despacho 17jul20) 

 
 Cor Inf  Ref (06270967) Américo José Guimarães Fernandes Henriques. 

(Despacho 08jun20) 

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

2.ª Classe, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no n.º 2 do artigo 38.º 

do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea c) do n.º 2 do 

artigo 20.º do mesmo diploma legal, os seguintes militares: 

 

 TCor Art (06957088) Maurício Luciano Saraiva Raleiras; 

 TCor Eng (12222992) Arlindo Paulo Martins Domingues; 
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 Maj Inf (10283495) Hélder Fernando Ramos do Amaral Parcelas; 
 Maj Med (01585200) Vítor Emanuel Varela de Freitas. 

(Despacho 17jul20) 

 
 TCor Tm (17579089) José Jaime Soares Pereira. 

(Despacho 14mai20) 

 
 TCor Cav (06355793) Rui Jorge Palhoto de Lucena. 

(Despacho 08jul20) 

 
 TCor AdMil (27067393) David Miguel Pascoal Rosado. 

(Despacho 03jun20) 

 
 TCor Art (17158895) José Miguel Sequeira Maldonado; 
 Maj Cav (01933196) Carlos Manuel Figueiredo Lopes. 

(Despacho 15jul20) 

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

por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.º do Regulamento da Medalha Militar e das 
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de 
dezembro, os seguintes militares: 

 
 TCor Inf (33395292) Rui Pedro Almeida Costa; 
 TCor Art (04548994) Sandro José Robalo Geraldes; 
 Maj TPesSecr (04066288) Carlos António Santos Carretas; 

(Despacho 09jul20) 

 
 Maj Eng (12774596) Miguel Henrique Domingos Dias Sereno; 
 Maj Tm (19021196) António Pedro Pereira de Almeida Matos; 
 Maj TTrans (07891588) Luís André Lourenço Rodrigues; 
 Maj TExpTm (12393888) José Luís Mendes Torres. 

(Despacho 09jun20) 

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

2.ª Classe, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao 
abrigo dos artigos 20.º e 23.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das 
Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares da 
Guarda Nacional Republicana: 

 
 TCor Cav (1926007) Paulo Jorge Rocha Pereira; 
 TCor Inf (1970336) Vasco Rodrigo Diogo Dias; 
 Maj Cav (1970318) Nuno Alexandre Cortez Gonçalves Santos; 
 Maj Cav (2000931) Mafalda de Jesus Gomes de Almeida Martins. 

(Despacho 05jun20) 

 
Maj Inf (1991042) Carlos Eduardo Patronilho Rodrigues de Queiroz; 

 Maj Inf (1991076) David Teixeira Pires; 
 Maj Inf (2010991) Rui Manuel Lanita Fernandes. 

(Despacho 26jun20) 
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar, 

3.ª Classe, nos termos do disposto na alínea c) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e do artigo 38.º do 

Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 20.º do mesmo diploma 

legal, os seguintes militares: 

 

 Cap Inf (05953802) Jonathan Cardoso de Miranda. 

(Despacho 17jul20) 

 

 Cap  Inf  (10747105) Amadeu Jorge de Figueiredo Lopes. 

(Despacho 08jun20) 

 

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

por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.º do Regulamento da Medalha Militar e das 

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

dezembro, os seguintes militares: 

 

 Cap TPesSecr (20949192) José Manuel Gonçalves Guia; 

 SMor Inf (03760284) António Pedro Ralheta Travanca. 

(Despacho 09jul20) 

 

 Cap Cav (17199306) Marco José Martins da Silva; 

 SMor Med (08396085) João António Gaspar da Silva. 

(Despacho 01jul20) 

 

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

3.ª Classe, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao 

abrigo dos artigos 20.º e 23.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das 

Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares da 

Guarda Nacional Republicana: 

 

 Cap AdMil (2050050) Pedro Miguel Rodrigues Marques; 

 Cap AdMil (2050059) Verónica Sofia Ramos Inácio; 

 Cap Inf (2050053) Sandra Marina Pinto de Bessa; 

 Cap Inf (2031233) Orlando Gaspar Salgado Mendes; 

 Cap Cav (1991044) Ricardo Filipe de Novais Lopes; 

 Cap Cav (2050040) Luís Carlos Figueiredo Paulino. 

 (Despacho 05jun20) 

 

 Cap Cav (2041105) Marcos André Albano Flambó; 

 Cap  Inf (2090004) Maria Margaria Rosado Cotrim; 

 Cap Cav (2041132) Cláudio Miguel Moreira Godinho; 

 Cap Inf (2050044) Maria Luisa Faria Peixoto; 

 Cap Cav (2060032) Pedro Miguel Marques Videira; 

 Cap Inf (2090010) João Daniel Frutuoso Lourenço; 

 SMor Inf (1890384) Francisco António Morais Fraga. 

(Despacho 26jun20) 
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar, 

3.ª Classe, nos termos do disposto na alínea c) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no n.º 2 do artigo 38.º 

do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea d) do n.º 2 

do artigo 20.º do mesmo diploma legal, o SMor Inf (00934284) Carlos Alberto Duarte Fontes. 

(Despacho 24jun20) 

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

4.ª Classe, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.º do Regulamento da Medalha Militar e 
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de 
dezembro, os seguintes militares: 

 
 SCh Corn/Clar (10006788) Pedro Jorge Silva Henriques; 
 SAj Mat (34338493) Jorge Manuel Bairrada Marques; 
 1Sarg Cav (02177701) Hélder Pedro de Sousa Gomes. 

(Despacho 01jul20) 

 
 SCh Inf (02525287) Bernardino Ribeiro Morais; 
 SAj AdMil (10157800) Luís Carlos Pinto Fajardo; 
 1Sarg Cav (10704303) Filipe Pereira Ramalho. 

(Despacho 09jul20) 

 
 SAj Tm (07176493) Hélder José Fernandes Barreira; 
 SAj AdMil (13313903) Hélder Manuel Carvalho Alves Magalhães. 

(Despacho 09jun20) 

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

4.ª Classe, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao 
abrigo dos artigos 20.º e 23.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das 
Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares: 

 
 SCh Mat (19559287) José Júlio Gomes de Carvalho; 
 SCh Art (17452682) Paulo Jorge dos Santos Almeida. 

 (Despacho 05jun20) 

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

4.ª Classe, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao 
abrigo dos artigos 20.º e 23.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das 
Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares da 
Guarda Nacional Republicana: 

 
 SCh Inf (1930363) António Manuel Gomes Cordeiro; 
 SCh Inf (1940221) José Domingos Lampreia Rodrigues; 
 SCh Inf (1916160) Francisco Baltazar Efigénio da Palma; 
 SCh Cav (1930490) Rui Manuel Maia de Sousa; 
 SCh Cav (1910649) Vítor Manuel Meireles de Sousa; 
 SAj Cav (1940723) Paulo Alexandre Ramalhete Antunes; 
 SAj Cav (1930136) Vítor Manuel Sécio Antas; 
 SAj Inf (1970187) Paulo Jorge da Conceição Oliveira; 
 SAj Inf (1940439) Carlos Manuel Gomes; 
 SAj Inf (1950147) Paulo Alberto Costinha Antunes; 
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 SAj AdMil (1950876) Carlos Alberto Vaz Fernandes; 
 SAj Inf (1990885) Filipe Pires Martins; 
 1Sarg Inf (2021015) Nilton César Almeida de Carvalho; 

 1Sarg Cav (1980597) Marco Manuel Santos; 

 1Sarg TIE (2031120) Ramiro Coelho Figueiras; 

 CbMor Cav (1910172) António Luís Figueira Eperifânio; 

 Cb Inf (1970485) José António Correia de Melo; 

 Cb Inf (1910508) José João Rosa Sêco; 

 Cb AdMil (2000037) João de Deus Maças Gavião. 

(Despacho 05jun20) 

 

 SCh Inf (1930082) Analídio da Costa Silva; 

 SCh TIE (1896177) Paulo José Santos do Amaral;  

 SAj Inf (1960236) Luís Filipe Viana da Costa; 

 SAj Inf (1960826) João Paulo Raimundo Dimas; 

 SAj Inf (1960617) José Samuel Malheiro da Silva Santos; 

 SAj Cav (1970678) Sérgio José Alves Godinho; 

 SAj Inf (1950035) Ruy Lima Susano; 

 SAj Inf (1940056) Carlos Alberto Velez Trabuco; 

 SAj Cav (1940420) Raúl Amado da Fonseca; 

 SAj AdMil (1916089) João Carlos Vieira Gonçalves da Eira; 

 1Sarg Cav (1940477) Carlos José Amaro Gonçalo; 

 1Sarg Inf (2070142) Jorge Alexandre Duarte Marques; 

 CbCh Inf (1940451) Eduardo João Madeira Cavaco; 

 Cb Inf (1970617) Carlos Manuel da Silva Carrilho. 

(Despacho 26jun20) 

 

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

4.ª Classe, nos termos do disposto na alínea d) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no n.º 2 do artigo 38.º 

do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea e) do n.º 2 

do artigo 20.º do mesmo diploma legal, o SAj Art (09480196) António José Dias Lopes. 

(Despacho 21mai20) 

 

Perante a situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19), a 

Defesa Nacional e as Forças Armadas contribuíram, e continuam a contribuir, de forma decisiva para a 

resposta nacional à pandemia, numa articulação muito estreita com as mais diversas entidades da sociedade 

civil, ao mesmo tempo que continuam a assegurar o cumprimento integral das suas missões, apesar dos 

inerentes desafios que decorreram desta situação de exceção. 

A atuação profissional e dedicada da Defesa Nacional e das Forças Armadas durante a pandemia tem 

vindo a demonstrar que as Forças Armadas são essenciais em tempo de paz e que estão preparadas para se 

adaptarem rapidamente para responder a todo o tipo de emergências complexas, demonstrando plenamente 

a sua relevância e caráter singular na garantia da segurança de Portugal e dos portugueses. 

O extraordinário empenho de militares, militarizados e civis da Defesa Nacional e das Forças 

Armadas, reconhecido por todos e que importa assinalar e enaltecer publicamente, focou-se num rigoroso 

planeamento que permitiu conduzir as ações no terreno de forma coordenada e sustentada, contribuindo 

para a segurança sanitária e para o bem-estar da população, através do apoio a um leque alargado de 

entidades, das quais se destacam os Ministérios da Educação, da Justiça, do Mar, dos Negócios 

Estrangeiros, da Saúde e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; os Governos Regionais dos Açores 

e da Madeira; o Serviço Nacional de Saúde; a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil; as 

forças e serviços de segurança; as câmaras municipais; a Liga dos Combatentes e diversas misericórdias.  
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Perante a inegável relevância, espírito de sacrifício e capacidade de adaptação para bem servir 

Portugal e os portugueses, no cumprimento das missões relacionadas com o combate à COVID-19, impõe-se 

o reconhecimento público da Defesa Nacional e das Forças Armadas. 

Pelas razões enunciadas e ainda pela forma excecional como responderam aos desafios que se têm 

vindo a colocar, expresso o meu público reconhecimento pela ação dos militares, militarizados e civis da 

Defesa Nacional e das Forças Armadas no combate à COVID-19, pelo seu exemplo de elevadíssima 

competência técnico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, que 

contribuíram significativamente para a eficiência, prestígio e o cumprimento da missão do Ministério da 

Defesa Nacional. 
Considero ser, assim, de inteira justiça dar público realce aos serviços prestados e apontar estes 

militares como exemplo a seguir, vendo-os como justos merecedores de serem distinguidos com este 
reconhecimento, que é primeiramente de carácter simbólico, já que a sua distinção individual pretende 
homenagear o trabalho desenvolvido pela Defesa Nacional e pelas Forças Armadas, no seu conjunto, no 
combate à COVID-19. 

Destaco a forma como contribuíram para o prestígio da Defesa Nacional, das Forças Armadas e de 
Portugal, incorporando qualidades e virtudes militares, competência profissional, perseverança e 
extraordinário desempenho no cumprimento das suas missões, nas instituições que cada um serve.  

Assim, nos termos da competência que me é conferida pelo n.º 3 do artigo 34.º e atento o disposto 
nos artigos 25.º, 26.º e 27.º, todos do Regulamento da Medalha Militar e da Medalha Comemorativa das 
Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, concedo a Medalha da 
Defesa Nacional aos seguintes militares: 

 
 Primeira Classe: 

 
 Gen  (13753582) José Nunes da Fonseca; 
 TGen  (05161381) Marco António Mendes Paulino Serronha; 
 TGen  (08733481) Fernando Celso Vicente de Campos Serafino; 
 MGen  (13030683) Jorge Filipe Marques Moniz Côrte Real Andrade; 
 BGen  (02105584) João Pedro Ivens Ferraz Jácome de Castro; 
 BGen  (14015883) Rui Fernando Gonçalves Teixeira de Sousa; 
 Cor Farm (16882585) Margarida Sá Figueiredo Almeida; 
 Cor Med (02767487) António José dos Santos Moura. 

 
 Segunda Classe: 

 
 TCor Vet (06779492) António Eduardo Bruno Lopes João; 
 TCor Art (30646292) João Ricardo de Sousa Barbosa e Dias da Costa; 
 TCor Art (38516793) Ângelo Miguel Marques Simões; 
 TCor Inf (23379693) José Paulo Silva Bartolomeu; 
 Maj Eng (03383999) Milton Jacinto Pais; 
 Maj Vet (00223000) Wilson David Talhão Antunes. 

18 de junho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho 

(Portaria n.º 468/20, DR, 2.ª Série, n.º 122, 25jun20) 
 
Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos da competência que lhe é conferida pelo n.º 3 do 

artigo 34.º, e atento o disposto nos artigos 25.º e 26.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 27.º, do Regulamento 
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 316/2002, de 27 de dezembro, conceder a Medalha da Defesa Nacional, 2.ª Classe, aos seguintes 
militares: 

 
 TCor Art (00440093) José Carlos Pinto Mimoso. 

(Portaria n.º 485/20, DR, 2.ª Série, n.º 142, 23jul20) 
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 TCor  Mat  (01405085) Manuel Fortunato Mendes Marques. 

(Portaria n.º 473/20, DR, 2.ª Série, n.º 126, 01jul20) 
 
Perante a situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19), a 

Defesa Nacional e as Forças Armadas contribuíram, e continuam a contribuir, de forma decisiva para a 
resposta nacional à pandemia, numa articulação muito estreita com as mais diversas entidades da sociedade 
civil, ao mesmo tempo que continuam a assegurar o cumprimento integral das suas missões, apesar dos 
inerentes desafios que decorreram desta situação de exceção.  

A atuação profissional e dedicada da Defesa Nacional e das Forças Armadas durante a pandemia tem 
vindo a demonstrar que as Forças Armadas são essenciais em tempo de paz e que estão preparadas para se 
adaptarem rapidamente para responder a todo o tipo de emergências complexas, demonstrando plenamente 
a sua relevância e caráter singular na garantia da segurança de Portugal e dos portugueses.  

O extraordinário empenho de militares, militarizados e civis da Defesa Nacional e das Forças 

Armadas, reconhecido por todos e que importa assinalar e enaltecer publicamente, focou-se num rigoroso 

planeamento que permitiu conduzir as ações no terreno de forma coordenada e sustentada, contribuindo 

para a segurança sanitária e para o bem-estar da população, através do apoio a um leque alargado de 

entidades, das quais se destacam os Ministérios da Educação, da Justiça, do Mar, dos Negócios 

Estrangeiros, da Saúde e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; os Governos Regionais dos Açores 

e da Madeira; o Serviço Nacional de Saúde; a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil; as 

forças e serviços de segurança; as câmaras municipais; a Liga dos Combatentes e diversas misericórdias.  

Perante a inegável relevância, espírito de sacrifício e capacidade de adaptação para bem servir 

Portugal e os portugueses, no cumprimento das missões relacionadas com o combate à COVID-19, impõe-se 

o reconhecimento público da Defesa Nacional e das Forças Armadas.  

Pelas razões enunciadas e ainda pela forma excecional como responderam aos desafios que se têm 

vindo a colocar, expresso o meu público reconhecimento pela ação dos militares, militarizados e civis da 

Defesa Nacional e das Forças Armadas no combate à COVID-19, pelo seu exemplo de elevadíssima 

competência técnico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, que contribuíram 

significativamente para a eficiência, prestígio e o cumprimento da missão do Ministério da Defesa Nacional.  

Considero ser, assim, de inteira justiça dar público realce aos serviços prestados e apontar estes militares 

como exemplo a seguir, vendo-os como justos merecedores de serem distinguidos com este reconhecimento, que 

é primeiramente de carácter simbólico, já que a sua distinção individual pretende homenagear o trabalho 

desenvolvido pela Defesa Nacional e pelas Forças Armadas, no seu conjunto, no combate à COVID-19. 

Destaco a forma como contribuíram para o prestígio da Defesa Nacional, das Forças Armadas e de 

Portugal, incorporando qualidades e virtudes militares, competência profissional, perseverança e 

extraordinário desempenho no cumprimento das suas missões, nas instituições que cada um serve.  

Assim, nos termos da competência que me é conferida pelo n.º 3 do artigo 34.º e atento o disposto 

nos artigos 25.º, 26.º e 27.º, todos do Regulamento da Medalha Militar e da Medalha Comemorativa das 

Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, concedo a Medalha da 

Defesa Nacional, 4.ª Classe, aos seguintes militares: 

 

 SCh Art (13691988) Fernando Jorge de Almeida Pereira; 

 SAj Inf (09010691) Paulo Alexandre Trigueiro Nunes; 

 SAj Eng (19320997) Vítor Hugo de Bessa Jorge; 

 1Sarg Art (03442103) António Eduardo Carramão de Oliveira Leitão. 

18 de junho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho 

(Portaria n.º 468/20, DR, 2.ª Série, n.º 122, 25jun20) 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 26.º, 27.º 

e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, condecorar com a Medalha Cruz de São Jorge, 

1.ª Classe, os seguintes militares  
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 TGen   (09028679)  Luís Francisco Botelho Miguel. 

 (Despacho n.º 6 628/20, DR, 2.ª Série, n.º 122, 25jun20) 

 

 Cor Cav  Ref (02952479) Luís Manuel Proste Villa de Brito. 

(Despacho n.º 6 634/20, DR, 2.ª Série, n.º 122, 25jun20) 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 26.º, 27.º 

e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, condecorar respetivamente com a Classe da Medalha 

Cruz de São Jorge, qua a cada um se indica, os seguintes militares: 
 

 Primeira Classe: 

 

 Cor Cav (01266186) António Manuel de Almeida Domingues Varregoso  05-11-18; 

 Cor Cav (02007586) Rui Manuel Sequeira de Seiça  18-10-19; 

 Cor Inf (12183486) Pedro Alexandre de Almeida Faria Ribeiro  04-11-19; 

 Cor Art (08932488) Luís Filipe de Sousa Lopes  23-04-19. 

 

 Segunda Classe: 

 

 TCor Eng (03909289) Pedro Nuno Rego Ferreira  10-02-20; 

 TCor Inf (08184588) Joaquim António Sousa Lima Marques da Silva  30-01-20; 

 TCor Art (13677089) Carlos Manuel Machado Narciso Cavaco  23-04-19; 

 TCor Cav (15602989) Luís Miguel Correia Mourato Gonçalves  05-09-19; 

 TCor Inf (01292286) Rui Carlos Monteiro de Oliveira  03-07-19; 

 TCor Art (09765191) Fernando António dos Santos Maçana  07-06-19; 

 TCor Cav (00674892) Joaquim Inácio Pinto Noruegas  01-02-19; 

 TCor Art (06204691) Fernando Domingues Grilo  03-07-19; 

 TCor Art (16352992) Norberto Francisco Calmeiro Vaz  07-11-19; 

 TCor Eng (17118191) Sidónio Carneiro Dias  03-07-19; 

 TCor Art (30646292) João Ricardo de Sousa Barbosa e Dias da Costa  13-03-19; 

 TCor AdMil (22309491) Rita Isabel Costa Mendonça da Luz  03-07-19; 

 TCor Inf (33205492) João Luís Barreira  03-10-19; 

 TCor Cav (19397996) Bruno Gonçalo Nunes Carrasqueira  03-07-19; 

 Maj Vet (37822993) Júlio Manuel Coutinho Franco Gouveia Carvalho  12-03-19; 

 Maj Art (06972796) Marco Paulo da Conceição Sobreira Gomes  08-07-19; 

 Maj Inf (19697899) Jorge Emanuel Ferreira Louro  27-07-18; 

 Maj Art (11806700) Luís Manuel Coelho Fernandes  20-12-18; 

 Maj Art (09438897) Alexis da Fonseca Vicente  26-09-19. 

 

 Terceira Classe: 

 

 Cap Eng (12654503) Pedro Miguel Campos Coelho  17-05-18; 

 Ten Cav (17917405) Fernando Chalana Azevedo Fernandes  06-06-19; 

 Ten Inf (07301110) Licínio de Jesus Martinho Gomes  03-07-19; 

 SMor Eng (16017183) Carlos Reis Pio  03-07-19. 

 

 Quarta Classe: 

 

 SCh Inf (01546187) António Manuel Ribeiro Marques Fórnea  12-03-19; 

 SCh Mat (00460288) António Carlos Verde Mendes  09-12-19; 

 SCh Art (14963388) José Manuel Sebastião Dias  20-12-18; 
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 SCh Tm (09838588) Eurico de Jesus Rebelo  10-07-19; 

 SCh Inf (14567391) Carlos Manuel Oliveira Carvalho  12-10-19; 

 SCh Cav (19845989) Marco Paulo de Freitas Pereira  26-08-19; 
 SAj Tm (05925495) Fernando Manuel Rebelo Duarte  25-09-18; 
 SAj Art (13452397) Francisco José Ferreira Mergulhão dos Santos  11-10-19; 
 1Sarg Cav (07797303) João Paulo Marcos Carvalho  06-06-19; 
 1Sarg Inf (18268602) Márcio Filipe de Almeida Gonçalves  06-06-19; 
 1Sarg Inf (05223802) Tiago José Carneiro Fernandes  06-06-19; 
 1Sarg Cav (07436801) Bernardo Filipe Ramos  03-07-19; 
 1Sarg Inf (06771905) Hugo Emanuel Pereira Barros  25-09-18; 
 1Sarg Inf (02734004) José Filipe Teixeira Barros  03-07-19; 
 1Sarg Cav (18557404) José André Andrade de Sá  03-07-19; 
 2Sarg AdMil (19273109) Nelson Jorge Teixeira Bernardo  12-03-19. 

(Despacho n.º 7 294/20, DR, 2.ª Série, n.º 139, 20jul20) 
 

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, condecorar com a Medalha Cruz de 
São Jorge, 4.ª Classe, nos termos dos artigos 25.º, 26.º, 27.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e 
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de 
dezembro, o SAj Eng (25394193) Abílio Pedro Pinheiro Nunes. 

(Despacho n.º 6 619/20, DR, 2.ª Série, n.º 122, 25jun20) 
 
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito 

do Exército, 1.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e da alínea a) do n.º 2 do artigo 26.º, na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar 
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de 
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma legal, o Cor Inf Emilílio 
Vanderlei Ribeiro, do Exército Brasileiro. 

(Despacho 19jun20) 

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

do Exército, 2.ª Classe, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei 
n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares: 

 
 TCor Inf (14125687) António da Silveira Pataco Raposo; 
 TCor Mat (16238785) António Maria Eliseu Travassos; 
 Maj Inf (02728501) Pedro Henrique Santos França. 

(Despacho 09jun20) 

 
 Maj Med (13739695) João Luís Curado de Figueiredo; 
 Maj Dent (12257697) Gil Rua da Silva Leitão Borges. 

(Despacho 09jul20) 

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

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

 
 TCor  Art  (00219393)  Homero Gomes Abrunhosa. 

 (Despacho 25mai20) 
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 TCor Inf (32469392) Bruno André Assunção Marques Lopes. 

(Despacho 08jul20) 

 

 Maj Cav (03918794) Pedro Nuno Antunes Ferreira. 

(Despacho 22jun20) 

 

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

do Exército, 2.ª Classe, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido 

considerado ao abrigo do artigo 25.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas 

das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, o Maj TTrans 

(02384490) Firmino António Gomes Vital. 

(Despacho 05jun20) 

 

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

do Exército, 3.ª Classe, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei 

n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares: 

 

 Cap Med (02853103) Paulo Jorge Gomes Dinis; 

 Cap Eng (17537103) Luís Filipe Costa dos Santos Neves; 

 Cap Art (06730811) Cristiano Fonseca de Almeida; 

 Cap Med (05535010) João Miguel Oliveira Leite; 

 Ten TS (15304087) Alfredo António Casas Novas Correia. 

(Despacho 09jul20) 

 

 Cap Inf (11577805) José Afonso Fontinha André; 

 Cap Art (06224409) Marisa Figueiredo Cardoso; 

 Cap Inf (13927402) José António Ferreira da Silva; 

 Cap Tm (15188306) Francisco Domingues Jorge; 

 Cap Mat (01990810) Daniel Filipe Fernandes Marques; 

 Cap Tm (01999711) Joel Augusto Joanaz D'Assunção Dias; 

 Cap Tm (18931911) André Alves Silva; 

 Ten Inf (02684705) Luís Miguel Alves Lopes. 

(Despacho 09jun20) 

 

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

do Exército, 3.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e da alínea c) do n.º 2 do artigo 26.º, na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar 

e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de 

dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma legal, o SMor Cav 

(10444084) Américo das Neves Pratas. 

(Despacho 17jul20) 

 

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

do Exército, 4.ª Classe, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei 

n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares: 

 

 SCh AdMil (00306486) António Aurélio Gouveia Coelho; 

 SCh Mat (10683487) Paulo Alexandre Teixeira de Oliveira Leite Monteiro; 

 SCh Tm (17874985) Ernesto Manuel Alves; 

 SCh Tm (01821987) João Paulo Gaspar Vara; 
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 SCh Inf (12057585) Abel José Ramos Roque; 

 SAj SGE (11044891) José Manuel Ferreira Domingues de Almeida; 

 SAj Eng (03834991) Joaquim Manuel do Carmo Patrício; 

 SAj Inf (29966693) Rui Manuel da Silva Henriques; 

 SAj Inf (20932793) Eduardo da Silva Delca Lopes do Pombal; 

 SAj Tm (39014593) Isabel Luísa Pires Bonifácio; 

 SAj PesSecr (02368794) Amaro José de Sousa Rodrigues; 

 1Sarg Inf (09943204) Nuno Filipe Pinto da Mota; 

 1Sarg Inf (05018101) Ismael Machado Lopes; 

 1Sarg Art (04394504) Ricardo Jorge Rodrigues dos Santos; 

 1Sarg Eng (01329605) Pedro Daniel Oliveira da Silva; 

 1Sarg Mat (02019404) Ricardo Manuel Neto Henriques; 

 1Sarg Cav (01873606) Mário Cândido Gomes Guerreiro; 

 1Sarg Inf (03422502) Tito Filipe Dias de Almeida. 

(Despacho 09jun20) 

 

 SAj Mat (00914790) Abel dos Santos Vinagre Espanca; 

 SAj Inf (23578691) José Carlos Caridade Moita; 

 1Sarg Mat (13254504) Alexandre Ferreira Viana. 

(Despacho 09jul20) 

 

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

do Exército, 4.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e da alínea d) do n.º 2 do artigo 26.º, na 

alínea d) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar 

e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de 

dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma legal, os seguintes militares: 

 

 SCh Inf (03229084) António Ferreira Diniz. 

(Despacho 17jul20) 

 

 1Sarg  Inf  (09768910)  Paulo Ricardo Martins Tavares. 

(Despacho 21mai20) 

 

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

do Exército, 4.ª Classe, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido 

considerado ao abrigo do artigo 25.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas 

das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, o 1Sarg Art (01317699) 

Rogério Paulo Teixeira Marta. 

(Despacho 05jun20) 

 

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Cobre, por despacho, da data que 

se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação de competências, e em 

conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das 

Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares: 

 

 Ten Art (14278713) Rui Luís Madureira de Carvalho Marujo; 

 Ten Eng (15232213) Vilson Gil Pereira de Abreu; 

 Ten Eng (14868514) João Manuel Leal Tavares; 

 Ten Inf (11839512) Carlos Miguel da Silva Santos; 

 Ten Tm (14035614) João Miguel Nobre Pinto; 
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 Ten Tm (14540514) Hélder Figueiredo Reia; 

 Ten Tm (12067613) João Gabriel Vieira Félix; 

 Ten Mat (04164913) Nelson Jorge Lima Garcia; 

 Ten Mat (05909211) Dmytro Solovey; 

 Alf Art (09703414) Filipe Alexandre de Rodrigues Silvestre; 

 Alf Art (05355115) Rodrigo Calçado Figueira; 

 Alf Art (06429015) André Luís Pascoal Rodrigues; 

 Alf Inf (00261314) António Afonso Marques da Silva Sousa Marrana; 

 2Sarg Mat (13488111) Vítor Rafael Mesquita Chaves Pinto; 

 2Sarg Mat (13972614) Miguel Ângelo Beja Carreira Duarte; 

 2Sarg Mat (16285511) João Pedro Soares Vilão; 

 2Sarg Mus (13977612) Pedro Miguel Ventura Milhomens; 

 2Sarg Inf (01345914) Tiago Miguel Marques Pires; 

 2Sarg Eng (14396014) Pedro Miguel Marques Eusébio; 

 2Sarg Eng (02033312) Rúben Franco Lopes; 

 2Sarg PesSecr (18606409) Inês Fátima Esteves Vicente. 

(Despacho 15jun20) 
 

 Ten Eng (18619312) Roberto Alexandre Rosa Ladeiras; 

 Alf Cav (02582413) Tiago Filipe Simões Ramos; 

 Alf Art (05546914) Bruno Miguel Lopes Santos; 

 Alf Art (12886913) Miguel Ferreira Rodrigues da Silva. 

(Despacho 20jul20) 
 

Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, por despacho, da 

data que se indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de 

competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas 

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

seguintes militares: 

 

 Cor Cav (10978985) Paulo de Jesus Pereira Zagalo “Timor 2018-20”; 

 TCor Inf (18856391) Paulo Jorge Tavares dos Santos Nunes  “Timor 2018-20”; 

 Maj Art (18993698) Emanuel António Constantino Pinto  “Afeganistão 2019-20”; 

 Cap Eng (19880209) Wilson Ricardo Maurício Nogueira  “Somália 2018”. 

 (Despacho 30jun20) 
 

 TCor Inf (22074792) Musa Gonçalves Paulino  “RCA 2019-20”; 

 TCor AdMil (29294191) Domingos Manuel Lameira Lopes  “Angola 2018-19”; 

 SCh Inf (16346289) Fernando José Ramos Pereira  “RCA 2019-20”. 

(Despacho 10jul20) 
 

 Maj Art (19868199) Bruno Henrique Cruz Veríssimo  “Kuwait 2019-20”. 

(Despacho 17jun20) 
 

Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, “Iraque 2019-20”, 

por despacho, da data que se indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da 

subdelegação de competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar 

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

dezembro, os seguintes militares: 
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 TCor Cav (03064194) Ricardo Jorge da Silva Lourenço; 

 Maj Cav (17481398) Sérgio Miguel Capelo; 

 Cap Art (06744304) João Pedro Damas Alves; 

 Cap Cav (14434310) Nuno Miguel de Melo Oliveira da Silva; 

 Cap Inf (15115810) Valdo Cardeiro da Silva; 

 Cap Inf (06230810) João Pedro da Silva Medronho; 

 Cap Art (04850411) Fábio Miguel Gonçalves Figueira Nunes; 

 Ten Eng (05951411) Emanuel Carvalho Gonçalves; 

 Ten Cav (06786812) Daniel Gonçalves Valério; 

 Ten Tm (17522413) Sónia Martins Pedrinho; 

 Ten Cav (12628414) Marco Aurélio Viana Lopes; 

 Ten Cav (01578114) Carlos Filipe Ribeiro Branco; 

 Alf TS (00947500) Maria Emília Pereira Rodrigues; 

 SCh Cav (07932588) Luís Filipe Catroga Duarte; 

 SAj Art (17071091) Carlos Manuel Pinheiro Nunes; 

 SAj Inf (02928199) Jorge Humberto da Costa Sousa; 

 SAj Cav (28278693) Filipe Augusto Veloso Coelho; 

 1Sarg Cav (02030598) Bruno Miguel Bernardo Marques; 

 1Sarg Eng (09282896) Sérgio André da Conceição Lopes; 

 1Sarg Tm (09708101) Rui Alexandre Alves Varela; 

 1Sarg Art (07647503) Joaquim Manuel dos Santos Marques Alegre; 

 1Sarg Cav (09258604) Ricardo Filipe da  Silva Costa; 

 1Sarg Art (00492700) José João Moedas da Silva; 

 1Sarg Cav (13738198) Flávio Ricardo Cerdeira Gamboa; 

 1Sarg Mat (04588501) Gonçalo Filipe Miguéns Lino; 

 1Sarg Cav (07522206) Tiago Filipe Faitão Teixeira; 

 1Sarg Cav (00330110) David Brito Ribeiro; 

 1Sarg Eng (17406611) Ricardo Miguel Marujo Rodrigues. 

(Despacho 17jun20) 
 

Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, por despacho, da 

data que se indica, do do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de 

competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas 

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

seguintes militares da Guarda Nacional Republicana: 

 

 Cb Inf (2071355) Micael Ramos Correia  “Kosovo 2005-06”. 

(Despacho 19jun20) 
 

 Guard Pr Inf (2040768) Diogo Manuel Caldeira Pires  “Timor 2001”. 

(Despacho 10jul20) 
 

Ao abrigo dos artigos 7.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 177/82, de 12 de maio, manda o Governo, pelo 

Ministro da Administração Interna, condecorar com a Medalha de Serviços Distintos de Segurança Pública, 

Grau Ouro, os seguintes militares: 

 

 MGen  (03094283)  João Manuel de Sousa Meneses Ormonde Mendes; 

 MGen  (17589382)  Pedro Miguel Andrade da Fonseca Lopes. 

(DR, 2.ª Série, n.º 128, 03jul20) 
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Por despacho do TGen AGE,  proferido no âmbito da delegação de competências, e em conformidade 
com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças 
Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, foram autorizados os militares 
indicados a aceitarem as seguintes condecorações: 

 
Defense Meritorious Service Medal – EUA 

 

 Maj Cav (07233197) Adriano Augusto Gomes Branco. 

 
The Army Achievement Medal – EUA 

 
 1Sarg Eng (01329605) Pedro Daniel Oliveira da Silva 

(Despacho 22jun20) 

 
 1Sarg Inf (02808402) Maria Elisabete Pereira Gomes 

(Despacho 15jul20) 

 
The Army Commendation Medal – EUA 

 
 Cap Inf (16154303) Ivo Rodrigues Pereira; 
 SAj Tm (11392687) Paulo Jorge Correia Pinto; 
 SAj Art (09480196) António José Dias Lopes. 

 
La Croce Commemorativa – Itália 

 
 Maj Inf (11236797) Bruno Paulo Lobão de Moura; 
 Maj Inf (09601501) Daniel Filipe de Carvalho Gomes; 
 SAj Inf (18576391) António Barreira da Silva; 
 1Sarg Inf (13454196) António Paulo Guedes Freitas. 

 
Medalha ONU 

 
The Minusca Medal – RCA 

 
 TCor Inf (14944391) Óscar Manuel Verdelho Fontoura; 
 Maj TS (03857790) Carlos Plácido da Cruz Monteiro; 
 Maj Inf (12534698) Rui Miguel Coelho Borges; 
 Maj Med (01585200) Vítor Emanuel Varela de Freitas; 
 Cap Inf (05961403) Armando Gil Teixeira da Rocha; 
 Cap Inf (05953802) Jonathan Cardoso de Miranda; 
 Cap Inf (09208099) João Afonso Costa; 
 Cap Inf (12247804) Severo António Marques Monteiro; 
 Cap AdMil (04088305) Sílvia Alejandra Moreira da Torre; 
 Cap Mat (05029403) Carlos Filipe Marques Castanheira; 
 Cap Inf (17944706) Rui Jorge Portela dos Anjos; 
 Cap Inf (14485209) Nelson Fernando Neves da Mota; 
 Cap Inf (08028502) Pedro Ricardo Mendes Fragosa; 
 Cap Med (13434811) Pedro Alexandre Pires Branco; 
 Cap Tm (05329511) David Manuel Gonçalves de Campos; 
 Ten Inf (09058006) Rúben José Gomes Cantante; 
 Ten Inf (10286105) Jorge Miguel Carvalho Mota; 
 Ten Inf (18833213) João Carlos Luís Pinto; 
 Ten Inf (18833213) João Carlos Luís Pinto; 
 Ten TS (15710086) Óscar Manuel de Aires Ciríaco; 
 Alf TS (05002296) José António da Costa Marques; 
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 SCh Inf (06046189) Luís Filipe da Conceição Neves; 
 SAj AdMil (03318393) José Roberto Gomes Tavares; 
 SAj Eng (21545892) Rui Miguel Lopes Pissarreira; 
 SAj Inf (26861292) Luís Gustavo Pires Monteiro; 
 SAj Inf (21107892) Eloy Alfredo da Fonseca Fernandes; 
 SAj Mat (37766693) Rui Canas Leal Martins; 
 SAj Inf (06521395) Pedro Miguel Duarte Pereira; 
 SAj Inf (12630197) José António dos Santos Távora; 

 SAj Inf (15587496) Nuno Miguel Machado Queirós; 
 SAj Mat (13398997) Marcelo António Teixeira Pinheiro; 
 SAj Mat (10742502) Ricardo Luís Moreira Monteiro; 
 1Sarg Inf (00027900) Luís Carlos Batista Ferreira; 
 1Sarg Inf (19212695) Marco Paulo Mateus de Almeida; 
 1Sarg Inf (04237900) Ricardo José Simões Vieira; 
 1Sarg Inf (00890801) José Filipe Barbosa Amorim; 
 1Sarg Inf (19775194) Rui Agostinho Santos de Carvalho; 
 1Sarg Inf (00083202) Edgar Gonçalves de Resende; 
 1Sarg Inf (17899203) Pedro Miguel Sousa Ribeiro; 
 1Sarg Inf (19776999) Bruno Miguel Rodrigues Fontoura; 
 1Sarg Tm (06687005) Miguel de Pinho Ferreira; 
 1Sarg Tm (14679404) Alberto Rafael Teixeira Nunes; 
 1Sarg Tm (06731805) Marco André Jesus Ribeiro Silva; 
 1Sarg Inf (17635005) José Francisco Silva Rodrigues; 
 1Sarg Inf (10075802) Tiago Gonçalves de Resende; 
 1Sarg Inf (18412502) Pedro Vidal Marques; 
 1Sarg Inf (09672702) Tiago Miguel Teixeira de Sousa Amaral; 
 1Sarg Inf (09881805) Nelson José Camilo Pêgo; 
 1Sarg Cav (05786605) Bruno Filipe Andrade Vilas Boas; 
 1Sarg Cav (10031103) António Miguel de Oliveira Pinto; 
 1Sarg Eng (17880304) Miguel Alexandre Cortes Costa; 
 1Sarg Inf (10501599) Marco Cláudio Ferreira da Silva; 
 1Sarg Inf (10819604) Nuno Jorge da Silva Castro; 
 1Sarg Inf (02769504) Luís Emanuel Ferreira Afonso da Silva; 
 1Sarg Inf (02769504) Luís Emanuel Ferreira Afonso da Silva; 
 1Sarg Inf (05160703) João Ricardo Garcia Marques Bicho; 
 1Sarg Inf (01858309) Hugo Rafael Neves Ribeiro Rodrigues; 
 1Sarg AdMil (06085610) Tiago Filipe Azevedo de Oliveira; 
 1Sarg Inf (09193599) Mário José Ramos da Silva; 
 1Sarg Mat (16809804) Renato António Freitas do Couto; 
 1Sarg Mat (12547006) Diogo Nóbrega Belim; 
 2Sarg Mat (05552510) Marco José Cravo Costa; 
 2Sarg Mat (05552510) Marco José Cravo Costa. 

(Despacho 22jun20) 

 
Medalha OTAN 

 
Non Article 5 – Balcãs 

 
 SAj Inf (02928199) Jorge Humberto da Costa Sousa. 

 
Medalha UE 

 
The Common Security and Defense Policy Service Medal – RCA 

 
 TCor Inf (22074792) Musa Gonçalves Paulino; 
 Ten TS (00236699) Carlos Alexandre Roque Seguro; 
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 Ten TS (00236699) Carlos Alexandre Roque Seguro; 

 SCh Inf (16346289) Fernando José Ramos Pereira. 

(Despacho 15jul20) 

 

 TCor Inf (14944391) Óscar Manuel Verdelho Fontoura. 

(Despacho 22jun20) 

 

Louvores 

 

Louvo o TGen (50435511) Alexandre Maria de Castro de Sousa Pinto, pelo modo 

extraordinariamente competente, dedicado e eficiente como presidiu à Comissão Portuguesa de História 

Militar, promovendo e coordenando a investigação neste âmbito, bem como a proteção e divulgação do 

património histórico militar, assegurando ainda a representação internacional junto de estruturas 

internacionais congéneres. 

Possuidor de notáveis qualidades pessoais e profissionais, de que se destacam os seus extraordinários 

dotes de caráter, sólida formação humana, esmerado sentido ético e elevado sentido de responsabilidade, 

foi notória a ação do Tenente-General Sousa Pinto na forma como, com sabedoria, dedicação e rigor, 

contribuiu para a preservação da identidade histórica de Portugal, deixando um legado de estudo e de 

divulgação da sua história militar. 

Com o Tenente-General Sousa Pinto, a Comissão Portuguesa de História Militar atingiu, em 

resultado da sua elevada capacidade de planeamento e proatividade e da inovação da sua ação, um 

assinalável ritmo de atividades de cariz histórico-cultural, que muito contribuíram para incutir uma 

dinâmica de sucesso à Comissão. 

O seu apurado sentido de serviço público levou-o a promover iniciativas de aproximação da história 

militar à sociedade em geral. Destaca-se a entrega de milhares de exemplares de publicações a diversas 

bibliotecas, escolas e universidades. Ciente da importância de deixar um legado para o futuro, promoveu a 

publicação do Boletim da Comissão e patrocinou a promoção de inúmeras publicações relacionadas com 

as temáticas da história militar portuguesa. 

Ao longo dos seus dezasseis anos como presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, 

muitos eventos e iniciativas contaram com o seu envolvimento, sábia direção e empenho em esclarecer e 

difundir a vivência dos nossos maiores para que se venham a tornar exemplos carismáticos para os seus 

continuadores. Releva-se a superior organização do XXXV Congresso Internacional de História Militar, 

realizado no Porto em setembro de 2009, os diversos protocolos que estabeleceu com centros de 

investigação de várias universidades, a promoção do Prémio da Defesa Nacional e as evocações do 

bicentenário das Guerras Peninsulares e do 1.º centenário da Grande Guerra. 

Pelo que precede, é com elevada satisfação que publicamente louvo o Tenente-General Alexandre 

Maria de Castro de Sousa Pinto pela forma excecionalmente competente e zelosa como, salvaguardando os 

superiores interesses da preservação do património histórico militar, exerceu as funções de presidente da 

Comissão Portuguesa de História Militar, sendo de toda a justiça considerar extraordinários, relevantes e 

distintíssimos os altos serviços por si prestados, dos quais resultaram honra e lustre para o Ministério da 

Defesa Nacional e para o País. 

13 de julho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(Portaria n.º 486/20, DR, 2.ª Série, n.º 142, 23jul20) 

 

Por proposta do Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, louvo o MGen (03094283) 

João Manuel de Sousa Meneses Ormonde Mendes pelas qualidades intrínsecas de liderança e sentido da 

missão e pelo excelente desempenho revelado como Adjunto do Comandante do Comando Operacional no 

cumprimento das mais diversas responsabilidades que lhe têm sido atribuídas e pela forma como tem vindo 

a prestigiar a Guarda Nacional Republicana e o País. 
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Desde o início do exercício de funções na Guarda Nacional Republicana, demonstrou permanente 

disponibilidade, reconhecida cultura geral e militar, patente no trabalho desenvolvido na preparação, 

planeamento, execução e coordenação da atividade operacional da Guarda. Responsável pelo seguimento 

de uma parte significativa de assuntos e tarefas relacionadas com a atividade operacional, tem conseguido, 

através da incessante mobilização dos diversos órgãos do seu Comando Funcional, a resolução de alguns 

dos principais óbices, nunca perdendo de vista a orientação do esforço e as capacidades das Unidades, no 

sentido de antecipar e garantir respostas adequadas e oportunas às imensas solicitações que se colocam 

diariamente para o cumprimento da tão abrangente missão da Guarda Nacional Republicana. 

Oficial general distinto, revelador de nobreza de caráter e notável espírito de missão, a sua forma de 

estar evidencia-se pelas excecionais virtudes militares, continuada afirmação de uma profunda competência 

profissional, abnegada e sólida vontade de bem servir e grande dedicação em serviço de segurança pública 

patenteadas ao serviço da Guarda Nacional Republicana. 

Perfeito conhecedor da instituição, do dispositivo operacional, o Major-General Ormonde Mendes 

sempre procurou, com energia, permanente disponibilidade e arreigado espírito de bem servir, garantir, 

com especial cuidado e particular oportunidade, que das múltiplas missões da Guarda fossem identificadas 

lições com vista à melhoria contínua dos processos e procedimentos, tendo, para este especial desígnio, 

dedicado atenção redobrada aos relatórios das principais operações e, pela sua peculiaridade, todos os que 

se relacionaram com a situação de alerta e de calamidade e de Estado de Emergência, que o País acaba de viver. 

Fruto das reconhecidas qualidades e competência profissional, foi nomeado como gestor do relevante 

programa de atualização e expansão do EUROSUR, essencial para o cumprimento da missão de vigilância 

e controlo costeiro da Guarda em toda a costa marítima, aqui se sublinha o envolvimento com particular 

entusiasmo na sua execução, a sua persistência, abnegação, reconhecido mérito e clara perceção dos 

objetivos institucionais, mantendo um apertado controlo e, simultaneamente, motivando as várias 

entidades, quer internas como externas, por forma a garantir o cumprimento do exigente calendário 

estabelecido, apesar das múltiplas condicionantes que têm sido paulatina e firmemente ultrapassadas. 

Pelo notável conjunto de atributos pessoais, militares e profissionais reiteradamente evidenciados ao 

serviço do País, torna-se justo enaltecer o precioso e significativo contributo do Major-General Ormonde 

Mendes para a afirmação da Guarda como uma força eficiente e prestigiada, sendo de inteira justiça 

manifestar publicamente o reconhecimento de qualidades inatas, de que se destacam a lealdade, a coragem 

e a bravura, classificando os serviços por si prestados à Guarda Nacional Republicana e a Portugal como 

serviços extraordinariamente importantes e distintos. 

24 de junho de 2020. — O Ministro da Administração Interna, Eduardo Arménio do Nascimento 

Cabrita. 

(Louvor n.º 232/20, DR, 2.ª Série, n.º 128, 03jul20) 
 

Por proposta do Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, louvo o MGen (17589382) 
Pedro Miguel Andrade da Fonseca Lopes, pelas reconhecidas qualidades pessoais e pela forma 

excecionalmente empenhada e competente como desempenhou as funções de Adjunto do Comandante do 

Comando Operacional, e, nos últimos 27 meses, como desempenha as funções de Comandante da Unidade 

de Segurança e Honras de Estado. 

Oficial general distinto, sempre se evidenciou pelas excecionais virtudes militares, competência 

profissional e grande dedicação em serviço de segurança pública evidenciadas ao serviço da Guarda 

Nacional Republicana. 

Ao assumir as funções de Adjunto do Comandante do Comando Operacional, destacou-se desde logo 

pela forma altamente eficiente, esclarecida e competente como apoiava o Comandante Operacional no 

planeamento e coordenação das atividades correntes e na identificação de soluções para os problemas de 

âmbito operacional da Guarda Nacional Republicana, mantendo um elevado nível de apoio mesmo quando 

foi chamado a comandar a Unidade de Segurança e Honras de Estado (USHE), em regime de acumulação. 

Como Comandante da USHE, o Major-General Fonseca Lopes tem exercido uma ação de comando 

pautada pelo exemplo, ponderação e bom senso, demonstrando ser detentor de excelentes conhecimentos 

da arma de Cavalaria e saber liderar os seus subordinados para o rigoroso cumprimento das missões daquela 

grande unidade, aspetos que estão refletidos nos excelentes resultados operacionais conseguidos. 

Evidenciam-se os apoios regulares e sazonais ao dispositivo territorial, a prestação de Honras de Estado 
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nas suas diversas vertentes e a garantia de proteção e segurança às instalações dos Órgãos de Soberania, a 

que está associada a cerimónia do Render da Guarda no Palácio de Belém, evento de grande impacto e 

visibilidade e que contribui para o reforço do prestígio da Instituição junto da sociedade. 

A par do profissionalismo, abnegação e uma nobreza de caráter que o caraterizam, o Major-General 

Fonseca Lopes tem desempenhado um papel relevante na preparação e execução de diversas atividades, de 

que se sublinham a instalação de parte das estruturas da unidade no Quartel do Conde de Lippe, os trabalhos 

que conduziram ao estabelecimento do curso de segurança e proteção de infraestruturas críticas, e que 

constituem um passo muito relevante no reforço à segurança e proteção dos Órgãos de Soberania, de 

infraestruturas críticas e de pontos sensíveis, assim como as diversas ações de cooperação com forças 

homólogas no âmbito equestre. A este respeito, destaca-se a sua ação, de provado esforço e energia, 

colocados no incremento do desenvolvimento técnico das forças a cavalo que, fruto da excelência do ensino 

ministrado, muito contribuiu para o reconhecimento e interesse por parte de forças congéneres para a 

formação dos seus quadros. 

Importa ainda relevar o esforço colocado pelo Major-General Fonseca Lopes no planeamento e 

coordenação do concerto solidário “Guarda ConVida”, que mereceu o Alto Patrocínio de Sua Excelência o 

Presidente da República e reuniu em palco a Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana e 14 artistas 

do panorama musical português, cujas receitas reverteram para o Instituto Português de Oncologia de 

Lisboa Francisco Gentil (IPO Lisboa), cujo sucesso se traduziu no reforço de uma relação solidária para 

com o próximo e também na imagem da Instituição, representando mais um ato extraordinário ao serviço 

das atividades desta força de segurança. 

Torna-se justo elevar o precioso e significativo contributo do Major-General Fonseca Lopes para a 

afirmação da Guarda e manifestar o merecido reconhecimento pela lealdade, coragem e bravura, de que 

deu provas no cumprimento das missões que tem tido a seu cargo, classificando os serviços por si prestados 

à Guarda Nacional Republicana e a Portugal como serviços extraordinariamente importantes e distintos. 

24 de junho de 2020. — O Ministro da Administração Interna, Eduardo Arménio do Nascimento 

Cabrita. 

(Louvor n.º 231/20, DR, 2.ª Série, n.º 128, 03jul20) 
 

Louvo o BGen (04422384) Carlos Manuel de Matos Alves, pela forma altamente honrosa e 

brilhante como exerceu as relevantes funções de Comandante da Brigada de Intervenção (BrigInt), durante 

cerca de dezoito meses, evidenciando excecionais qualidades e virtudes militares. 

Oficial General com uma carreira sólida e diversificada, sempre pautando a sua conduta por elevados 

padrões de eficiência e eficácia, aliadas a dotes de caráter, lealdade, disciplina, sentido do dever e 

camaradagem, afirmou-se no desempenho das tarefas inerentes ao Comando desta Grande Unidade, 

constituindo-se como um elo excecional da ação do Comando das Forças Terrestres (CFT) e do Comando 

do Exército. 

Desde o início do seu mandato, em conformidade com as diretivas superiores difundidas, destacou 

áreas determinantes para o futuro da Brigada e garantiu o cumprimento da sua Missão, sempre focado nos 

recursos humanos, materiais e financeiros, com uma rigorosa gestão, definindo, concomitantemente, 

adequadas linhas de ação para garantir o treino e a prontidão operacional da Brigada.  

É de relevar a forma como, sob o seu esclarecido comando, foram aprontadas e projetadas Forças, 

destacando-se os 9.º Contingente Nacional, atribuído à Operation Inherent Resolve (OIR), no Iraque, a 3.ª 

Força Nacional Destacada (FND) para Resolut Suport Mission (RSM), no Afeganistão, em missão de Quick 

Reaction Force (QRF) e com um National Support Element (NSE), a 4.ª FND para a Branch School 

Advisory Team (BSAT), no Iraque, bem como, igualmente a 5.ª FND/QRF/NSE/RSM. 

Soube ainda, o Brigadeiro-General Matos Alves, aplicar o seu esforço no sentido de potenciar as 

atividades de treino operacional e de formação, destacando-se, a participação da BrigInt em exercícios 

internacionais como o “SAGITÁRIO 19” do 1BIMecRodas em Espanha, o “TOBRUQ LEGACY 19” do 

GAAA na Polónia e nos nacionais, nomeadamente, no “ORION 19”, onde assumiu as funções de EXDIR. 

No acompanhamento próximo dos diferentes Cursos de Formação Geral de Praças, a sua exemplar ação de 

comando contribuiu para a afirmação dos seus Elementos da Componente Operacional, bem como dos 

futuros Soldados e Quadros do Exército.  
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Releva-se também a evidente perseverança, na função de Coordenador de Projetos de Capacidade 

das Forças Médias inscritos na Lei de Programação Militar, assim como o processo de geminação entre a 

BrigInt e a Brigada Ligeira Aerotransportada, do Exército de Espanha, alavancando as relações bilaterais 

militares com Espanha e o prestígio da BrigInt e do Exército Português. 

No seu comando, a ligação com os municípios e comunidades locais foi importante, reafirmando o 

Exército, na diversificada área regional da BrigInt, com especial destaque para a cidade de Coimbra, dando 

mostra de um Exército credível, presente no território, próximo das pessoas e das instituições com que se 

relaciona. 

Na Operação São Cristóvão, no “PAMEX 2019 e 2020” e, mais recentemente, a forma pronta, 

profissional e eficaz como, no âmbito da resposta do Exército no apoio ao combate à pandemia COVID 19, 

deu cumprimento às determinações e missões impostas pela cadeia de Comando através da Célula de 

Resposta do Exército no CFT, de que se destaca a adequação de instalações para acolhimento e a operação 

da Linha de Descontaminação de Viaturas de Emergência, no Centro Hospitalar da Universidade de 

Coimbra, em apoio à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. 

Pelo que antecede e pela manifestação inequívoca das suas qualidades e virtudes, é o Brigadeiro-General 

Carlos Manuel de Matos Alves digno de assumir postos de maior responsabilidade e risco e merecedor de 

ver os serviços por si prestados publicamente reconhecidos e considerados como extraordinários, relevantes 

e distintos, dos quais resultou honra e lustre para a Brigada de Intervenção, para o Exército e para Portugal. 

15 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o BGen (08756682) José da Silva Rodrigues pela forma extraordinariamente devotada, 

esclarecida, dinâmica e muito eficiente como serviu o Exército durante mais de trinta e nove anos de serviço 

efetivo, demonstrando, ao longo de uma brilhante e diversificada carreira, extraordinária competência, 

elevados dotes de caráter e excecionais qualidades e virtudes militares. 

Incorporado na Academia Militar (AM), em outubro de 1980, iniciou a sua carreira militar como 

subalterno, em 1985, na Escola Prática de Artilharia, tendo exercido as funções de Instrutor de diversos 

cursos de Oficiais e Sargentos Milicianos, bem como de Comandante do Pelotão de Transmissões da 

Bateria de Comando, denotando desde logo, uma elevada competência profissional, e elevado rigor na 

gestão e supervisão do Centro de Transmissões. 

Colocado, em 1989, no Instituto Geográfico do Exército (IGeoE), onde prestou serviço como Capitão 

e Oficial Superior, inicialmente como Chefe da Secção de Deteção Remota, pautou a sua conduta sempre 

com um trabalho de elevado valor e nível técnico. Posteriormente na Chefia do Departamento de Aquisição 

de Dados introduziu novas metodologias de trabalho que permitiram rentabilizar os meios e simplificar 

tarefas, merecendo destaque a qualidade de Ortofotomapas, que prestigiaram amplamente o IGeoE. Ainda 

neste período merece especial destaque, fruto da sua elevada aptidão pedagógica, o desempenho das 

funções de docência, como professor Regente das Cadeiras de Topografia I e II, na AM. 

Como Coronel, foi nomeado Comandante do Regimento de Artilharia N.º 4, em 2008, tendo 

demonstrado possuir elevado espírito de missão e lealdade, destacando-se a forma exemplar como decorreu 

o treino operacional das suas subunidades, em prol da missão da Brigada de Reação Rápida, e o inexcedível 

esforço dedicado em melhorar as condições administrativo-logísticas e operacionais do Grupo de Artilharia 

de Campanha de modo a garantir elevados níveis de prontidão. Como marca indelével da sua ação de 

comando, destaca-se a preparação da Bateria de Artilharia de Campanha que se constituiu como NATO 

Response Force 14 e posteriormente NATO Response Force 17. 

Colocado, em 2011, no Comando da Logística a desempenhar o cargo de Chefe de Estado-Maior, 

demonstrou grande capacidade de trabalho e coordenação, nomeadamente no acompanhamento atento da 

Sustentação Logística das Forças Nacionais Destacadas e em particular nos estudos complexos relacionados 

para a retração da Força da ISAF/Afeganistão, que permitiram decisões adequadas em tempo oportuno. 

Em 2014, como Coronel Tirocinado e nomeado Diretor do Centro de Informação Geoespacial do 

Exército (CIGeoE), cedo definiu uma visão estratégica enquadrada nas diretivas e orientações superiores, 

que em muito potenciou a imagem e a afirmação do CIGeoE e do Exército no contexto nacional e 

internacional. O seu invulgar sentido de responsabilidade, grande capacidade de análise e assinalável 

sensatez e ponderação, levaram ao estabelecimento de parcerias com entidades de referência nacionais, o 

que permitiu otimizar sinergias e contribuir solidamente para a criação de soluções inovadoras no âmbito 



   

266    ORDEM DO EXÉRCITO N.º 07/2020                                                             2.ª Série 

 
 
 

 

do Sistema de Informação Geográfica para Apoio às Operações Militares, na migração da cadeia de 

produção de Computed Assisted Design para Sistema de Informação Geográfica 3D e na criação da Unidade 

de Apoio Geoespacial. 

Como Coronel Tirocinado assumiu o cargo de Comandante da Escola das Armas (EA), em 2018, 

tendo sido promovido a Oficial General nesse mesmo ano, confirmando todas as qualidades e virtudes 

militares que evidenciou ao longo da sua carreira. Pautou a sua ação de comando pelo reforço na qualidade 

da formação, garantindo um excelente nível de proficiência dos Quadros Permanentes e dos militares em 

RV/RC do Exército. Na receção de visitas de Altas Entidades e no apoio a eventos de grande visibilidade, 

designadamente a apresentação da nova família de armas ligeiras do Exército e a visita do Secretário de 

Estado Adjunto e da Defesa Nacional e da Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos 

Combatentes, evidenciou distinta capacidade de organização e planeamento, muito contribuindo para o 

prestigio da Escola, do Comando do Pessoal e do Exército. Merece igualmente relevo a forma empenhada 

como incentivou e disponibilizou o apoio ao aprontamento das Forças e Elementos Nacionais Destacados, 

através do Centro de Treino em Áreas Edificadas, demonstrando o papel essencial da EA na formação dos 

militares no âmbito das missões internacionais. Enaltece-se ainda, fruto da sua afabilidade e capacidade de 

iniciativa o apoio prestado à família militar radicada em Mafra e o relacionamento próximo e cordial que 

manteve com Entidades Civis, designadamente com a Presidência da Câmara Municipal de Mafra e com a 

Direção do Palácio Nacional de Mafra. 

O General Chefe do Estado-Maior do Exército, no momento em que o Brigadeiro-General Silva 

Rodrigues, por imperativos legais, deixa o serviço ativo, realça publicamente a sua capacidade 

multifacetada e as suas qualidades profissionais e humanas,  patenteadas no decurso da sua extensa e notável 

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

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

Portugal. 

25 de maio de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o Cor Tir Art (15369685) João Luís Morgado Silveira, pela forma extraordinariamente 

competente, abnegada e altamente prestigiante, como exerceu, ao longo dos últimos 13 meses, as funções 

de Chefe do Gabinete do Tenente-General Ajudante-General do Exército, evidenciando, em permanência, 

excecionais qualidades e virtudes militares, elevados dotes de caráter, lealdade, espírito de sacrifício e 

inexcedível dedicação ao serviço. 

Oficial distinto, de ímpares qualidades técnico-profissionais e pessoais, elevadíssimo nível 

intelectual e sólida formação moral, evidenciou total disponibilidade para o serviço e vontade de bem servir, 

desenvolvendo a sua ação de forma exemplar e irrepreensível, coordenando com eficácia todos os trabalhos 

desenvolvidos pelo Gabinete do Ajudante-General do Exército (GabAGE), nas mais diversas áreas técnicas 

à sua responsabilidade. No exercício da sua atividade revelou ser profundamente conhecedor de todos os 

assuntos e desafios do GabAGE, patenteando inexcedível capacidade de planeamento, organização e gestão 

e grande objetividade na procura de soluções e consensos, acrescentando valor inestimável às respostas 

apresentadas e confirmando ser um valioso colaborador do Ajudante-General do Exército. 

Salienta-se particularmente a ação decisiva na promoção e acompanhamento de contactos com 

entidades oficiais civis e militares, nacionais e estrangeiras e o dinamismo e iniciativa na coordenação das 

diversas atividades inseridas nas Comemorações do Dia do Comando do Pessoal, na organização e 

acolhimento de vários eventos e visitas, nomeadamente cerimónias de despedida e tomada de posse dos 

Oficiais Generais Diretores das U/E/O do Comando do Pessoal, a visita de Sua Excelência, o General Chefe 

do Estado-Maior do Exército e o lançamento de diversos livros, atividades que contribuíram 

inequivocamente para o prestígio do Comando do Pessoal e do Exército. 

Releva-se a sua extraordinária capacidade de trabalho, em situações de grande pressão, 

demonstrando ser capaz de manter um excelente desempenho e assegurar a mesma qualidade na execução 

das tarefas do GabAGE, coordenando, em simultâneo, o processo de edificação da Célula de 

Acompanhamento do Comando do Pessoal para a COVID-19, a elaboração dos respetivos planos, diretivas, 

relatórios e brífingues, a adoção, pelas U/E/O do Comando do Pessoal, das medidas definidas 

superiormente e a produção e sistematização de informação relevante para o Ajudante General do Exército, 

evidenciando um apurado sentido de missão e zelo pelo serviço. 
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Pelas excecionais qualidades pessoais e virtudes militares evidenciadas, o Coronel Tirocinado 

Morgado Silveira, tem demonstrado possuir todas as competências para ocupar postos de maior 

responsabilidade, devendo os serviços por si prestados, dos quais resultaram honra e lustre para o Comando 

do Pessoal e para a Instituição Militar, serem reconhecidos como relevantes, extraordinários e distintos. 

30 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o Cor Tir Mat (02469884) João Luís de Sousa Pires, pela forma altamente honrosa, relevante 

desempenho pessoal e profissional e inestimável contributo que proporcionou ao cumprimento da missão 

do Comando da Logística, ao longo de cerca de três anos, nas exigentes funções de Subdiretor da Direção 

de Material e Transportes (DMT). 

Nomeado, por escolha, para o referido cargo, realça-se o modo altamente eficiente, entusiasmante e 

dinâmico como cumpriu e fez cumprir as tarefas prioritárias atribuídas à DMT, designadamente a execução 

integrada das funções logísticas Reabastecimento, Manutenção e Transporte, otimizando processos e 

permitindo que fossem atingidos objetivos específicos essenciais, de que se destacam o incremento do nível 

de concretização dos indicadores de apoio, a consolidação do novo quadro conceptual da manutenção e da 

sustentação de novos sistemas de armas e viaturas, bem como o aperfeiçoamento dos mecanismos de 

controlo interno. 

O seu assinalável sentido de missão, sustentado numa reconhecida capacidade de iniciativa e 

adaptabilidade, ficou comprovado na forma como soube transpor as inúmeras a diversificadas dificuldades 

com que foi confrontado, no cumprimento das missões atribuídas, numa perfeita sintonia e alinhamento 

com as diretivas e orientações superiormente estabelecidas, postura bem demonstrativa da sua permanente 

lealdade e espírito de obediência. Merecem realce, pela importância da sua intervenção, a coordenação o 

acompanhamento da implementação dos módulos logísticos do Sistema Integrado de Gestão (SIG) do 

Exército, a preparação e monitorização do Plano do Atividades da DMT, a particularização e supervisão 

das tarefas tendentes ao cumprimento dos objetivos estabelecidos da Diretiva Estratégica do Exército para 

o triénio 2019-2021, bem como a ligação e supervisão da atividade desenvolvida pelas Unidades 

organicamente dependentes da DMT. 

De forte personalidade, reconhecida perseverança e singulares dotes de liderança, o Coronel 

Tirocinado Sousa Pires soube coordenar, com inquestionável qualidade e mestria, e numa articulação 

estreita com as outras Direções do Comando da Logística, a execução das dotações orçamentais atribuídas 

à DMT, nas diferentes fontes de financiamento (OMDN, LPM e PND), contribuindo para elevadíssimas 

taxas de concretização das verbas disponíveis, mesmo em circunstâncias de especial dificuldade como as 

que são neste momento atravessadas, confirmando, em todas as suas ações, um notável conhecimento 

técnico, perspicácia e superior inteligência. 

Oficial que evidencia, de forma recorrente, ser possuidor de elevadíssimos dotes de caráter, que 

revela um apurado sentido do significado das virtudes militares, uma prática da disciplina pelo exemplo e 

um assinalável espírito de sacrifício e coragem moral, o Coronel Tirocinado João Sousa Pires, desenvolveu 

um trabalho de extraordinária qualidade e evidenciou uma forma de estar e de servir que são uma referência 

para as gerações mais novas, sendo merecedor que os serviços por si prestados sejam considerados como 

relevantes, extraordinários e muito distintos, dos quais resultaram honra e lustre para o Comando da 

Logística e para o Exército. 

07 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o Cor Tm (00849886) José Carlos da Costa Guilherme, por ter revelado excecionais 

qualidades e virtudes militares ao longo de um ano em que exerceu as funções de Comandante do 

Regimento de Transmissões (RTm). 

Militar de elevada e reconhecida competência profissional, norteou o seu comportamento por uma 

ação muito criteriosa e empenhada no cumprimento das tarefas e missões atribuídas à sua Unidade, em total 

conformidade com as diretivas e orientações superiormente estabelecidas, atestando enorme lealdade, 

espírito de obediência, aptidão para bem servir e significativa capacidade para planear, organizar e 

coordenar as suas diversas, intensas e multifacetadas atividades, mantendo, em simultâneo, uma gestão 

eficaz e rigorosa dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. 
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No âmbito do treino operacional do RTm, a sua ação foi particularmente importante no aprontamento 

do encargo à sua responsabilidade: o Batalhão de Transmissões, mas também, no apoio que garantiu e que 

concorreu para o produto operacional da Brigada de Intervenção, seja ele de âmbito nacional ou 

internacional, cujos desempenhos muito se deveram à sua determinação junto do seu Estado-Maior e 

Subunidades. Destacam-se, por isso, a participação nos seguintes exercícios: “RAIO 18”, “VULCANO 18”, 

“V2CN-FNM 19", “BANGUI 191”, “DRAGÃO 191”, “STRONG IMPACT 19”, “BAGDADE 191”, 

“KABUL 191”, “FENIX 19”, “JÚPITER 19”, “CASCADE 19”, “CWIX 19”, “SAGITÁRIO 19”, “LEÃO 19”, 

“PANDUR STRIKE 19”, “RAIO 19”, “SLOVAK SHIELD 19” e “LUSITANO 19”. 

Enfatiza-se o seu permanente interesse em promover a integração dos seus militares em missões 

internacionais, tendo sido disso exemplo a participação em Forças ou Elementos Nacionais Destacadas, em 

particular, na European Union Training Mission – República Centro-Africana, na Operation Inherent 

Resolve – Iraque, na Resolute Support Mission – Afeganistão e nas Assurance Measures – Lituânia. 

Quanto aos empenhamentos decorrentes das Missões de Apoio ao Desenvolvimento e Bem-Estar das 

populações, é de salientar a sua capacidade de adequar recursos na execução de tarefas de elevada exigência 

no âmbito do Plano de Apoio Militar de Emergência do Exército e do Plano “FAUNOS”. Refira-se ainda, 

o acolhimento que deu aos diversos pedidos provenientes de diferentes entidades civis da sua área de 

responsabilidade, como os apoios a múltiplas atividades desportivas, culturais e de solidariedade social, 

dinamizadas por escolas, empresas, autarquias, grupos desportivos e outras instituições,  como sejam: 

o Banco Alimentar, a Cruz Vermelha Portuguesa e os Núcleos da Liga dos Combatentes da região 

do Porto. 

É meritório salientar também, o seu vincado espírito de sacrifício pela forma incansável como 

escolheu um conjunto de ações notável para a divulgação da imagem do Exército e do Serviço Militar, 

nomeadamente, através da utilização da Torre Móvel Multiatividades, à guarda do seu Regimento, em 

diversos eventos, ou através da realização e colaboração em atividades desportivas, em particular as de 

grande adesão, como os BootCamp ou as várias edições do Army Race, que é reconhecida como sendo a 

maior prova de obstáculos militares realizada em Portugal, reunindo nas suas edições, milhares de 

participantes. 

Enquanto Centro de Divulgação do Dia de Defesa Nacional, foi importante o papel do RTm 

na execução das atividades que acolhem milhares de jovens e que sempre manteve, de forma pronta 

e competente, a coordenação adequada com as Equipas de Divulgação do Ministério da Defesa 

Nacional. 

Na área da formação destaca-se a sua ação na promoção da qualidade, rigor e eficiência na utilização 

dos recursos existentes, associado ao imperativo de dotar os formandos das competências adequadas na 

área das tecnologias de informação, em prol das diversas Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército, 

bem como das entidades civis, enquanto parceiros ao abrigo de protocolos estabelecidos. 

Merecem ainda reconhecimento público, as intervenções que proporcionou no âmbito da manutenção 

e conservação das infraestruturas do seu Regimento, nomeadamente no melhoramento do Edifício de 

Comando, da Messe de Sargentos e do Refeitório Geral. 

Por tudo o que foi concretizado, pela insigne ação de comando e afirmação constante de elevados 

dotes de caráter, abnegação e reconhecido valor militar, o Coronel Costa Guilherme corrobora as ilustres 

referências a seu respeito, enaltecidas por todos os que consigo tiveram oportunidade de privar, pelo que é 

plenamente merecedor de que os serviços por si prestados sejam considerados relevantes e de muito mérito. 

24 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o Cor Mat (07276886) Arlindo Neves Lucas, pelas excecionais qualidades e virtudes 

militares, inexcedível empenho e superior capacidade de comando, demonstrados na forma altamente 

competente como desempenhou, durante cerca de 2 anos, as funções de Comandante do Regimento de 

Manutenção (RMan). 

Oficial dotado de uma serena, mas firme e esclarecida capacidade de liderança, cedo soube cativar e 

mobilizar os militares e civis da sua Unidade, no aperfeiçoamento das suas metodologias de trabalho, nos 

mais variados níveis de atuação, fossem elas de âmbito técnico ou de rotina normal de funcionamento, 

tendo em vista a melhoria contínua de processos, o incremento dos resultados e o reforço da qualificação 

dos seus quadros, tarefas às quais se devotou com especial empenho, abnegação e singular dedicação. 
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De salientar o seu comprometimento com o desenvolvimento da função logística Manutenção, 

procurando afirmar e reforçar o papel central do RMan, envidando esforços para o estudo informado e 

sustentado das suas diversas vertentes, incorporando os desenvolvimentos disponibilizados por 

conceituadas técnicas de gestão da manutenção, tais como as metodologias Lean Centered Maintenance, e 

estimulando a sua aplicação à manutenção dos sistemas de armas VBR Pandur II 8x8, numa atitude 

reveladora da sua superior capacidade de gestão, organização e competência profissional. 

Merece igualmente destaque, a dinâmica incutida nas vertentes humana e ambiental, pelo 

desenvolvimento e implementação de um programa de Segurança e Saúde no Trabalho e de Proteção 

Ambiental, focado no individuo e na prevenção e mitigação de riscos individuais, coletivos e ambientais, 

aliados ao escrupuloso cumprimento da legislação em vigor, atuando, com evidente espírito de sacrifício e 

sentido da responsabilidade, na adoção de posturas defensivas da segurança de pessoas e do ambiente, por 

parte do pessoal que comandava, bem como, junto de escalões superiores, na obtenção e disponibilização 

dos equipamentos de proteção individual e coletiva. 

Enquanto representante militar regional, junto das entidades civis integradas na sua área de 

responsabilidade, estabeleceu e promoveu laços institucionais de elevado valor e significado para o 

Exército, vincando a relevância e o prestígio da instituição militar, em múltiplas e variadas colaborações, 

das quais se destacam as efetivadas no âmbito da proteção civil, no apoio à formação e no desenvolvimento 

do moral e bem-estar das populações, com especial ênfase para o apoio prestado no quadro da pandemia de 

COVID 19, afirmando a sua Unidade como uma incontornável instituição da região onde se insere, dando 

mostras de um elevado comprometimento com a missão e assinalável espírito de obediência. 

Oficial que revela, de forma inequívoca, ser possuidor de elevados dotes de caráter, tecnicamente 

muito apto, especialmente dotado para o exercício de funções de comando e que pratica, em elevado grau, 

a virtude da lealdade, o Coronel de Material Arlindo Lucas afirmou se como um Oficial de elevada craveira, 

sendo merecedor que os serviços por si prestados ao Regimento de Manutenção e ao Exército sejam 

reconhecidos neste publico louvor e classificados como relevantes e de muito elevado mérito. 

29 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o Cor Art (02000786) José Alberto Dias Martins, pela forma altamente dinâmica, devotada 

e brilhante evidenciada, ao longo dos últimos dois anos e cinco meses, no desempenho do exigente e 

importante cargo de Comandante do Regimento de Artilharia N.º 5 (RA5). 

Oficial detentor de singular competência profissional e sólida formação militar e técnica, com a sua 

esclarecida ação de comando e notável capacidade de trabalho, contribuiu para a criação de um sentido de 

missão e de cooperação assinaláveis no seio do seu Regimento, assegurando com espírito de obediência e 

lealdade, respostas oportunas e extremamente eficientes às múltiplas solicitações que lhe foram 

apresentadas, manifestando, sempre, grande disponibilidade e espírito de sacrifício. 

Conhecedor da relevância do Treino Operacional como uma das incumbências primárias da Brigada 

de Intervenção (BrigInt), e colocando em prática as suas elevadas capacidades de organização e gestão, 

conseguiu conduzir o seu Regimento à obtenção de expressivos índices de proficiência, destacando-se a 

participação do Grupo de Artilharia de Campanha nos exercícios “EFICÁCIA-RELÂMPAGO 2018” e 

“STRONG IMPACT 19.1”. aglutinando as vertentes da Artilharia de Campanha com a Artilharia Antiaérea. 

Ainda no âmbito operacional é de salientar que supervisionou o levantamento da Companhia de 

Sistemas de Vigilância com a receção do sistema Mini UAV RAVEN e posterior aprontamento e projeção 

de uma equipa para a 6.ª e 7.ª Forças Nacionais Destacadas (FND) para a República Centro-Africana. 

Também foi significativa a sua atuação impulsionadora para a constituição do seu Regimento como 

Unidade mobilizadora da 1.ª FND – Branch School Advisory Team com destino ao teatro de operações do 

Afeganistão, inserida na Resolute Support Mission. 

É, igualmente, de realçar a invulgar abnegação que tem aplicado nas suas tarefas no âmbito da Arma 

de Artilharia, quer na assessoria ao Diretor Honorário e ao Presidente do Conselho da Arma, 

designadamente, na coordenação e desenvolvimento das medidas conducentes ao reequipamento da 

Artilharia de Campanha, com particular enfoque dado à componente do Comando e Controlo. É de 

enfatizar, ainda, o facto de ser membro permanente da Revista de Artilharia. 
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No que diz respeito ao Cerimonial Militar, é credora de registo a sua ação nas comemorações 
do Dia da Artilharia e do RA5 de 2018, onde se celebrou também, os 100 anos do Armistício da I Grande 
Guerra. Em 2019, quis que este evento tivesse mais impacto com a realização da cerimonia no Estádio 
Municipal de Vendas Novas, potenciando a divulgação do Exército e as relações com a sociedade civil. 

Fruto de uma eficaz e rigorosa gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros à sua disposição, 
o Coronel Martins levou a cabo um conjunto multifacetado de atividades, que marcaram o seu comando, 
sendo bem patente o seu contributo para a constante melhoria das condições de habitabilidade, ambientais 
e de segurança da sua Unidade, o que foi materializado na realização de um conjunto amplo de obras, de 
que são exemplo a remodelação da rede de abastecimento de água, a recuperação do serviço de lavandaria, 
a requalificação das instalações da Secção de Operações, Informações e Segurança, o melhoramento das 
condições de segurança nas Arrecadações de Material de Guerra, o restauro da Capela Real e a 
reprogramação e reorganização do espaço museológico do RA5. 

Por tudo o que foi concretizado e pelo seu reconhecido valor, o Coronel Dias Martins mostrou ser 
possuidor de excecionais qualidades e virtudes militares, alicerçadas na prática, em alto grau, na virtude da 
honra e na afirmação constante de elevados dotes de caráter, tornando-se merecedor deste público louvor, 
sendo digno de que os serviços por si prestados, em prol do Regimento de Artilharia N.º 5, da Brigada de 
Intervenção e, consequentemente, do Exército, sejam considerados extraordinários, extremamente 
relevantes e de elevadíssimo mérito. 

24 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o Cor Inf (04257987) João Alberto Gonçalves Domingos, pela forma altamente honrosa e 

brilhante, como nos últimos dois anos desempenhou as importantes funções de Chefe do Gabinete de Apoio 
do Comando da Escola das Armas (EA) contribuindo decisivamente para a boa imagem e prestígio da Unidade. 

Colaborador invulgarmente dedicado, cuidadoso e meticuloso nos diferentes trabalhos que lhe foram 
cometidos, foi sempre evidente a sua lealdade e a preocupação em dar rápido cumprimento às diretrizes 
recebidas, imprimindo-lhes rigor, ponderação e o bom senso necessários à eficiência pretendida, sendo 
disso exemplo o detalhe com que organizou e geriu a agenda do seu Comandante e a forma como planeou 
os diversos aspetos que envolveram a realização de todas as cerimónias que ocorreram durante este período, 
nomeadamente o dia da EA, Juramentos de Bandeira, início e final dos Cursos, receção dos Oficiais 
Tirocinantes e alunos dos Cursos de Formação de Sargentos e as visitas institucionais de altos dignatários, 
nacionais e estrangeiros a esta Escola, revelando assim um elevado espírito de sacrifício e de obediência. 

Oficial com naturais características de liderança e elevada competência profissional, evidenciadas 
nos contactos com as diversas entidades exteriores, na representação da EA em diversos organismos locais 
e regionais e na elaboração de inúmeras informações e pareceres, sobre os mais diversos assuntos, tendo 
sobressaído uma grande capacidade de planeamento e organização, permanente disponibilidade e exemplar 
abnegação, interpretando e executando de forma exemplar as diretivas superiores. 

Neste contexto, merece especial realce a sua participação, como representante da EA e do Exército, 
no Grupo de Trabalho (GT) constituído para preparar e elaborar a candidatura do Real Edifício de Mafra a 
Património Mundial da Unesco, tendo a sua participação sido muito elogiada pelas outras entidades que integram 
este GT e a sua colaboração contribuído para o grande sucesso que esta candidatura teve com a atribuição 
da almejada classificação. 

Pelas excecionais qualidades e virtudes militares apontadas, bem como pela afirmação constante de 
elevados dotes de caráter e pelo elevado mérito demonstrado, justo se afigura referir o Coronel Gonçalves 
Domingos como um excelente oficial e que os serviços por si prestados, sejam considerados extraordinários 
relevantes e distintos. 

09 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o Cor AdMil (12287983) Manuel David de Jesus, da Direção de Finanças, pela exemplar 

conduta moral e disciplinar, excecional zelo, dedicação ao serviço, comprovado espírito de probidade e 
iniciativa que sempre evidenciou na forma devotada, esclarecida, dinâmica e eficiente como serviu o 
Exército, as Forças Armadas e o País ao longo de cerca de 38 anos de serviço, culminando assim uma 
carreira militar repleta de dignidade e entrega, na qual revelou sempre grande capacidade de chefia e 
excecionais qualidades e virtudes militares que lhe permitiram alcançar assinaláveis níveis de proficiência 
e que encontram adequada expressão na sua excelente folha de serviços.  
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Foi incorporado em 13 de setembro de 1982 como cadete-aluno da Academia Militar onde iniciou a 

frequência do curso de Administração Militar, tendo sido promovido a Alferes em setembro de 1988, e 

colocado na Escola Prática de Administração Militar (EPAM) para o desempenho das funções de adjunto 

do comandante da 3.ª Companhia de Instrução e, posteriormente, comandante do 2.º Pelotão de Instrução 

da 2.ª Companhia de Instrução com responsabilidades na formação de oficiais e sargentos milicianos. 

Posteriormente, e após a sua promoção a Tenente, em setembro de 1989, desempenhou as funções de chefe 

da contabilidade do conselho administrativo, após o que foi chefe da secção financeira da Unidade aquando 

da extinção daquele, onde revelou ser um militar inteiramente devotado à sua profissão, com um notável 

espírito de missão, total disponibilidade para a mudança, excecionais qualidades de trabalho, bom senso, 

ponderação e retitude.  

Com o posto de Capitão desempenha funções na Direção dos Serviços de Transmissões de 1993 a 

1995 e, posteriormente, Depósito Geral de Material de Intendência do Comando da Logística até 1998 

como chefe do grupo de reabastecimento e comandante da Companhia de Comando e Serviços, duma forma 

invulgarmente dedicada, responsável e competente onde demonstrou invulgar resistência psicológica para 

lidar com melindrosos e variados casos de insuficiências orçamentais e procedimentos contratuais de 

elevada complexidade, de que são exemplo, os relativos ao apetrechamento do Batalhão de Transmissões 

N.º 4 das Forças das Nações Unidas que cumpriu missão na ONUMOZ em Moçambique e responsável pelo 

aprontamento e sustentação das Forças Nacionais Destacadas em vários TO. 

Como Oficial superior esteve colocado no Batalhão de Apoio de Serviços da Brigada Mecanizada 

em Santa Margarida onde desempenhou de 1998 a 2000 as rigorosas funções de chefe da secretaria de 

reabastecimento da Brigada, na Manutenção Militar até setembro de 2004 como Chefe dos Serviços 

Comerciais e na Direção dos Serviços de Finanças, onde desempenhou durante 5 anos as complexas funções 

de Chefe da Repartição de Gestão Financeira e Contabilidade. Realça-se a sua capacidade de organização 

e coordenação que se refletiu muito positivamente na eficácia do serviço em proveito dos muitos exercícios 

da Brigada, bem como a forma eficiente, extraordinariamente competente e responsável como cumpriu 

todas as missões que lhe foram atribuídas, evidenciando um comportamento rigoroso no cumprimento das 

formalidades legais e processuais em obediência aos princípios da legalidade, imparcialidade, probidade e 

conformidade. 

Em março de 2010 assumiu funções na Polícia Judiciária Militar como Chefe da Unidade de Apoio 

Técnico e Administração, unidade cujo cumprimento da missão suporta a atividade que as unidades de 

inspeção da PJM devem levar a cabo nas várias unidades, estabelecimentos e órgãos das forças armadas. 

No desempenho destas funções técnico-profissionais demonstrou relevantes qualidades pessoais, índole 

assertiva e competência profissional, traduzidas num contributo ímpar para a eficiência e prestígio da PJM. 

Foi colocado na Direção de Finanças em julho de 2015 para desempenhar as funções de Subdiretor 

e, posteriormente, de Chefe do Gabinete do Diretor de Finanças, onde revelou determinação e empenho na 

orientação e acompanhamento do trabalho realizado pelas várias repartições, atuando oportunamente e de 

forma correta e eficaz na resolução das vicissitudes confrontadas, sempre na estrita observância das suas 

competências, e apresentando sugestões e propostas válidas e ajustadas às circunstâncias, num período de 

assinalável complexidade e sobrecarga de trabalho durante o qual se observaram grandes transformações e 

alterações à estrutura, inserção orgânica e documentação estruturante deste Órgão Central de Administração 

e Direção, da organização do Exército e das Forças Armadas. 

Atento tudo o que anteriormente se expõe, é inteiramente justo reconhecer de forma pública as 

excecionais qualidades, profissionais e humanas e as virtudes militares que definem o Coronel Manuel de 

Jesus como um Oficial de elevada craveira, que ditou sempre a sua conduta pela afirmação persistente dos 

superiores dotes de caráter, da lealdade, do espírito de sacrifício, da abnegação e da coragem física e moral, 

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

de que resultou honra e lustre para o Exército, para as Forças Armadas e para Portugal. 

20 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o Cor Inf (15344483) Valdemar Correia Lima, pelas excecionais qualidades e virtudes 

militares, grande competência profissional, elevada lealdade e espírito de missão que evidenciou no 

exercício das funções de Comandante do Centro de Tropas de Operações Especiais (CTOE). Militar 

possuidor de relevantes qualidades pessoais, consubstanciadas numa notável capacidade de planeamento, 
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organização, direção e controlo, iniciou em 2016 a exigente, mas simultaneamente nobre, tarefa de 

comandar uma Unidade com um historial cujas origens remontam aos tempos da eclosão dos conflitos nos 

territórios ultramarinos. Da sua superior ação de comando, merecem especial relevância, um conjunto de 

ações em que procurou preservar e reavivar a história do CTOE e consequentemente das Operações 

Especiais, melhorar as condições de vida e de trabalho dos Militares e Civis que nele servem e aprofundar 

os laços de colaboração e amizade com entidades e populações locais. 

De entre as atividades desenvolvidas no sentido da melhoria do bem-estar dos seus subordinados, 

destaca-se o permanente acompanhamento quer na fase de planeamento como na fase de execução do plano 

diretor de infraestruturas do CTOE que possibilitou a concretização de um conjunto de trabalhos com o 

objetivo de melhor as condições de vida na Unidade, de que são exemplos a construção do primeiro módulo 

da Messe de Praças, bem como o início das obras no novo aquartelamento de Penude. Fruto das excelentes 

relações que estabeleceu com a sociedade civil, ao nível dos municípios de Lamego, Peso da Régua e 

Tarouca, as suas ações não se confinaram ao nível interno, tendo o seu extraordinário desempenho, sido 

responsável pela divulgação das atividades das Operações Especiais junto dos jovens da região onde se 

insere, bem como pelo incremento da divulgação do Exército, através do apoio a dezenas de iniciativas de 

entidades oficiais relacionadas com a juventude, incluindo visitas a escolas, palestras sobre defesa nacional, 

bem como a participação em certames nacionais, dos quais se salienta a “FUTURÁLIA” e a 

“QUALIFICA”, contribuindo para que o público alvo do recrutamento tomasse pela primeira vez contato 

com a realidade castrense. No âmbito do treino e do emprego operacional de forças, o inexcedível apoio 

prestado pelo CTOE no contexto dos exercícios levados a efeito pelas subunidades da Brigada de Reação 

Rápida (BrigRR), os padrões de exigência impostos na preparação e condução dos Cursos de Operações 

Especiais, Curso de Patrulhas de Reconhecimento de Longo Raio de Ação, Curso de Sniper, Curso de 

Prevenção e Combate a Ameaças Terroristas e Curso SERE (Survival/Evasion/Resistance and Escape), 

concomitantemente com a excelência do nível de desempenho demonstrado pela Equipa Sniper na 

European Union Training Mission in Mali (EUTM-Mali), pela Célula de Informações da Força Nacional 

Destacada na United Nations Multidimensional Integrated Stabilizatiom Mission in Central African 

Republic (MINUSCA), pelo Módulo de Segurança da Branch School Advisory Team da Resolute Support 

Mission no Afeganistão, terminando ao Special Operations Task Unit projectada para a Lituânia no quadro 

das Assurance Measures da NATO, são marcas indeléveis da sua ação de comando. 

Humilde e sereno, com uma permanente disponibilidade para o serviço e demonstrando elevados 

dotes de caráter, sentido de camaradagem e espírito de corpo, cativa de forma inequívoca a atenção e 

respeito dos seus pares, bem como de inferiores e superiores hierárquicos, impondo-se à consideração 

pública pela permanente demonstração das suas excelentes qualidades humanas e militares. Oficial distinto, 

possuidor de um elevado espírito de sacrifício e de obediência, grande dinamismo, frontalidade, 

extraordinário desempenho e abnegação, pautou sempre a sua atuação pela coerência, sentido do dever e 

determinação, evidenciando permanente preocupação com todas as situações relacionadas com o CTOE, 

sem, contudo, deixar de comungar com os princípios e as orientações emanadas do seu escalão superior, 

constituindo-se num precioso colaborador do seu Comandante. Pelo anteriormente exposto, o Coronel 

Valdemar Lima uma vez mais se afirmou como um Oficial de exceção, tendo prestado serviços de muito 

elevado mérito que contribuíram significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão 

da Brigada de Reação Rápida e do Exército. 

17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o Cor Mat Res (00610382) José Manuel Jorge da Costa Roldão, pelo seu excecional 

desempenho e marcados atributos pessoais, patenteados ao longo de trinta e sete anos ao serviço do Exército, 

escorados numa irrepreensível conduta moral e no culto dos seculares princípios e valores castrenses. 

Ingressado na Academia Militar em 1985, concluiu a licenciatura em Engenharia Mecânica Militar 

na Especialidade de Material em 1993, tendo sido colocado, como Tenente, nas Oficinas Gerais de Material 

de Engenharia (OGME). De 1994 a 1997, serviu na Escola Militar de Eletromecânica, no decurso do qual 

ascenderia ao posto de Capitão e onde, além de Instrutor dos cursos do Serviço de Material e de 

Coordenador de Área, se notabilizou pela sua ação no sentido da implantação da manutenção do material 

de optrónica, com “alto sentido de missão, (...) grande entusiasmo, (...) iniciativa (...)” e “elevada 

preparação técnico-profissional (...)”. 
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De 1997 a 2003, na Direção do Serviço de Material, foi Chefe da Secção de Manutenção de Material 
Auto na Repartição de Manutenção de Material, tendo pugnado por uma maior eficácia no controlo dos 
equipamentos oficinais, pela otimização dos relatórios “SITMAT” e pela afinação dos procedimentos de 
alienação. Depois, como Major, na Chefia da Secção de Receção de Material na Inspeção de Materiais e 
Fabricos, seria responsável pela inspeção e aceitação dos novos equipamentos e sobressalentes para o 
Exército, bem como pelo apetrechamento das Forças Nacionais Destacadas (FND). No quadro dessas 
atribuições, revelou doutos conhecimentos, arreigado espírito de missão e “vontade permanente de realizar 
as missões (...) com qualidade e eficácia”. 

Em 2005, depois de breve passagem no Estado-Maior do Exército após o Curso de Estado-Maior, 
apresentou-se na Escola Prática de Administração Militar (depois, Escola Prática dos Serviços), tendo ali 
sido, entretanto, promovido a Tenente-Coronel e ocupado várias posições na área da Formação, tais como, 
as de Instrutor e Diretor de Tirocínios e Cursos, de Chefe de Secção de Formação e, cumulativamente, de 
Subdiretor da Direção de Formação, com inequívocas “qualidades de liderança, capacidade de 
planeamento, (...) direção e supervisão (...)”. 

Entre 2008 e 2012, assumiu, sucessivamente, os cargos de Adjunto e de Chefe da Repartição de 
Estudos Técnicos, no Estado-Maior do Comando da Logística (CmdLog), tendo denotado sempre, “raras 
qualidades de organização (...), profissionalismo e disponibilidade (...)”, sobretudo, na formulação de 
estudos, especificações técnicas e pareceres e, na busca das melhores soluções em variados domínios, 
designadamente, da alimentação, do procurement de viaturas e sistemas de armas, da receção dos carros de 
combate LEOPARD 2A6 adquiridos à Holanda, das negociações com vista à transferência de infraestruturas 
e bens, no TO do Kosovo, para a administração nacional, da retração de FND do Líbano e, ainda, do 
aprofundamento de conhecimentos e melhoria da sustentação logística das viaturas blindadas PANDUR II 8x8. 

De novo nas OGME, em finais de 2012, foi nomeado Subdiretor e, em simultâneo, Chefe dos 
Serviços Industriais, tendo sobressaído pela sua “exemplar conduta nas funções de chefia e de 
coordenação”, firmada numa postura inspiradora de confiança, “esclarecida, excecionalmente competente 
e eficiente”, na qual pontificam as suas “notáveis qualidades intelectuais, (...) forte personalidade” e 
sensatez, mormente, na abordagem das questões inerentes ao aprontamento e recuperação dos materiais 
para as FND, à manutenção de nível III da família de viaturas blindadas M113 e à regeneração dos 
equipamentos procedentes da UNIFIL. 

A partir de janeiro de 2015, empossado Comandante do Destacamento da Ajuda e, cumulativamente, 
Chefe do Centro de Manutenção e 2.º Comandante da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército (UAGME), 
houve-se com “admirável empenho nas múltiplas atividades que decorreram sob a sua coordenação direta, 
nomeadamente, como gestor do projeto de construção do Centro de Manutenção da UAGME”, em que foi 
notória a sua “visão de conjunto e abrangência de conhecimentos, (...) exemplar capacidade para articular 
os vários escalões de comando, (...) atuando sempre em antecipação aos possíveis problemas”. 

Promovido a Coronel em setembro 2016 e recolocado no CmdLog, foi incumbido de chefiar a 
Repartição de Gestão de Material e, mais tarde, a Repartição de Reabastecimento e Transportes, ambas na 
Direção de Material e Transportes, sendo de realçar o seu papel ativo na edificação dos planos anuais de 
necessidades e no abastecimento dos itens essenciais às UEO e FND, bem como o seu contributo para o 
êxito do Plano “TROIA 17”, relativo ao transporte de munições, explosivos e artifícios de fogo, de Tancos 
para outros paióis superiormente determinados. 

Transferido para a Inspeção-Geral do Exército em fevereiro de 2018, o Coronel Costa Roldão 
sobressaiu pelo modo meticuloso e cuidado como preparou, planeou e conduziu as Inspeções de Processos, 
de Programas e Sistemas ao Processo de Planeamento e Execução da Lei de Programação Militar, ao 
Sistema de Alimentação e ao Processo de Contratação Pública no Exército, comprovando ser detentor de 
amplos saberes e experiência no plano técnico-militar, singular acuidade analítica e forte espírito de equipa, 
tendo concorrido substantivamente para o incremento da eficiência, eficácia e aperfeiçoamento dos 
programas e dos sistemas funcionais do Exército. 

No momento em que deixa a efetividade de serviço, entende-se de elementar justiça enaltecer 
publicamente as inexcedíveis qualidades pessoais e nobres virtudes militares que o Coronel Costa Roldão, 
reiteradamente, manifestou ao longo do seu honroso e prestigiante percurso profissional, pelo que se 
qualificam os serviços de caráter militar por si prestados de relevantes, extraordinários e distintos, dos quais 
resultaram evidente honra e lustre para a Pátria e para o Exército. 

16 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
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Louvo o Cor Art (19715986) António José Belchior Serrano, pela forma extremamente 

competente, empenhada e dedicada como desempenhou as diversas funções que lhe foram cometidas 

durante os cerca de 30 (trinta) anos de serviço, como oficial do quadro permanente.  

Após ter terminado o seu curso na Academia Militar, em outubro de 1990, foi colocado no Regimento 

de Artilharia de Lisboa (RALIS), onde cedo se destacou pela dedicação e eficiência que apresentou como 

Comandante de Pelotão e Instrutor da especialidade de Campanha e Direção de Tiro e o elevado grau de 

iniciativa e sentido de responsabilidade como Adjunto da Seção de Instrução. Em 1993, ainda oficial 

subalterno, no Regimento de Artilharia Antiaérea N.º 1 (RAAA1), foi chamado a desempenhar, numa 

primeira fase, as funções de Comandante da Bateria de Instrução e posteriormente, as de Comandante da 

Bateria Antiaérea, tendo revelado ser um militar disciplinado e disciplinador, possuidor de uma sólida 

formação, elevado espírito de bem servir e lealdade. Promovido a Capitão, no final de 1995, assume as 

funções de Comandante da Bateria de Comando e Serviços que desempenhou com grande competência 

profissional, elevado sentido de responsabilidade e espírito de camaradagem. 

Em outubro de 1998, no Centro de Classificação e Seleção de Lisboa (CCSL), foi nomeado Chefe 

da Secção de Operações, Informações e Segurança, funções onde revela ser possuidor, a par da sua 

verticalidade, de qualidades de abnegação e espírito de sacrifício exemplares, elevada obediência e grande 

capacidade de organização, planeamento e execução. 

Em julho de 2000, no RAAA1, desempenhou diversas funções, nomeadamente na Secção de 

Logística, de Chefe da Secção de Pessoal e instrutor do Centro de Instrução para a Artilharia Antiaérea, 

demonstrando, mais uma vez, elevada competência técnico-profissional e aptidão para bem servir nas 

diferentes circunstâncias. Como Major, na Escola Prática de Artilharia, o seu sentido de responsabilidade, 

ponderação e extraordinário desempenho foram decisivos para que o seu contributo como Chefe da Secção 

de Pessoal fosse qualificado de relevante e de muito elevado mérito. 

Em 2005 foi colocado na Direção de Recrutamento (DR), iniciando-se com esta colocação uma 

ligação forte e prolongada que o Coronel Serrano iria manter com diversos órgãos, do Exército e do 

Ministério da Defesa Nacional, com responsabilidades na gestão dos recursos humanos. Na DR, 

desempenhou as funções de Chefe da Seção de Estudos Planeamento e Orçamento, tendo a sua colaboração 

sido considerada muito importante para o desenvolvimento do processo de transformação em que a 

estrutura de recrutamento do Exército estava envolvida e também pela forma espontânea como assumiu 

a responsabilidade do desenvolvimento e início da implementação do novo modelo de classificação e 

seleção. 

No CCSL, posteriormente Gabinete de Classificação e Seleção de Lisboa (GCSL), permaneceu 

durante cerca de 6 anos, tendo, nos últimos 5, exercido a chefia deste importante órgão da estrutura de 

recrutamento, com elevada competência profissional, lealdade e sentido do dever, as quais foram cruciais 

para o elevado êxito das iniciativas em que este Gabinete participou, nomeadamente, na informatização dos 

testes psicotécnicos e provas psicológicas, médicas e físicas e a implementação do Programa de Gestão do 

Recrutamento Normal. 

Fruto da sua elevada experiência na gestão dos recursos humanos, em especial no recrutamento, em 

2012, foi chamado a dar o seu contributo ao nível do Ministério da Defesa Nacional, através da prestação 

de serviço na Direção Geral de Pessoal e Recrutamento Militar, onde exerceu diversas funções, no 

desempenho das quais lhe foi reconhecido, mais uma vez, um extraordinário entusiasmo, elevado rigor e 

transparência, espírito de sacrifício e de obediência, assim como capacidade de comando e liderança, 

atributos que contribuíram decisivamente para os elevados padrões de qualidade atingidos nestas funções, 

nomeadamente com excelentes resultados nas jornadas do Dia da Defesa Nacional. 

Como Coronel foi colocado no Comando das Forças Terrestres (CFT), onde durante cerca de 15 

meses desempenhou o cargo de Chefe da Área de Recursos do Estado-Maior do CFT, de forma muito 

competente e empenhada, evidenciando-se pelo elevado sentido de responsabilidade, capacidade de 

resposta, dinamismo, experiência e relações humanas. Neste âmbito, destaca-se a forma instruída como 

analisou e pragmatizou soluções para os diversos estudos e planos que foram elaborados e o 

acompanhamento e implementação de novas metodologias para sincronização das tarefas das 

repartições da área de recursos, relativamente ao emprego das Forças Nacionais Destacadas (FND), das Forças 

em Prontidão (FeP), das Forças em Treino (FeT) e das Forças em Apoio Militar de Emergência (FeAME).  
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Por tudo quanto anteriormente se expende, pelas excecionais qualidades e virtudes militares e 

pessoais, das quais se destacam a afirmação constante de elevados dotes de caráter, lealdade, abnegação, 

espírito de sacrifício e de obediência e competência profissional, o Coronel Serrano um oficial de 

reconhecida craveira, que dignificou a Instituição Militar, afigurando-se assim, de elementar justiça que 

seja apontado como exemplo a seguir e que os seus serviços por si prestados sejam considerados relevantes 

e de elevado mérito. 

17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o Cor Inf Ref (06270967) Américo José Guimarães Fernandes Henriques, pela forma 

voluntariosa, dedicada e muita empenhada como vem apoiando o Exército na preservação e divulgação do 

seu património histórico-militar. 

Militar dotado de uma elevada generosidade, tem participado, de forma ativa e muito dinâmica, em 

diversos eventos de âmbito histórico-cultural promovidos pelo Exército, nomeadamente através da Direção 

de História e Cultura Militar (DHCM), demonstrando um elevado espírito de sacrifício e de obediência e 

uma afirmação constante da sua capacidade de abnegação, associada ao espírito de bem servir. O sucesso 

logrado nos eventos onde tem participado deve-se à sua competência profissional, a qual se consubstancia 

nos seus profundos conhecimentos da História de Portugal, aliada a uma excecional capacidade de 

comunicação e raros dotes de oratória que, de forma aparentemente fácil e natural, cativam e emocionam 

assembleias da mais variada natureza. 

Das inúmeras atividades em que tem desempenhado papel crucial, referem-se as visitas, por si 

guiadas, ao Convento de Cristo e ao conjunto monumental que lhe está associado, apresentadas e descritas 

de forma brilhante, empolgante e detalhada, com referência a todas as particularidades do monumento, às 

diversas fases da sua construção ao longo dos séculos, bem como, à sua relação com factos relevantes, 

nalguns casos pouco conhecidos, do nosso passado histórico. 

Merecem também especial menção, as memoráveis preleções que tem proferido no âmbito da 

evocação das batalhas de Aljubarrota e do Buçaco, as quais têm sido realizadas nos respetivos locais onde 

ocorreram, por ocasião da comemoração do seu aniversário, contagiando os participantes com a vivacidade 

das suas intervenções e impressionando pelo conhecimento exímio sobre os mais variados aspetos 

relacionados com a forma como esses confrontos decorreram. 

É, ainda, de referir a sua participação em eventos relacionados com efemérides históricas promovidos 

por Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército e, em particular, a intensa cooperação que vem 

mantendo com a Escola das Armas em muitos dos cursos de Oficiais e de Sargentos, de formação e de 

promoção, que aí são ministrados, continuando a dar provas do elevado sentido de missão, lealdade e total entrega 

à Instituição Militar, constituindo-se como um exemplo inspirador de apego aos mais nobres ideais de bem servir. 

Para além das várias atividades referidas anteriormente, é também de realçar a sua participação mais 

recente, nas Comemorações do Aniversário do Exército, realizadas o ano passado na cidade de Setúbal, 

onde proferiu  uma palestra sobre a Nacionalidade elogiada por todos aqueles que tiveram o privilégio de 

a ela assistirem; e o relevante contributo para a preservação e divulgação da história militar, perpetuada no 

Museu Militar de Lisboa, concretizado através da gravação de filmagens didáticas e temáticas realizadas 

nas suas diferentes salas. 

A par da atividade que tem mantido no meio militar, tem continuado a colaborar com instituições 

civis, principalmente com Câmaras Municipais, em iniciativas relacionadas com a evocação de factos e 

situações marcantes da nossa história, promovidas por essas entidades. Ainda que a título individual, esta 

colaboração não deixa de forma muito sensível e notória, dignificar e prestigiar o Exército. 

Enquanto no ativo, exerceu funções de natureza muito variada, tendo o seu desempenho merecido, 

oportuna e reiteradamente, os mais relevantes encómios. Contudo, é à área da História de Portugal, 

principalmente na sua vertente militar, que o seu nome é, naturalmente e muito justamente associado, e pela 

qual é largamente conhecido no meio castrense, mas também a um nível não despiciendo, fora dele. A 

admiração e o reconhecimento, dificilmente igualáveis, que nesse campo tem granjeado, fazem com que, 

mesmo na situação de reforma, continue a ser muito solicitado para proferir palestras e comunicações nas 

mais variadas instâncias e circunstâncias, ao que tem correspondido com invulgar disponibilidade, de forma 

desinteressada e sempre com contagiante entusiasmo. 
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Considerando as excecionais qualidades e virtudes militares reveladas, e a sua afirmação constante 

de elevados dotes de caráter, demonstrados ao longo da sua Carreira Militar, é de inteira justiça reconhecer 

publicamente o ímpar e insigne contributo que o Coronel de Infantaria “Comando”, na Reforma, Américo 

José Guimarães Fernandes Henriques, vem prestando ao Exército e a sua inquestionável e relevante ação 

na valorização da sua imagem junto da sociedade em geral, relevando os serviços por si prestados, como 

extraordinários e contribuindo significativamente para o prestigio, honra e lustre do Exército e de Portugal. 

08 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o Cor Inf Emílio Vanderlei Ribeiro, do Exército Brasileiro, por ter desempenhado de forma 

distinta, competente e com extrema dedicação a função de Oficial de Ligação Cultural e Lições Aprendidas, 

junto do Exército Português, durante cerca de um ano. Enquanto no exercício da sua missão revelou uma 

sólida preparação cultural e militar, tendo demonstrado excecionais qualidades humanas e evidenciado uma 

notável competência e permanente empenho nas variadas atividades em que participou, constituindo-se 

como um exemplo de dedicação e invulgar dinamismo, qualidades associadas à sua constante responsabilidade. 

Destacam-se, neste âmbito, o entusiasmo e a iniciativa que demonstrou na divulgação, sob diversas 

formas, de matérias relacionadas com a história do Brasil e das atividades e organização do Exército 

Brasileiro, através das quais procurou estabelecer sempre uma correspondência com o Exército Português, 

promovendo e enaltecendo a sua imagem. Salienta-se, também, a importante colaboração em iniciativas 

promovidas pela DHCM, com particular referência para as Tertúlias de História Militar, cujo contributo 

pessoal concorreu para a divulgação da imagem de rigor e divulgação do património cultural e histórico do 

Exército, em particular, da sua Direção de História e Cultura Militar. Neste contexto, o Comando do 

Exército Português sente-se reconhecido pela sua prestimosa colaboração, apontando o seu exemplo 

pela disponibilidade, forte sentido de missão e elevado brio com que desempenhou um cargo de tão 

especial relevância para o Exército Brasileiro, bem como para o Exército Português, em prol da ligação 

entre os dois exércitos e do intercâmbio de conhecimentos e experiências nas áreas abrangidas pela sua 

função. 

As relevantes qualidades pessoais e militares demonstradas, nomeadamente, a esmerada educação, 

honestidade, irrepreensível conduta moral e elevados dotes de caráter e lealdade, a par do extraordinário 

desempenho onde revelou elevada competência no âmbito técnico-profissional, creditam o Coronel de 

Infantaria, Emílio Vanderlei Ribeiro, do Exército Brasileiro, como merecedor de que os serviços por si 

prestados sejam reconhecidos como de elevado mérito, contribuindo significativamente para a eficiência, 

prestígio e cumprimento da missão do Exército Português. 

19 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o TCor Art (00440093) José Carlos Pinto Mimoso pelas excecionais qualidades e virtudes 

militares evidenciadas no desempenho das funções de assessor militar no meu Gabinete. O seu 

profissionalismo, competência, zelo, empenho, lealdade e elevadíssimo sentido de dever e espírito de 

missão são particularmente dignos de destaque. O Tenente-Coronel José Carlos Mimoso tem revelado ser 

um Oficial dotado de uma sólida cultura institucional e um profundo conhecedor das Forças Armadas, com 

especial relevo para o Exército. 

A sua permanente disponibilidade para o serviço, irrepreensível conduta e elevada capacidade 

técnico-profissional, apresentando pareceres de forma competente, cuidada, isenta, oportuna e bem 

fundamentada, muito têm contribuído para uma muito eficaz ligação ao Exército e ao Estado-Maior-General 

das Forças Armadas, bem como para o acompanhamento e a concretização de matérias tão abrangentes 

como: as Forças Nacionais Destacadas, a Reforma do Sistema de Saúde Militar, o Instituto Ação Social das 

Forças Armadas, o Comité de Acompanhamento das Novas Estruturas de Comando NATO, a Liga dos 

Combatentes, a Ciberdefesa, a Proteção Civil, o Conselho Superior Militar, a Comissão Executiva do Plano 

Nacional de Regresso, e os programas de modernização do Exército, designadamente a nova arma ligeira, 

as viaturas táticas ligeiras blindadas e o programa Sistemas de Combate do Soldado, entre muitos outros. 
O Tenente-Coronel José Carlos Mimoso é um militar ponderado e pragmático, tendo colocado todo 

o seu grande saber nas várias tarefas da sua responsabilidade, distinguindo-se como um ilustre colaborador, 
evidenciando sistematicamente atenção, proatividade e diligência no acompanhamento dos vários 
processos, particularmente os de natureza militar. Os seus inestimáveis e criteriosos contributos, resultantes 
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da sua elevada capacidade de trabalho, análise, conhecimento, visão e grande experiência, têm sido 
determinantes no seu excecional desempenho nas suas funções de assessor militar e para a eficácia da ação 
governativa na área da Defesa Nacional. A sua forma sensata e ponderada de atuação, aliada à sua 
capacidade de análise e a sua perseverante ação e vontade de bem servir, têm sido muito apreciadas e 
repetidamente reconhecidas por aqueles com quem tem trabalhado neste gabinete e fora dele. Possuidor de 
elevadas aptidões profissionais, o Tenente-Coronel José Carlos Mimoso é dotado de um marcado espírito 
de serviço, grande dinamismo e capacidade de trabalho, de lealdade e frontalidade exemplares, inabalável 
postura institucional e integridade, procurando sempre identificar as opções mais adequadas que 
contribuam para superar dificuldades e constrangimentos, procurando salvaguardar em todas as 
circunstâncias os desideratos do Exército, das Forças Armadas, da Defesa Nacional e do seu País. 

Pelas razões expostas, é da mais elementar justiça e com enorme satisfação que manifesto o meu 
reconhecimento público da elevada competência técnico-profissional, extraordinário desempenho e 
relevantes qualidades pessoais evidenciados pelo Tenente-Coronel José Carlos Mimoso no exercício das 
suas funções, que contribuíram significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do 
Ministério da Defesa Nacional e do País. 

03 de julho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(Portaria n.º 485/20, DR, 2.ª Série, n.º 142, 23jul20) 
 
Louvo, por proposta do Diretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional, o TCor Mat (01405085) 

Manuel Fortunato Mendes Marques pela forma como desempenhou e cumpriu as funções que lhe foram 
atribuídas, inicialmente na ex-Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa (DGAIED) e, desde 
2015, na Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN). 

Dotado de notáveis qualidades pessoais e profissionais, o Tenente-Coronel Mendes Marques 
conseguiu sempre interpretar com grande sentido de oportunidade as orientações difundidas, 
desenvolvendo uma valiosa ação na preparação, acompanhamento, execução e coordenação de um largo 
espetro de atividades e demonstrando permanentemente capacidade de iniciativa, disponibilidade e espírito 
de sacrifício no acompanhamento dos projetos pelos quais se encontrava responsável. 

Liderou, na ex-DGAIED, vários projetos nacionais e internacionais com grande entusiasmo e 
profissionalismo, dos quais merece especial destaque a alienação de diverso material de guerra, daí 
resultando um considerável retorno financeiro para as Forças Armadas. 

Ainda neste período, ocupou temporariamente na estrutura da NATO Helicopter Management 
Agency (NAHEMA) o cargo Life Cycle Costs, Obsolescence and Maturity Program Manager, tendo o seu 
empenho naquela Agência NATO sido considerado de elevada competência técnica e merecido o reconhecimento 
pelo domínio e segurança demonstrados na liderança dos diversos projetos da sua responsabilidade. 

Oficial de distinta educação e sólida formação militar e humana, revelou elevados dotes de caráter, 
lealdade e abnegação, a que se alia um forte sentido de integridade, o Tenente-Coronel Mendes Marques 
revelou grande aptidão para servir nas mais diversas circunstâncias, contribuindo significativamente para a 
eficiência, prestígio e cumprimento da missão da DGRDN. 

No desempenho das funções, que exerceu ultimamente na DGRDN, distinguiu-se pela forma 
extremamente empreendedora e proficiente como coordenou e geriu os diversos projetos área de 
desenvolvimento de capacidades, materializada em análises, estudos e sugestões oportunas que 
sustentaram a participação nacional em projetos cooperativos internacionais no âmbito da EDA. Estas 
qualidades, aliadas à sua elevada capacidade de planeamento, organização e resiliência estão vertidas na sua 
folha de serviços, refletindo o seu inexorável rigor e disciplina para bem servir nas mais diversas situações. 

Salienta-se ainda, a qualidade das suas análises e pareceres técnicos no âmbito das aquisições de 
equipamentos e sistemas de armas, os quais contribuíram diretamente para a edificação das capacidades 
militares das Forças Armadas, desempenhando aqui um papel valioso no apoio à decisão política. 

Pelo que antecede, e no momento em que ocorre a sua transição para a situação de Reserva, é da mais 
elementar justiça, reconhecer publicamente as excecionais qualidades profissionais, técnicas e pessoais pela 
sua elevada competência no âmbito técnico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes 
qualidades pessoais, do Tenente-Coronel Mendes Marques. 

18 de junho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(Portaria n.º 473/20, DR, 2.ª Série, n.º 126, 01jul20) 
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Louvo o TCor Inf (09591888) Luís Alexandre Pereira Leite Basto, pelas excecionais qualidades e 

virtudes militares e pela forma honrosa e brilhante como, durante os últimos três anos, exerceu o cargo de 

2.º Comandante do Regimento de Infantaria N.º 19 (RI19). 

Oficial provido de um conjunto de atributos pessoais e profissionais onde se destacam o sentido de 

responsabilidade, a dedicação ao serviço, o zelo, o espírito de obediência e a lealdade, desempenhando um 

papel exemplar no reforço das orientações superiores, constituindo-se, assim, como um elemento 

fundamental para o cumprimento da missão. 

Conhecedor profundo do RI19, onde serviu nos últimos dez anos, apoiado na sua vasta e sólida 

experiência técnico-profissional, que inclui vinte e sete anos de serviço em Unidades da sua Arma, deu 

continuidade às diretrizes que recebeu com vista o bom andamento de todos os sistemas funcionais do seu 

Regimento, como atestam os excelentes resultados obtidos, seja na Inspeção Geral Ordinária de dezembro 

de 2018, seja na Inspeção de Segurança e Saúde no Trabalho e Proteção Ambiental de junho de 2019. 

Dotado de elevada iniciativa, pragmático e atento, apresentou propostas muito pertinentes com vista 

à melhoria dos vários serviços do seu Regimento, relevando-se nestes o da alimentação, do que resultou a 

beneficiação das condições existentes, bem referenciadas nas diversas Auditorias de Apoio Técnico ao 

Setor Alimentar. 

Assumindo, a partir de janeiro de 2019 e durante todo esse ano, em regime de acumulação, as funções 

de Comandante do Batalhão de Formação dos Cursos de Formação Geral Comum de Praças do Exército 

(CFGCPE), evidenciou ser possuidor de uma assinalável capacidade de liderança e com insuperável 

determinação colaborou na gestão dos recursos envolvidos, tendo com a sua supervisão e presença constantes, 

nas múltiplas atividades de instrução, muito contribuído para as competências adquiridas pelos formandos. 

Nos últimos três anos foi o Comandante das Forças em Parada de inúmeras cerimónias militares, 

nomeadamente: do Dia da Unidade; de receção do Estandarte do 9.º Contingente Nacional da Operação 

Inherent Resolve e dos vários Juramentos de Bandeira dos CFGCPE, realizadas em dezoito municípios 

diferentes que incluíram: Chaves, Bragança, Montalegre, Macedo de Cavaleiros, Valpaços, Boticas, Ribeira 

de Pena, Miranda do Douro, Vila Pouca de Aguiar, Vinhais, Vimioso, Mogadouro, Murça, Cabeceiras de 

Basto, Mirandela, Vila Flor, Fafe e Sabrosa. Em todos estes momentos denotou espírito de sacrifício e 

abnegação e sobressaíram as suas qualidades de liderança, de planeamento e de coordenação, do que 

resultou uma imagem que muito dignificou a Instituição Militar. 

Frontal e carismático, que irradia uma simpatia contagiante junto de todos aqueles que com ele 

interagem, conseguiu granjear, no meio civil de Chaves e do Alto Tâmega, um prestígio incontornável, 

tendo alcançado, em muitos casos, a amizade pessoal com diversos dirigentes locais e regionais. 

Pela afirmação constante de elevados dotes de caráter e competência profissional, o Tenente-Coronel 

Leite Basto patenteou ser um oficial de notável craveira pelo que é merecedor de que os serviços por si 

prestados, dos quais resultaram honra e lustre para o Regimento de Infantaria N.º 19, para a Brigada de 

Intervenção e para o Exército, sejam reconhecidos como extraordinários, relevantes e distintos. 

24 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o TCor Inf (15919890) Paulo Luís Almeida Pereira, pela forma altamente honrosa e 

brilhante como desempenhou as exigentes funções de Chefe de Estado-Maior da Brigada de Reação Rápida 

(BrigRR) ao longo dos quatro últimos anos.  

Oficial de distinta formação castrense e humana, sempre cultivou em elevado grau a integridade de 

caráter, lealdade e as relações humanas, aliadas ao seu poder de comunicação, iniciativa, sentido do dever 

e abnegação. Dotado de excecional dedicação ao serviço e prontidão, revelou extraordinária visão global 

das funções e responsabilidades, consubstanciadas numa notável capacidade de planeamento, organização 

e controlo do Estado-Maior que chefiou, bem patente na certificação do Comando e Estado-Maior da 

BrigRR no exercício “ORION17”. 

Do seu superior empenhamento e dedicação, merecem ainda realce as ações de planeamento e 

coordenação, refletidas em propostas concretas, oportunas e bem fundamentadas, tendo concorrido de 

forma notável para o excelente desempenho da Componente Operacional em Exercícios Conjuntos e 

Combinados, nas Forças Nacionais Destacadas (FND) e nas Missões de Apoio ao Desenvolvimento e Bem-estar 

das Populações, constituindo-se num prestimoso colaborador no apoio à decisão do Comandante da 

Brigada. 
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As excecionais qualidades já referidas, validadas pelas notáveis relações de cooperação entre todos 

os elementos do seu Estado-Maior e entre este e as Unidades da Brigada, concorreram para os excelentes 

resultados na difusão oportuna das ordens superiores. Neste particular, ganha especial relevo a elaboração 

de diretivas de aprontamento das FND, nomeadamente da BSAT e da SOAT para o Afeganistão, dos 

Batalhões de Comandos e Paraquedistas para a MINUSCA/República Centro Africana, da componente 

terrestre da Força de Reação Imediata, bem como no superior acompanhamento e apoio das atividades de 

treino e exercício das componentes operacionais da BrigRR. De realçar a coordenação nas diversas 

cerimónias militares onde participaram Unidades da Brigada, com especial relevo, entre outras, as 

comemorações dos Dias de Portugal, Dias do Exército, Dias da Brigada de Reação Rápida, Dia do 

Armistício e 70 Anos da OTAN. 

Face ao anteriormente exposto, é de inteira justiça reconhecer publicamente a excelência do 

desempenho, pela afirmação constante dos elevados dotes de caráter e virtudes militares de natureza 

extraordinária, aliados a uma excecional conduta moral e profissional que caraterizam o Tenente-Coronel 

Paulo Pereira, devendo os serviços por si prestados, ser considerados extraordinários, relevantes e distintos, 

de que resultaram honra e lustre para o Exército e para o País. 

17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o TCor Art (06957088) Maurício Luciano Saraiva Raleiras, pelas excecionais qualidades 

e virtudes militares patenteadas, ao longo de dezassete meses, no desempenho do cargo de 2.º Comandante 

do Regimento de Artilharia Antiaérea N.º 1 (RAAA1). 

No exercício destas exigentes funções, demonstrou ser possuidor de elevada competência 

profissional, mantendo níveis de excelência em todas as tarefas da sua alçada, evidenciando assinalável 

espírito de iniciativa e vincado zelo, tendo, num claro manifesto do seu extraordinário desempenho, 

comprovado a sua expressiva capacidade de organização e rigor, na forma como orientou, coordenou e 

supervisionou o trabalho do Estado-Maior, designadamente, na administração de Pessoal, no 

funcionamento dos serviços e na manutenção, conservação e melhoria das infraestruturas e equipamentos, 

denotando inexcedível dedicação e apurado espírito de sacrifício, procurando sempre, as soluções mais 

adequadas e que melhor correspondessem às necessidades do seu Regimento. 

Revelando notável aptidão para cumprir, mostrou ser detentor de caraterísticas pessoais e humanas 

dignas de referência, assumindo perante a multiplicidade de tarefas que lhe foram cometidas, uma atitude 

esclarecida e de enorme entrega, tendo sido capaz de gerir e coordenar de maneira eficaz a execução das 

inerentes atividades regimentais, sempre maximizando os recursos humanos e materiais ao seu dispor. 

Neste âmbito, releva-se a sua ação e capacidade de resposta, no acompanhando próximo e permanente das 

responsabilidades do Dia da Defesa Nacional, do controle e harmonização das cargas, da elaboração dos 

planos de atividade e preparação de diversos eventos sob a sua direta coordenação, nomeadamente, os 

aniversários do seu Regimento, as cerimónias de saudade de antigos militares do Pico do Monge, a Via 

Sacra das Forças Armadas e das Forças de Segurança, as ações e Concertos Solidários e apoios a entidades 

civis, evidenciando as suas exemplares qualidades comportamentais e empenho pessoal, garantindo 

um excelente relacionamento com autoridades Municipais e Autárquicas, integrando e abrindo o 

Regimento à população, o que ficou devidamente registado nos diversos agradecimentos endereçados à sua 

Unidade. 

Atendendo ao facto de, por necessidades institucionais, ter assumido em suplência, o cargo de 

Comandante do RAAA1, deu novamente, mostras de uma notável aptidão para bem servir nas mais diversas 

circunstâncias e de ter compreendido a importância da Ação de Comando na persecução da intenção 

superior, sendo, por tal, merecedor de assumir cargos de maior responsabilidade. Neste contexto, releva-se 

o seu comprometimento em várias realizações, onde se destacam a visita de Sua Excelência o Presidente 

da República, a Cerimónia de Receção do Estandarte Nacional da EUTM/RCA, e a Tomada de Posse do 

novo Comandante, entretanto nomeado. 

Enquanto colaborador mais próximo do Comandante, exerceu a sua ação no reforço e supervisão das 

diretivas e orientações superiores, tendo assumido com a maior frontalidade e profissionalismo o apoio que 

prestou ao seu novo Comandante, demonstrando ser possuidor de elucidado espírito de obediência, 

lealdade e sentido da disciplina, tendo pautado, permanentemente, a sua conduta pela total disponibilidade para 

o serviço.  
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Militar sempre pronto a auxiliar quem dele necessita e de uma honestidade digna de realce, mostrou 
pelo trabalho desenvolvido, pela afirmação constante de elevados dotes de caráter e abnegação, ser digno 
de total confiança, respeito e consideração, sendo da mais elementar justiça que os serviços prestados pelo 
Tenente-Coronel Maurício Raleiras, sejam publicamente reconhecidos como relevantes, extraordinários e de 
muito mérito. 

17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o TCor Inf (04801288) José Manuel Tavares das Neves, pela forma extremamente leal, 

honrosa e relevante como desempenhou as funções de Chefe de Gabinete de Apoio ao Comando da Brigada 
Reação Rápida ao longo dos últimos três anos, função que acumulou com as de Chefe do Gabinete de 
assessoria Jurídica e de Chefe do Registo e controlo de Saltos.  

Militar extremamente correto e de esmerada educação, foi elemento fundamental nas relações de 
comando da Brigada, quer para com o escalão superior, quer para com as Unidades da Brigada, mas também 
na interação com outras entidades civis e militares externas à Brigada. O seu sentido de dever, frontalidade, 
lealdade abnegação e coragem moral, são qualidades pessoais a relevar no desempenho das funções que 
lhe estiveram atribuídas. A elevada competência profissional, aliada à extraordinária capacidade de 
organização de trabalho, refletiram-se na forma altamente eficaz e eficiente como coordenou todas as 
atividades do Gabinete de Apoio ao Comando, bem patente no planeamento e coordenação de todas as atividades 
que envolviam o Comando da Brigada, onde se incluem as reuniões de comando da Brigada e do escalão 
superior, a análise meticulosa de protocolos com várias entidades, as visitas de trabalho de importantes 
entidades nacionais e estrangeiras ao Quartel General e às Unidades da Brigada, bem como nas múltiplas e 
diversificadas cerimónias militares, revelando excecional visão global das suas funções e responsabilidades, 
constituindo-se num prestimoso colaborador no apoio à decisão do Comandante da Brigada de Reação Rápida. 

Dotado de um apurado sentido crítico e analítico das questões fundamentais específicas da Brigada, é 
igualmente digno de destaque a forma irrepreensível como soube interpretar as diretrizes emanadas pelo 
Comando da Brigada de Reação Rápida e, concomitantemente, o processo de supervisão rigorosa da 
atividade aeroterrestre desenvolvida, através do registo e controlo de Saltos, aspeto de particular 
importância para a validação das competências e qualificações dos militares, bem assim como contributo 
para a garantia de segurança aeroterrestre e permanente atualização documental. 

De igual forma, revelou elevado padrão intelectual e aptidão para servir nas diferentes circunstâncias 
ao acumular às funções atrás descritas, a função de Chefe do Gabinete de assessoria Jurídica. Também aqui 
demonstrou um rigoroso respeito pelas leis e regulamentos militares, permitindo responder com serenidade 
e profundo sentido de justiça às inúmeras solicitações, nomeadamente na preparação e análise sobre a 
atribuição de louvores e condecorações das Unidades da Brigada, em pareceres jurídicos e na análise e estudos 
dos vários processos recebidos, demonstrando elevado sentido de missão e total disponibilidade para o serviço. 

Pela excelência do seu desempenho, pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, espírito 
de sacrifício e de obediência é o Tenente-Coronel José Neves merecedor de público reconhecimento pela 
ação que desenvolveu de forma brilhante e com excecional zelo e abnegação, devendo os serviços por si 
prestados serem considerados extraordinários, relevantes e distintos, dos quais resultaram honra e lustre 
para a Brigada de Reação Rápida, para o Exército e para o País. 

17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o TCor Cav (04494289) Luís Carlos Gomes da Silva, pela forma altamente honrosa e 

brilhante manifestada ao longo dos últimos três anos e dois meses, inicialmente, no exercício do cargo de 
Chefe da Secção de Operações, Informações e Segurança (SOIS) e posteriormente, de 2.º Comandante do 
Regimento de Cavalaria N.º 6 (RC6). 

Oficial superior detentor de excecionais qualidades e virtudes militares e de enorme dedicação, às 
quais alia sólidos conhecimentos e relevantes qualidades pessoais, exerceu, como Chefe da SOIS, funções 
no âmbito do planeamento e integração de todas as atividades regimentais anuais, de interação da Instituição 
Militar com a Sociedade Civil da região de Braga e da participação do Exército ao nível regional em matéria 
de Proteção Civil. Centrou o seu esforço na constante tentativa de garantir a máxima possibilidade de êxito 
da gestão criteriosa dos recursos empenhados, exercendo um papel fundamental na organização e 
coordenação dos diversos apoios à população local bem como nas várias ações de divulgação do seu 
Regimento, com especial destaque, em 2018, para o contributo no âmbito da “Braga Cidade Europeia do 
Desporto”. 
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Educado e cortês, possuidor de vincada lealdade e espírito de obediência, assumiu, na plenitude, as 

suas responsabilidades como 2.º Comandante em 04jun18, focando a sua preocupação em dar cabal 

cumprimento às diretrizes recebidas, imprimindo-lhes o rigor e o bom senso necessários à proficiência 

pretendida, sendo disso, exemplo marcante, o detalhe com que planeou e coordenou os múltiplos aspetos 

que envolveram a realização de importantes eventos na sua Unidade, tais como: os Dias do RC6 e da Arma 

de Cavalaria em 2019, os vários Concursos Nacionais Combinados de Equitação, as diversas cerimónias 

militares e de condecoração de ex-combatentes, os convívios e promoção do moral e bem-estar, as 

despedidas de pessoal, as visitas ao Aquartelamento, o apoio aos exercícios de treino conduzidos pelo 

encargo operacional do RC6 e as tarefas no âmbito da Divulgação do Dia da Defesa Nacional. 

Dotado de naturais qualidades de chefia, desenvolveu uma ação apreciável na gestão e emprego dos 

recursos à disposição da sua Unidade, afirmando continuamente, dinamismo, determinação e uma grande 

preocupação com o equilíbrio do esforço exigido aos militares ao nível do serviço interno, através de um 

acompanhamento permanente, promovendo os indispensáveis ajustamentos, efetuando e submetendo 

propostas adequadas para a tomada de decisão. A sua atuação adquiriu uma maior relevância face à 

frequente redução de efetivos a que se tem assistido, por um lado, e ao incremento das solicitações, por 

outro, como é exemplo o crescente empenhamento na prevenção, em missões de Apoio Militar de 

Emergência, a fim de contribuir para a proteção e salvaguarda de pessoas e bens. 

É, também de realçar a abnegação com que o Tenente-Coronel Gomes da Silva tem pautado a sua 

ação nas áreas críticas da gestão da alimentação e da manutenção de infraestruturas, traduzindo-se numa 

clara melhoria das condições de habitabilidade e bem-estar do pessoal, de acordo com as orientações 

superiores, cooperando, desta forma, para a retenção de efetivos. 

Entusiasta relativamente às tradições da Cavalaria, nomeadamente aquelas ligadas à utilização do 

Cavalo, animal que está intimamente ligado a esta Arma e cujo emprego e lide estão na base dos valores e 

atitude que distinguem os Cavaleiros, salienta-se a sua postura e espírito de sacrifício para fomentar a 

prática deste desporto na sua Unidade, a participação na marcha anual a cavalo em homenagem ao Patrono 

e a disponibilidade para assegurar a formação de equitação dos oficiais tirocinantes de Cavalaria, durante 

os períodos de frequência dos estágios em contexto profissional no RC6. 

Por tudo o que foi anteriormente referido e pela afirmação constante de elevados dotes de caráter e 

competência profissional, o Tenente-Coronel Gomes da Silva torna-se digno de que seja realçado o mérito 

dos serviços por si prestados, devendo, os mesmos serem considerados extraordinários, relevantes e 

distintos, deles tendo resultado honra e lustre para o Exército. 

24 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o TCor Eng (12222992) Arlindo Paulo Martins Domingues, pela forma altamente honrosa, 

brilhante e excecionalmente eficiente com que exerceu, durante dois anos, as funções de Comandante do 

Comando do Batalhão de Engenharia (CMDBENG) do Regimento de Engenharia N.º1 (RE1) e pelas 

excecionais qualidades e virtudes militares que desde sempre patenteou na execução das tarefas que lhe 

foram confiadas. 

Oficial de elevada craveira intelectual e aptidão para bem servir nas diferentes circunstâncias, tem 

revelado evidente competência técnico-profissional e sólidos conhecimentos que se tornaram fundamentais 

na assessoria técnica que prestou aquando do grave acidente na pedreira em Borba, e no apoio na cidade da 

Beira, em Moçambique, após a devastação provocada pela passagem do Furacão Idai. Para esta operação 

foram projetados para Moçambique elementos da Força de Reação Imediata (FRI), em que o Tenente-Coronel de 

Engenharia Domingues desempenhou a função de Comandante da Componente Terrestre preparando as 

condições para serem projetados, numa fase posterior, outros elementos dessa mesma Componente. A par 

deste trabalho de planeamento e organização, prestou apoio técnico às autoridades moçambicanas no 

levantamento dos prejuízos causados nos edifícios na cidade da Beira. Em todas estas atividades, a sua ação 

demonstrou qualidades de abnegação e espírito de sacrifício exemplares, esclarecido e excecional zelo e 

empenhamento no cumprimento das Missões que lhe foram confiadas. Usando a sua experiência e 

assertividade, soube planear e conduzir as diversas atividades dos Elementos do Encargo Operacional do 

Sistema de Forças Nacional (ECOSF) à sua responsabilidade, destacando a participação em exercícios 

como o “ORION”, “FÉNIX”, “CELULEX”, “LUSITANO”, “BELEROFONTE”, “CASCADE”, e 

desenvolvendo o exercício setorial para o “CMDBENG”, da série “BARROTE”, com excelentes 
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resultados, tanto ao nível do levantamento, preparação e emprego dos meios, como ao nível do treino do 

pessoal. Teve um papel marcante na gestão dos meios para o emprego operacional, procurando em todos 

os momentos ultrapassar os problemas com a escassez dos recursos humanos e as dificuldades na 

manutenção dos equipamentos, encontrando soluções adequadas que contribuíram para o cumprimento da 

missão do RE1 nas diversas Frentes de Trabalho em que os meios da Engenharia de Apoio Geral estiveram 

empenhados, seja no apoio ao Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) como Pêgo do 

Altar, Serra de Sintra, Parque Natural da Costa da Caparica, Parque Natural da Serra da Arrábida, Lagoa 

da Chanca e Santo André, Montejunto e Guadiana, seja nas operações de apoio civil às Câmaras Municipais 

de Castro Marim, de Loulé, de Setúbal, e de Odivelas. Em termos de apoio militar, conseguiu executar 

trabalhos de manifesta utilidade na melhoria das condições das unidades militares e reconhecidos por estas, 

com relevo para o apoio no Regimento de Transportes, Escola de Sargentos do Exército, Messe Militar de 

Lagos, Regimento de Lanceiros N.º 2 e Regimento de Apoio Militar de Emergência. A par destes trabalhos, 

planeou e executou os apoios no âmbito da inativação de engenhos explosivos (EOD) e a participação em 

feiras e exposições, com equipamentos EOD e equipamentos de Defesa Nuclear, Biológica, Química e 

Radiológica (NBQR), bem como no Dia de Portugal, no Dia do Exército, na Comemoração dos 100 Anos 

do Armistício, no Dia da Brigada de Reação Rápida e na Corrida da Defesa Nacional. 

O Tenente-Coronel de Engenharia Arlindo Domingues revelou um excecional espírito de iniciativa, 

equilibrado por um permanente sentido do dever e espírito de obediência e disciplina a par de um elevado 

bom senso. 

Como Gestor dos Projetos de Pontes e NBQR, os seus estudos, nomeadamente os respeitantes aos 

programas de reequipamento do Exército e às propostas de revisão da Lei de Programação Militar (LPM), 

na colaboração esclarecida nos estudos e Propostas de Força do Exército e no controlo da execução da 

LPM, são testemunho da sua competência profissional e contribuem de forma esclarecida para os interesses 

do Exército, pela renovação do parque de equipamentos e materiais que em muito contribuem para a 

execução eficaz das missões operacionais e dos apoios no âmbito da execução do Plano de Apoio Militar 

de Emergência do Exército (PAMEEX), em prol da segurança e do bem estar das populações. 

O Tenente-Coronel de Engenharia Arlindo Domingues é um militar de esmerada educação, honesto, 

frontal, praticando em elevado grau a virtude da lealdade que aliado à sua personalidade constituíram 

qualidades fundamentais para o extraordinário desempenho do CMDBENG. Pautou todos os seus atos pelos 

ditames da honra e mostrou-se, em todas as ações de que foi responsável, sempre digno de ocupar postos 

de maior risco e responsabilidade, pela afirmação constante de elevados dotes de caráter e reconhecida 

coragem moral, sendo desta forma respeitado por todos os que com ele serviram merecendo assim ser 

destacado e apontado como exemplo a seguir e os serviços por si prestados serem considerados muito 

relevantes, extraordinários e de elevado mérito. 

17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o TCor Art (04267590) Jaime Adolfo Cabral Ribeiro da Cunha, pelas excecionais 

qualidades e virtudes militares e pela forma altamente honrosa e brilhante demonstrada nos últimos, cerca 

de dois anos e meio, no desempenho de funções no Regimento de Artilharia N.º 5 (RA5), inicialmente 

como Chefe da Secção de Formação e há cerca de um ano como 2.º Comandante do Regimento, tendo 

evidenciado em permanência denotada lealdade, superior espírito de sacrifício e inexcedível espírito de 

obediência, dedicação e zelo. 

Como Chefe da Secção de Formação, perante a importante missão do RA5, que se constitui como 

Polo de Formação da Escola das Armas (EA), releva-se toda a competência profissional do Tenente-Coronel 

Jaime Cunha: na sistematização dos vários processos inerentes ao planeamento dos recursos a alocar na 

execução das diversas ações de formação; na supervisão da sua condução; e, simultaneamente, na ligação 

com a tutela técnica, assumida pela Direção de Formação, consubstanciada pelo fluxo constante de toda a 

documentação relacionada com a componente formativa, através do Sistema de Controlo das Atividades de 

Formação do Exército. 

Adicionalmente, merece especial destaque a sua disponibilidade e abnegação para se assumir como 

Entidade Primariamente Responsável de outros processos na esfera da Secção de Formação, de que se 

salientam: a organização de várias visitas ao conjunto arquitetónico constituído pelo Palácio das Passagens, 

Capela Real e espaço museológico; a operacionalização do Dia da Defesa Nacional e ainda o planeamento 

e conduta de atividades de Team Building dirigidas a entidades exteriores ao Exército. 
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Como 2.º Comandante do Regimento, a sólida formação militar que possui, aliada a outras 

competências técnicas de que é detentor, particularmente na vertente de engenharia informática, traduziram 

uma ação eficiente e pragmática que se revelou determinante para assegurar a resposta oportuna e eficaz a 

um elevado número de solicitações diárias. Neste contexto, é de enfatizar a excelência da sua formação 

humana, cujo notável sentido de camaradagem contribuiu para a criação de um espírito de cooperação e 

missão assinaláveis no seio do seu Regimento. 

A sua postura ética irrepreensível, a par das suas distintas capacidades de organização e gestão, 

tornaram a sua assessoria séria, responsável e fundamental na coordenação-geral de diversos eventos de 

grande visibilidade a cargo do RA5, de que se destacam: a demonstração de capacidades do sistema Mini UAV 

Raven a Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional; a realização do Exercício “ORION”, nas vertentes 

ocorridas em Vendas Novas; e as comemorações do Dia da Arma de Artilharia e do RA5, referentes a 2019. 

Por tudo o que precede e pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, é de enaltecer o 

notável desempenho do Tenente-Coronel Jaime Cunha, que o torna num excelente e inestimável 

colaborador, apto para o exercício de cargos da mais elevada responsabilidade, complexidade e risco, 

devendo os serviços por si prestados serem considerados extraordinários, relevantes, de elevado mérito e 

muito distintos, dos quais resultaram enorme honra e lustre para o Exército e para a Instituição Militar. 

17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o TCor Cav (08170691) Carlos Manuel da Costa Gabriel, pela forma brilhante, honrosa e 

excecionalmente eficiente como, ao longo dos últimos três anos, desempenhou diversas funções na 

Academia Militar (AM), e pelo alto sentido de responsabilidade, elevada competência profissional e singular 

dedicação ao serviço que sempre patenteou no cumprimento das mais variadas tarefas que lhe foram confiadas. 

Enquanto comandante do 1.º Batalhão de Alunos, foi, indiscutivelmente, um colaborador fulcral e 

um sólido ponto de apoio do comandante do Corpo de Alunos, suscitando total confiança e ampla 

consideração dos demais superiores, pares e subordinados. A sua liderança assertiva e comprovada competência 

profissional tiveram repercussão marcante na proficiência coletiva alcançada pelo Corpo de Alunos em inúmeras 

atividades de formação militar, cerimónias militares e outras iniciativas, de natureza cultural, relacionadas com a 

vivência dos cadetes da AM. O pragmatismo e a determinação com que lidou com as mais diversas situações 

revelaram ser um oficial esclarecido, conhecedor e profundamente comprometido com a missão da AM. 

Nomeado chefe da secção de formação geral militar, confirmou uma vez mais o seu extraordinário 

sentido de missão, assente em relevantes qualidades pessoais e profissionais e numa extensa experiência, 

primando pela pertinência e valor das suas propostas e ações. Neste sentido, realça-se a forma muito 

cuidadosa e responsável como planeou e coordenou os diversos blocos de formação militar, dinamizou a 

formação militar promovendo a revisão e atualização do seu referencial e impulsionou a criação de um 

“Centro de Treino em Áreas Urbanas e Transposição de Estruturas Verticais”, em proveito de uma sólida 

formação militar, moral e cívica dos futuros oficiais do Exército e da Guarda Nacional Republicana (GNR). 

Militar de uma inquestionável lealdade e singular tenacidade, o Tenente-Coronel Carlos Gabriel foi 

ainda um indispensável coordenador dos projetos do Corpo de Alunos que integram a diretiva da AM e, 

consequentemente, o “Sistema Integrado de Gestão Estratégica” e a “Diretiva Estratégica do Exército”. 

Neste particular, evidencia-se o seu contributo decisivo para a concretização de um e-book sobre o 

armamento em uso no Exército e na GNR e para a elaboração de um manual de formação geral militar que 

constituirá uma ferramenta fundamental para os futuros formadores e formandos. 

O seu apurado sentido de responsabilidade, genuíno espírito de missão e notável abnegação ficaram 

ainda marcados quando, no âmbito do combate à pandemia de COVID-19, respondeu, pronta e 

dedicadamente, ao desafio de integrar a equipa de gestão do Centro de Apoio Militar COVID-19, enquanto 

responsável pelas áreas de manutenção e alimentação, tendo em vista garantir a necessária funcionalidade 

das instalações e dos serviços para um rápido levantamento de uma estrutura de acolhimento de pacientes. 

Ao conjunto de excecionais qualidades e virtudes militares, o Tenente-Coronel Carlos Gabriel alia 

uma irrepreensível estatura moral, pelo que, muito apraz ao Chefe do Estado-Maior do Exército reconhecer 

publicamente o seu extraordinário contributo e a sua inexcedível dignidade na atitude e nos procedimentos, sempre 

presentes na sua conduta, pelo que considero os serviços de caráter militar por si prestados como relevantes, 

extraordinários e distintos, dos quais resultaram honra e lustre para a Academia Militar e para a Instituição Militar. 

22 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
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Louvo o TCor Tm (17579089) José Jaime Soares Pereira, pelo elevado profissionalismo e pela 

afirmação constante de elevados dotes de caráter como exerceu, durante os últimos três anos e meio na 

Academia Militar (AM), as funções de Diretor do Curso do Mestrado em Guerra da Informação (2016 a 

2018); Diretor do Curso de Engenharia Eletrotécnica Militar, na especialidade de Transmissões (TM) (2017 

a 2018); de Professor Regente de diversas Unidades Curriculares (UC) (2016 – 2020) e de Diretor Técnico 

do Projeto n.º 2 (P2/CTM) – Academia Militar “Marechal Samora Machel” (AMMSM) no âmbito da 

Cooperação no Domínio da Defesa com a República de Moçambique (2018 a 2019). 

No âmbito da docência na AM, o Tenente-Coronel José Pereira demonstrou possuir uma grande 

flexibilidade, capacidade de auto aprendizagem académica, espírito de sacrifício e de obediência ao 

ministrar UC em áreas distintas como a E321-Análises de Circuitos, N133-Base de Dados, M144-Tática de 

Transmissões (2016 a 2018) e a N131-Introdução à Programação (2019 a 2020), o que lhe exigiu um grande 

esforço intelectual e dedicação, na preparação das aulas teóricas, práticas e laboratoriais, destacando-se também o 

seu esforço na revisão dos conteúdos programáticos e na adaptação das matérias lecionadas, à realidade atual. 

Como Diretor do Curso de Engenharia Eletrotécnica Militar, na especialidade de TM, pela sua 

elevada competência profissional e técnica, promoveu o empenho e motivação dos discentes, através do 

acompanhamento contínuo das atividades académicas dos alunos de TM, nos ciclos de estudos ministrados 

na AM e no Instituto Superior Técnico. Orientou os alunos para a escolha de currículos académicos e teses 

de mestrado, em consonância com a evolução tecnológica das Comunicações e Sistemas Informações no 

Exército e as suas necessidades reais, incentivando-os a escolher temas relacionados com áreas técnicas, 

no âmbito das comunicações táticas, ciberdefesa e sistemas de informação emergentes. Manteve uma 

ligação privilegiada com a Direção de Comunicações e Sistemas de Informação da qual resultou a 

participação de Oficiais de TM na coorientação das teses de mestrado dos alunos de TM. No âmbito da 

docência da UC M144-Tática de TM, efetuou a revisão dos conteúdos programáticos adequando-os ao novo 

Sistema de Informação e Comunicações Tático (SIC-T) e tecnologias de segurança, passando o emprego 

tático destes meios a fazerem parte dos exercícios finais da AM. 

Como Diretor Técnico do P2/CTM, o Tenente-Coronel José Pereira revelou excecionais qualidades 

e virtudes militares na forma competente como estabeleceu excelentes relações profissionais e de 

cooperação com os militares do P2/CTM e os militares moçambicanos, garantindo a assessoria aos cursos 

dos três ramos ministrados na AMMSM, em especial, aos cursos do Exército: Infantaria, Artilharia 

Terrestre, Antiaérea, Reconhecimento, Blindados, Engenharia Militar, Comunicações e Administração Militar. 

Demonstrou ainda um apurado sentido do dever e capacidade para lidar com as diversas solicitações de 

apoio e assessoria, promovendo laços de cooperação técnico-militar e de amizade entre a República 

Portuguesa e a República de Moçambique. Apoiou também a organização dos ciclos de estudos dos cursos 

da AMMSM, através da revisão dos conteúdos programáticos e das fichas curriculares, promovendo a 

realização das jornadas científicas, com reflexos muito positivos para o desenvolvimento dos cursos. 

Colaborou também na implementação de novos modelos de formação e cooperação, tendo inclusive 

proposto e colaborado na organização de um Seminário de Capacitação Pedagógica, na AMMSM, com 

grande sucesso, que passou a integrar a agenda anual das atividades desta Academia, granjeando o respeito 

e consideração por parte do comando da AMMSM e dos militares com quem colaborou. 

A sua postura proactiva, correção e educação irrepreensíveis, coragem moral, inabalável vontade de 

bem servir nas diferentes circunstâncias, aptidão técnico-profissional, lealdade e abnegação, creditam o 

Tenente-Coronel José Pereira digno do maior respeito e consideração, sendo justo reconhecer que os serviços por 

si prestados contribuíram muito significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da 

Academia Militar e do Exército, pelo que devem ser considerados como muito relevantes e de elevado mérito. 

14 de maio de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o TCor Inf (10487491) Ricardo Alexandre de Almeida Gomes Cristo, pela forma altamente 

honrosa e brilhante como desempenhou as funções de Comandante do 2.º Batalhão de Infantaria da Zona 

Militar dos Açores, sediado no Regimento de Guarnição N.º 2, desde 21 de novembro de 2017. 

Ao tomar posse do comando do Batalhão, de modo esclarecido e com excecional zelo, promoveu um 

sólido desempenho operacional desenvolvendo simultaneamente boas relações humanas materializadas 

num alicerçado espírito de corpo e sã camaradagem e na preservação do potencial humano através de uma 

formação de excelência e gestão rigorosa de especialidades aos novos militares recrutados. 
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Desde cedo manifestou acentuada preocupação no valor individual e coletivo dos seus subordinados, 
na manutenção e preservação de materiais e sistemas de armas, na conservação e melhoramento das 
infraestruturas do Batalhão, bem como na sublimidade do planeamento dos ciclos de treino operacional 
desenvolvendo e implementando as condições para potenciar valências e incrementar as capacidades do 
Batalhão, garantindo desta forma os graus de prontidão exigidos pelo escalão superior. 

Na vertente da formação e treino operacional revelou excecionais qualidades militares não só pela 
sua elevada competência técnico-profissional, liderança e excecional capacidade de planeamento na ação 
de comando junto dos seus subordinados, no sentido da afirmação da relevância do 2.º Batalhão de 
Infantaria e do Regimento de Guarnição N.º 2 junto das populações, como fazendo incidir o foco na 
prontidão e capacidade de resposta conjunta, em complementaridade com forças de outros Ramos e 
estruturas regionais, face a situações de eventuais calamidades e catástrofes naturais, assegurou a 
capacidade de defesa militar do território insular dos Açores e de proteção de instalações críticas. 

Dentro da sua intenção de Comandante, importa salientar o planeamento e execução dos  exercícios 
setoriais “FIRE BIRD”, “FILADOG” e “PRIOLO”, exercício regional “CACHALOTE”, exercícios 
conjuntos “FOCA”, “CANÁRIO” e “AÇOR”, participação nos exercícios nacionais “RELÂMPAGO”, 
“EFICÁCIA” e “TROVÃO, exercício internacional “STRONG IMPACT” e, exercício “TOURO”, este 
último com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores que, materializado num 
Agrupamento Militar de Apoio Civil, exercitou a estrutura de comando e controlo do Batalhão, bem como 
forças no terreno conjuntamente com as estruturas regionais, contribuindo assim, dentro do conceito de 
missões de interesse público, para o apoio ao desenvolvimento e bem-estar das populações. 

Da sua ação de comando é de salientar também o modo como foram planeadas e executadas as várias 
sessões de fogos reais, com armas pesadas de tiro tenso e tiro curvo, de calibres variados e que, para se 
realizarem em segurança e de acordo com a normas ambientais em vigor, requereram uma rigorosa 
coordenação com as autoridades locais e nacionais, tarefa que sempre soube conduzir com brio e zelo quer 
na prevenção de eventuais danos colaterais, quer na preservação e salvaguarda de bens e recursos naturais, 
granjeando admiração e estima junto de diversas autarquias, nomeadamente Ribeira Grande, Ribeira Seca 
e Ribeirinha, muito prestigiando o Exército Português. 

Destaca-se também a sua ação de comando e capacidade de liderança, no exercício “AÇOR 2019” 
do Comando Operacional dos Açores, de natureza conjunta, que refletiu uma situação de resposta a crise, 
no âmbito nacional, na ilha do Corvo no Arquipélago dos Açores onde, através de transferência de 
autoridade,  exerceu a função de Comandante das Forças Conjuntas sendo-lhe atribuído o Comando Tático 
da Força Conjunta para a execução da operação designada de “ILHA PRETA”, onde reforçou a reputação 
e a imagem de modernidade, de profissionalismo e de operacionalidade das Forças Armadas Portuguesas e 
fortaleceu a relação de confiança mútua com a sociedade, do qual resultou prestígio para a instituição militar. 

Militar dotado de invulgares dotes de lealdade e de abnegação, confirmados especialmente durante 
os períodos de maior intensidade e exigência, é de inteira justiça reconhecer a sua competência e 
determinação, devendo os serviços prestados pelo Tenente-Coronel Gomes Cristo serem publicamente 
reconhecidos e considerados como serviços extraordinários, relevantes e distintos. 

Face ao anteriormente exposto, e pela afirmação constante de qualidades e virtudes militares e 
pessoais que creditam o Tenente-Coronel de Infantaria Gomes Cristo como sendo um Militar de elevada 
craveira, tendo da sua atuação resultado honra e lustre para a Zona Militar dos Açores e para o Exército. 

17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o TCor Art (00219393) Homero Gomes Abrunhosa pela forma extraordinariamente 

competente, abnegada e prestigiante, como exerceu, ao longo dos últimos vinte e nove meses, as funções 
de Adjunto do Tenente-General Ajudante-General do Exército, evidenciando, em permanência, elevados 
dotes de caráter, lealdade, espírito de sacrifício e inexcedível dedicação ao serviço. 

Oficial detentor de uma elevada competência, alicerçada numa sólida e diferenciada preparação e 
numa constante vontade em melhorar os seus conhecimentos, tendo exercido as suas funções de forma 
muito eficaz e determinada, com notável proficiência, respondendo sempre de forma pronta, ajustada e 
entusiasta às múltiplas solicitações, constituindo-se assim num prestimoso colaborador do Gabinete do 
Ajudante-General do Exército. Neste particular, é de realçar a sua capacidade de iniciativa, o 
acompanhamento próximo e na coordenação estreita no âmbito dos estudos e análise dos mais variados 
assuntos na área específica da formação e no apoio que o Gabinete prestou na elaboração do Plano de Ação 
para a Profissionalização do Serviço Militar. 



   

286    ORDEM DO EXÉRCITO N.º 07/2020                                                             2.ª Série 

 
 
 

 

Militar distinto, destacou-se pelas suas relevantes qualidades pessoais, evidenciadas na forma 

particularmente ativa e muito meritória por si desenvolvida no âmbito da iniciativa Porto Liberal – “Evocação dos 

220 anos do nascimento de D. Pedro IV de Portugal, D. Pedro I do Brasil”, conseguindo agregar de forma 

eficaz todo o trabalho desenvolvido pelos diversos parceiros, estreitando ligações e garantindo um 

acompanhamento efetivo das tarefas em curso. 

É de salientar ainda, a forma disponível, empenhada e criteriosa como colaborou na elaboração da 

Diretiva do Comando do Pessoal, para o triénio 2019-2021 e nas diversas atividades desenvolvidas no 

âmbito das comemorações do Dia do Comando do Pessoal de 2019, evidenciando excecionais capacidades 

no âmbito técnico-profissional, excelente capacidade de análise, superior honestidade intelectual, 

extraordinário desempenho e invulgar capacidade de trabalho. 

Pelas excecionais qualidades e virtudes militares evidenciadas, das quais se destacam a firmeza de caráter 

e o elevado sentido de dever, demonstrou o Tenente-Coronel Homero Abrunhosa, ser digno de ocupar postos de 

maior responsabilidade e risco, pelo que é merecedor que os serviços por si prestados, materializados em 

atos de esclarecido e excecional zelo, tendo contribuindo deste modo, significativamente para a eficiência, 

prestígio e cumprimento da missão do Comando do Pessoal e, consequentemente do Exército Português. 

25 de maio de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o TCor Inf (15644591) Rui Manuel Proença Bonita Velez, pelos elevados dotes de caráter 

e elevada competência profissional, demonstrados ao longo dos últimos quatro anos, nas diferentes funções 

que lhe foram cometidas ao serviço da Academia Militar (AM) e do Exército. 

Tendo inicialmente mantido as funções de Professor Regente da Unidade Curricular (UC) de 

Logística, acumulando com as de Adjunto das de Geografia e de Teoria Geral da Estratégia, procurou 

consolidar o desenvolvimento de uma análise profunda dos conteúdos e dos procedimentos de transmissão 

de conhecimentos visando, por um lado, a atualização dos conceitos e das doutrinas ministradas e, por 

outro, a melhoria do processo de aprendizagem dos alunos, com evidentes benefícios para estes últimos, 

bem patentes nos resultados obtidos. Cumulativamente, numa clara manifestação de inequívoca obediência, 

assumiu de forma determinada funções no corpo docente do Mestrado em Liderança – Pessoas e 

Organizações onde, fruto das suas qualificações académicas e da sua experiência como docente, contribuiu 

de forma significativa para o sucesso desta formação e, consequentemente, para o mérito da AM e do 

Exército. 

No período compreendido entre fevereiro de 2018 e fevereiro de 2019, assumiu as funções de 

Assessor Técnico Coordenador do Subprojecto n.º 2 - Academia Militar do Exército Angolano, no Lobito, 

na República de Angola onde, a par da revisão e consolidação dos planos de curso e programas de UC, 

contribuiu decisivamente para a conclusão com sucesso da formação de Oficiais do Exército Angolano. 

Cumulativamente, constituiu-se como o principal assessor do General Comandante da Academia Militar 

do Exército Angolano para os mais variados assuntos, desde os de âmbito técnico como os de protocolo, 

passando pelas normas de vida interna. 

Regressado a Portugal em fevereiro de 2019, assumiu as funções de Professor Regente em diversas 

UC na área da História e, em acumulação, as de Coordenador da Secção de Estudos das Crises e dos 

Conflitos Armados onde, com inquestionável lealdade se constituiu num imprescindível colaborador do 

Chefe de Departamento pelas propostas fundamentadas, oportunas e objetivas que frequentemente 

apresentou. 

Mas foi nas funções de Coordenador Científico dos Ciclos de Estudos das Armas de Infantaria, 

Artilharia e Cavalaria, que assumiu prontamente, em acumulação com as que trazia do antecedente, que a 

sua elevada competência técnico-profissional, a par de uma extraordinária abnegação e de espírito de 

sacrifício mais se manifestaram, na medida em que chamou a si a responsabilidade de promover, consolidar 

e apresentar, toda a documentação necessária à acreditação dos novos ciclos de estudos, desde os Planos de 

Estudos aos Planos de Transição, passando pelos guiões e as variadas fichas que os integram, num produto 

de elevadíssimo padrão de excelência.  

Apesar dos diversos compromissos apresentados, não deixou de dedicar a devida atenção à atividade 

de investigação, componente indissociável da função de docência e que se materializa nas diversas 

publicações que tem vindo a apresentar, contribuindo diretamente para o cumprimento da missão da AM e, 

indiretamente, do Exército. 
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Pelo exposto, pelas excecionais qualidades e virtudes militares, pela destacada formação humana e 

cívica, pela afirmação constante de um elevado espírito de equipa e notável gosto pelo ensino, a que alia 

uma relevante capacidade para estabelecer e cultivar laços de sã camaradagem e profunda amizade com 

todos quantos o rodeiam, é o Tenente-Coronel Bonita Velez digno de, por esta forma, ver reconhecido o 

mérito do trabalho desenvolvido, sendo os serviços por si prestados considerados distintos, relevantes e 

extraordinários e dos quais resultaram honra e lustre para a Academia Militar, para o Exército e para as 

Forças Armadas. 

03 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o TCor Cav (17763892) João Paulo dos Santos Faria, pela forma excecionalmente 

empenhada, eficiente e competente como, ao longo dos últimos dois anos exerceu o cargo de Comandante 

do Batalhão de Comando e Serviços (BCS) do Campo Militar de Santa Margarida (CMSM) da Brigada 

Mecanizada (BrigMec). 

Militar extremamente educado e dedicado nas suas funções, patenteou em todos os momentos um 

assinalável espírito de lealdade e obediência, destacando-se pela segurança e consistência com que aborda 

os assuntos, bem como pela dinâmica e espírito de corpo que desenvolve na unidade que comanda, 

revelando interesse, disponibilidade e perfeito sentido de responsabilidade. 

A sua dedicação e competência profissional, aliados à sua experiência e conhecimento profundo das 

infraestruturas existentes em Santa Margarida, permitiram-lhe melhorar o desempenho e a eficiência do 

trabalho desenvolvido pelo BCS, otimizando a administração e o controlo dos recursos humanos e meios 

materiais à sua responsabilidade, garantindo a sua correta utilização e manutenção, implementando 

melhorias significativas para que os níveis de operacionalidade alcançados fossem os mais adequados para 

fazer face às diferentes tarefas e missões que lhe foram atribuídas, contribuindo decisivamente para a 

melhoria das condições de vida dos militares e civis da Brigada e para o eficiente funcionamento dos 

serviços. 

No comando do BCS, unidade com caraterísticas muito específicas que executa missões em áreas 

diversificadas, releva-se os sucessos atingidos na participação e apoio aos exercícios “ORION”, 

“LUSITANO”, “HAKEA”, no apoio aos exercícios realizados no CMSM por unidades nacionais e 

estrangeiras, no apoio à formação ministrada, em especial aos diferentes Cursos de Promoção a Cabo, na 

gestão e operação do Núcleo Centralizado de Confeção e distribuição de alimentação, na gestão das 

infraestruturas de instrução e treino, na manutenção e operação da ETAR, na gestão dos transportes e 

manutenção das viaturas e na execução dos diferentes serviços no âmbito da conservação, obras e 

lavandaria. Merece ainda saliência pela sua importância, a segurança dos Paióis de Santa Margarida, 

garantida pelo Pelotão de Guarnição e Segurança do BCS, que vem cumprindo a sua missão de forma 

extremamente rigorosa e abnegada.  

Num contexto pleno de desafios, as suas ações em todas as áreas e circunstâncias, evidenciaram uma 

liderança próxima, de grande flexibilidade, abertura de espírito e elevado pragmatismo, confirmando a excelente 

capacidade de planeamento e organização, que tornaram possível a concretização plena dos objetivos fixados. 

Oficial com sólida formação humana, sensato e equilibrado, confirmou as excecionais qualidades e 

virtudes militares que lhe vêm sendo reconhecidas ao longo da sua carreira, revelando grande capacidade 

de iniciativa, exemplar frontalidade e sentido de cooperação, conseguindo desenvolver e manter um forte 

espírito de coesão e de corpo na unidade, evidenciando a sua ação de comando e aptidão para bem servir. 

Pela sua exemplar conduta e inequívoca afirmação constante de elevados dotes de caráter, de que 

deu provas, bem como a permanente disponibilidade é o Tenente-Coronel João Faria digno de ser 

reconhecido publicamente, ser apontado como exemplo a seguir e de ser os seus serviços de caráter militar 

considerados relevantes, extraordinários e distintos, dos quais resultaram evidente honra e lustre para a 

Pátria e para a Instituição Militar. 

08 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o TCor AdMil (31787691) Paulo Jorge Alves Gomes, pelo desempenho, permanente 

disponibilidade e excecional competência profissional que demostrou ao longo dos últimos três anos e 

meio, em todas as atividades e funções desempenhadas na Academia Militar (AM). 
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Possuidor de sólidos conhecimentos técnico-profissionais, desempenhou importantes serviços de caráter 

militar e académico, tendo-se destacado como Professor Regente de várias Unidades Curriculares 

transversais aos diversos Mestrados Integrados ministrados na AM, de onde se destacam 

Contabilidade de Gestão I, Gestão Financeira I, Administração e Gestão Pública, Contabilidade de Gestão 

II e Tática de Administração Militar, onde evidenciou uma invulgar capacidade de trabalho, um inexcedível 

espírito de colaboração, permanente disponibilidade e abnegação extrema no cumprimento das tarefas que lhe 

foram atribuídas, qualidades que se traduziram num desempenho com excelentes resultados, que ficaram bem 

patenteados no elevado rendimento dos seus alunos e na facilidade que tem em despertar-lhes o gosto pelo 

conhecimento. 

Merece igualmente destaque o seu desempenho no âmbito da gestão universitária, sendo de realçar, 

o profissionalismo, a exigência e o rigor que colocou no planeamento e supervisão das diversas 

responsabilidades de gestão académica, de coordenação científica e de direção de cursos, nomeadamente, 

as funções de diretor curso de Administração Militar desde o ano letivo 2016/2017. Desempenhou, desde 

a mesma data, a função de Coordenador da Secção de Finanças, Contabilidade e Fiscalidade do 

Departamento de Administração e Liderança com inexcedível zelo e dinamismo. Elemento fulcral como 

coordenador do planeamento das necessidades logísticas, da Direção de Ensino para os Exercícios Leão de 

2018 a 2020, contribuindo de forma extraordinária e assinalável para a melhoria da imagem da AM, 

demonstrando elevado sentido do dever, excecional espírito de sacrifício e vincado sentido de obediência. 

Oficial distinto, com elevada capacidade de organização e de liderança e relevantes qualidades e 

virtudes militares, com a sua conduta, conseguiu incrementar, desenvolver e consolidar as diferentes áreas 

de atividade à sua responsabilidade. Destaca-se ainda a sua participação como um elemento ativo, motivado 

e motivador, no apoio assertivo e esclarecido que acalentou junto das comissões científicas, nomeadamente 

na Comissão Científica do Mestrado em Liderança, Pessoas e Organizações, e nas envolvidas com os 

processos atinentes à acreditação dos vários Ciclos de Estudo, sendo de relevar o seu empenho na Comissão 

de Avaliação e Acreditação para a atribuição do grau de Mestre em Administração Militar do Exército e 

Guarda Nacional Republicana ministrados na AM em sede da Agência de Avaliação e Acreditação do 

Ensino Superior. 

Militar possuidor de elevados dotes de caráter e lealdade, virtudes militares dignas de serem 

apontadas como exemplo, pelo trabalho desenvolvido e pelas excecionais qualidades pessoais e virtudes 

militares patenteadas, das quais se distinguem a integridade de caráter e a lealdade, é o Tenente-Coronel 

Paulo Gomes merecedor que os serviços por si prestados, dos quais resultaram honra e lustre para a 

Academia Militar e para o Exército, sejam considerados relevantes e de elevado mérito. 

03 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o TCor Inf (32666192) Pedro Miguel Macedo Pinto Garcia Lopes, pela forma muito 

competente e dedicada como, ao longo de cinco anos, vem prestando serviço no Centro de Psicologia 

Aplicada do Exército (CPAE), demonstrando, permanentemente, elevado profissionalismo, inequívoca 

vontade de bem servir, indelével iniciativa e total disponibilidade. 

Militar franco e leal, tem exercido múltiplas funções, na estrutura do CPAE com um reconhecido 

espírito de liderança, mobilizador das vontades dos seus mais diretos colaboradores, desenvolvendo 

trabalho de extraordinária qualidade, orientado para o bom nome do Exército e para a consecução dos seus 

objetivos. 

Detentor de uma visão arguta e esclarecida, capaz de rapidamente distinguir o importante do 

supérfluo, soube, em todas as circunstâncias, enfrentar os múltiplos desafios que se lhe colocavam, nunca 

se desviando dos objetivos que materializavam o cumprimento das missões que lhe foram atribuídas, 

atingindo-os com inteligência, sentido prático e eficiência, angariando, assim, a confiança dos seus 

subordinados, iguais e superiores hierárquicos. 

Oficial de trato fácil, mas firme e frontal nas suas convicções e no cumprimento do que lhe é 

determinado, tem sabido estabelecer empatias com todos os seus interlocutores, orientando sempre, a sua 

conduta pela ética e a deontologia militar, a par com a mesma como psicólogo, a que é obrigado como 

membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Sem nunca perder de vista os superiores interesses 

nacionais e do Exército, tem capitalizado alta credibilidade, o que lhe tem proporcionado manter canais 

fluídos e facilitadores, de relacionamento do nosso Ramo com Entidades externas ao nível da psicologia. 
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No desempenho do cargo de Chefe do Núcleo de Apoio e Intervenção em Crise, confirmou ser um 

excelente profissional ao nível da intervenção tendo participado como psicólogo das FND nos TO do 

Afeganistão, Iraque e RCA. A sua ação, como psicólogo clínico, fica marcada pela sua intervenção, junto 

de militares e famílias nos incidentes críticos mais complexos e mediáticos dos últimos 5 anos e na 

“abertura” do TO da RCA ao nível das FND e END tendo a sua participação sido considerada notável, quer 

por parte do nosso Exército através dos muitos agradecimentos que recebe, como por parte de Entidades 

externas de que são exemplo os convites para palestras sobre esta temática, em diferentes fóruns e dos 

meios de comunicação social, o que sempre fez com extrema ponderação e profissionalismo, resultando, 

daí, honra e lustre para o Exército. 

Também ao nível do apoio civil de emergência, é de ressaltar a sua participação nas equipas de 

intervenção de psicólogos nos grandes incêndios de Mação e de Pedrogão Grande onde de forma abnegada 

e altruísta deu o melhor de si em apoio às populações. 

Nomeado, em acumulação de funções, como Comandante do Módulo de Operações Psicológicas 

durante mais de um ano, a sua ação foi bastante ativa e de grande comprometimento, tendo sido o 

responsável por essa área perante a inspeção realizada pela IGE ao CPAE em janeiro de 2016. Ao nível 

operacional, de relevar a sua participação nessa qualidade no Exercício “ORION de 2015”, no “GT NATO 

PSYOPS,” Seminário e “MAPEX” da Brigint em 2016 e no Exercício “ORION de 2017” onde desenvolveu 

trabalho reconhecido pela sua importância e qualidade. 

De realçar a sua extraordinária capacidade de organização e planeamento bem patentes na ação que 

desenvolveu no âmbito da reorganização estrutural do Modelo de Intervenção psicológica do CPAE, que 

muito contribuiu para a capacidade de resposta do projeto de acompanhamento dos militares das FND e 

suas famílias, e a incidentes críticos, patenteando muito entusiasmo, determinação e perseverança. Ainda 

neste domínio, quando chamado a exercer as funções de Diretor em regime de suplência em 2017, 

durante dez meses, foi capaz de resolver as situações e questões que lhe foram surgindo, mostrando-se 

sempre atento e interventivo, efetuando uma coordenação muito estreita e reagindo com 

espontaneidade, atuando de modo eficaz, demonstrando ser possuidor de qualidades para o exercício de 

comando e chefia. 

Por tudo quanto foi dito, é de toda a equidade apontar o Tenente-Coronel Garcia Lopes como um 

Oficial de elevada craveira e um exemplo a ser tido em conta pelas gerações mais jovens de militares, e de 

toda a justiça classificar os serviços por si prestados como relevantes, extraordinários e distintos, tendo 

contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do CPAE, do Comando 

do Pessoal e do Exército. 

01 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o TCor Cav (06355793) Rui Jorge Palhoto de Lucena, pelas excecionais qualidades e 

virtudes militares patenteadas e pela forma extraordinariamente eficiente e relevante como, ao longo de 

mais de três anos e meio, exerceu diversas funções na Academia Militar (AM), no âmbito da formação, 

investigação e desenvolvimento da Educação Física. 

Enquanto Chefe da Secção de Formação de Educação Física, Desportos e Equitação, do Corpo de 

Alunos, sobressaiu pelo apurado sentido de missão e absoluta noção do dever como planeou e coordenou 

toda a atividade física na AM, numa lógica de incremento qualitativo e aplicação objetiva, contribuindo de 

forma essencial para a formação dos futuros oficiais do Exército e da Guarda Nacional Republicana. A sua 

abnegação e espírito de bem servir ficou ainda indelevelmente marcada pela forma entusiástica e generosa como 

sempre procurou melhorar as condições para a prática desportiva na AM e como planeou, organizou e conduziu 

a participação dos cadetes alunos em diversos eventos de natureza desportiva, mormente, nos  

campeonatos universitários e nos torneios entre Estabelecimentos Militares e Policiais de Ensino Superior. 

Oficial diligente e compenetrado, habilitado com excelentes conhecimentos técnicos e detentor de 

um vincado espírito de sacrifício e de obediência, destacou-se pelo seu sentido prático e notável 

discernimento, que propiciaram respostas adequadas e oportunas num contexto de grande atividade 

formativa, onde emergiram, por vezes, situações de particular complexidade em termos de recursos 

humanos especializados e disponíveis, consubstanciando, deste modo, um omnipresente e firme apoio à 

ação do Comandante do Corpo de Alunos. 
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Acresce salientar a assinalável dedicação e competência profissional demonstradas enquanto 

Diretor/Técnico do Laboratório de Avaliação Física e Fisiológica, Desempenho e Performance, 

nomeadamente através da aplicação de diferentes protocolos de avaliação em laboratório, tendo em vista a 

monitorização de alunos com maior dificuldade na realização de treino físico e a consequente aplicação de 

treino individualizado, bem como do próprio desenvolvimento de provas para a avaliação física de 

militares, em função das diferentes capacidades físicas e da caraterização física funcional das tarefas a 

desempenhar, Nesta vertente, é ainda de evidenciar o apoio que garantiu na monitorização, controlo e 

caraterização de parâmetros fisiológicos, em momentos de grande intensidade da formação dos TPO e CFS 

e da atuação da Equipa de Reconhecimento Químico e Biológico Avançado. 

Militar de uma lealdade incontestável, extremamente correto e eficaz no seu julgamento, foi ainda 

um indispensável Vogal da Comissão de Recrutamento e Admissão à AM, enquanto responsável pela 

execução da Prova de Aptidão Física dos concursos de admissão à AM, tendo manifestamente concorrido 

para o assinalável êxito que tem sido alcançado em termos globais. 

Por tudo quanto foi expresso, pela afirmação constante de elevados dotes de caráter e pela sua 

excelente conduta, é o Tenente-Coronel Rui Lucena digno de ser apontado ao respeito e à consideração 

pública e inteiramente merecedor que os serviços de caráter militar por si prestados sejam considerados 

como tendo contribuído significativamente para a eficiência, prestigio e cumprimento da missão da 

Academia Militar, da Guarda Nacional Republicana e do Exército. 

08 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o TCor Inf (13983893) Anselmo Melo Dias, pelo esclarecido zelo, inexcedível dedicação e 

pela forma honrosa e brilhante como, ao longo de dois anos e três meses, vem desempenhando o exigente 

cargo de Comandante do 2.º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Rodas (2BIMecRodas) da Brigada de 

Intervenção (Brigint) sediado no Regimento de Infantaria N.º 14 (RI14). 

Oficial de excelente reputação no seio da Arma a que pertence, evidenciou excecionais qualidades e 

virtudes militares, manifestas habilitações de comando e liderança, dinamismo e uma constante postura 

didática, incutindo nos seus subordinados um sentido de equipa, que se revelou essencial para o 

cumprimento das muitas e variadas tarefas do seu Batalhão. 

No âmbito da afiliação do 2BIMecRodas à Brigada Sudeste Romena, releva-se o seu elevado nível 

de eficiência no planeamento, coordenação e execução dos exercícios internacionais, em 2018 e no  

"SCORPIONS LEGACY” em 2019, na Roménia, tendo-lhe sido atribuída a Medalha “Partner for 

Defense, 3rd Class”, como sinal de apreciação pelo contributo para o sucesso da missão do HQ 

MNBDE S-E. Também, nos exercícios nacionais das séries "VULCANO”, “STRONG IMPACT”, 

“MARTE”, “CELULEX” e “ORION”, demonstrou uma inequívoca competência profissional, 

solidamente guarnecida por amplos conhecimentos no domínio técnico-militar e por uma amadurecida 

experiência. 

Salienta-se o exercício “ORION 19”, em que o Tenente-Coronel Anselmo Dias, liderando a Task 

Force VIRIATO, de cariz multinacional, integrando subunidades de diferentes caraterísticas e mobilidades, 

como os carros de combate LEOPARD 2A6 e LEOPARDO 2E, a viatura blindada de transporte de pessoal 

M113, as viaturas blindadas de rodas PANDUR II 8x8 e o Vehículo de Exploración de Caballeria (VEC 

6x6, 25 mm), constituindo audiências de treino díspares e dispersas por uma vasta área, soube encarar 

objetivamente, com serenidade e resolver os problemas de ordem tática com que se deparou, bem como, 

superar os desafios da interoperabilidade, atestando admirável flexibilidade, versatilidade e pragmatismo. 

De eminente formação militar e cívica, dotado de sólidos referenciais de lealdade e espírito de 

obediência que, aliados a uma esmerada educação, sintonia, coerência e facilidade de relacionamento, 

impuseram-no à estima, consideração e amizade de todos quantos com ele privaram, tendo, a par de uma 

assinalável pertinência e oportunidade na emissão de opiniões, se constituído como um exemplo para os 

militares do seu Batalhão e um exímio colaborador do Comando do RI14 e da Brigint. 

Cabe ainda referir, o rigor e a dinâmica impressos ao treino operacional, consubstanciados através 

da sua ação direta e supervisão, invulgar espírito de missão e abnegação, determinantes para a elaboração 

e concretização do Programa de Aprontamento e Manutenção de Prontidão da CAtMecRodas/eNRF, 

avaliada e certificada com insignes padrões de sucesso, consequência dos expressivos patamares de 

exigência, procurando, sempre, obter resultados de excelência. 
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Afirmando-se constantemente por elevados dotes de caráter, alicerçados em inalienáveis princípios 

e valores castrenses, grande capacidade de trabalho e espírito de sacrifício, do amplo rol de eventos levados 

a efeito sob a sua estreita supervisão, destacam-se: o apoio à realização da 2.ª Edição da Internacional 

Mechanized Infantary Forum, na Nato School em Oberammergau, na Alemanha, em 2017; as 

comemorações do Dia da Arma de Infantaria e do RI14, em 2019, em particular o planeamento e execução 

da Patrulha D. Nuno Álvares Pereira, que decorreu com eficiência, brilho, solenidade e dignidade que são 

apanágio da Arma de Infantaria, tendo merecido elogiosas referências, sido plenamente alcançadas as metas 

fixadas e saído claramente reforçada a imagem e o prestígio do seu Regimento, e consequentemente da sua 

Arma; as Jornadas da Infantaria em 2018 e 2019; o Seminário PANDUR, em 2019; o Seminário “Exército 

Português em Missões de Apoio à Paz”, realizado na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, 

em 2018; e a participação no Grupo de Trabalho sobre o Armamento Anticarro e o auxílio ao lançamento 

do Projeto “Elementos de Apoio Avançados”, tendo como objetivo geral a continuidade dos “Projetos de 

Reequipamento do Exército com impacto nas Unidades de Infantaria”, inserido na Lei de Programação 

Militar 2019-30. 

No âmbito das missões de apoio ao desenvolvimento e bem-estar das populações, sempre soube 

interpretar corretamente as diretrizes superiores e prontamente apresentar propostas conducentes à sua 

concretização, assim como, oportunamente motivar os seus militares para o cumprimento de diversas 

atividades nessa área, consubstanciar e gerir os períodos de recuperação, revelando capacidade de análise 

ímpar, no perfeito entendimento das missões e interesses do Exército.  
De sólida formação ética, de trato franco e cordial e profundo apego aos mais nobres ideais de 

serviço, o Tenente-Coronel Anselmo Dias é um militar de rara estirpe, assumindo uma postura de 

reconhecida coragem moral, que o credita como um Oficial apto a exercer cargos da maior responsabilidade 

e complexidade, devendo os serviços de caráter militar por si prestados ser considerados como relevantes, 

extraordinários e distintos, dos quais resultou honra e lustre para a Pátria e para a Instituição Militar. 

24 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o TCor AdMil (27067393) David Miguel Pascoal Rosado, pelo excecional desempenho e 

permanente disponibilidade com que desempenhou ao longo dos últimos quatro anos, todas as atividades e 

funções inerentes à carreira docente universitária, designadamente na vertente do ensino, da gestão 

universitária, da transferência do conhecimento e da investigação científica. 

Na vertente do ensino, o Tenente-Coronel Rosado colocado na Academia Militar (AM) desde o ano 

letivo 2009/2010, desempenhou importantes serviços como Professor Militar, sendo Regente de várias 

Unidades Curriculares (UC) transversais aos diversos Mestrados Integrados ministrados na AM, onde se 

destacam Cálculo e Instrumentos Financeiros, Contabilidade de Gestão, Gestão, Gestão Estratégica, 

Introdução à Gestão, Introdução às Ciências Sociais, Sistemas de Informação de Gestão e Sociologia 

Militar. Na prossecução de serviços docentes, particularmente distintos, desempenhados, também, em 

outros estabelecimentos de ensino superior universitário militar, sublinha-se que este Oficial igualmente 

ministrou como Professor Regente de Introdução à Gestão na Escola Naval, durante 4 anos letivos, onde 

contribuiu ativamente para congregar sinergias entre unidades orgânicas autónomas do Instituto 

Universitário Militar (IUM). 

Merece igualmente destaque no âmbito da vertente gestão universitária tendo assumido diversas 

responsabilidades de gestão académica, de coordenação científica e de direção de cursos, onde se contam 

as funções de Coordenador da Secção de Administração e Economia do Departamento de Administração e 

Liderança, representante dos Professores Militares Efetivos no Conselho Pedagógico e também no 

Conselho Científico da AM, Membro da AM no Conselho Científico do IUM como Docente Militar Efetivo 

do IUM com o grau de Doutor, Membro da Comissão de Avaliação e Creditação do Grau de Mestre em 

Administração Militar, Membro Efetivo do Centro de Investigação da AM, Coordenador Científico e 

Membro de Comissões Científicas de vários Ciclos de Estudos e Diretor do Curso de Administração Militar. 

Desempenhou tarefas como revisor de 5 revistas científicas e, como Editor da revista Proelium da AM, foi 

responsável pela atualização das respetivas normas gerais e normas de redação, tendo aferido o processo 

de revisão por pares e melhorado os contributos da arbitragem científica internacional aí adstrita, tendo sido 

lançada a Série VIII desta publicação periódica, já com 5 números editados. 
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Destaca-se ainda a sua participação como um elemento ativo, motivado e motivador, no apoio 

assertivo que acalentou junto das comissões científicas envolvidas com os processos atinentes à acreditação 

dos vários Ciclos de Estudo ministrados na AM em sede da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 

Superior. 

No âmbito da transferência de conhecimento, o Tenente-Coronel Rosado destacou-se na elaboração 

de publicações, memórias e outros trabalhos de interesse militar e educativo tendo publicado, filiado à AM 

e ao Exército Português, várias publicações em revistas científicas, papers em congressos científicos e 

conferências. Destacou-se ainda na execução de trabalhos técnicos e científicos de reconhecida importância 

militar e civil, tendo participado como membro, em comissões científicas em congressos científicos 

internacionais e como membro de comissões organizadoras de seminários científicos. Foi arguente em 

prova de doutoramento, orientou dissertações de mestrado, sempre na qualidade de docente da AM e do 

IUM. Destaca-se ainda a sua atividade e colaboração académica e científica com várias instituições de 

ensino superior, como são os casos do Instituto Superior de Gestão, do ISCTE – Instituto Universitário de 

Lisboa, da Universidade de Évora, da Universidade Europeia, da Universidade Lusófona de Humanidades 

e Tecnologias e, ainda, da Universidade Nova de Lisboa. 

Pelo trabalho desenvolvido e pelas excecionais qualidades pessoais e virtudes militares patenteadas, 

das quais se distinguem a integridade de caráter e a lealdade, é o Tenente-Coronel David Rosado merecedor 

que os serviços por si prestados, dos quais resultaram honra e lustre para a Academia Militar e para o 

Exército, sejam reconhecidos como relevantes, extraordinários e distintos. 

03 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o TCor Inf (32469392) Bruno André Assunção Marques Lopes, porque ao longo dos 

últimos dois anos letivos, na função do Comandante de Batalhão do Corpo de Alunos, na Academia Militar 

(AM), se afirmou por um alto sentido das responsabilidades, uma singular dedicação pelo serviço e uma 

elevada competência no âmbito técnico-profissional. 

Tendo sido nomeado por escolha para as funções de Comandante do 2.º Batalhão de Alunos, é de 

realçar o genuíno espírito de missão com que exerceu a sua ação e lidou com as mais diversas situações, 

designadamente com o planeamento, execução e supervisão de diversas cerimónias militares do Corpo de 

Alunos e da AM e dos Blocos de Formação Militar 1, 2 e 3, bem como com a participação do Batalhão da 

AM na cerimónia militar comemorativa do centenário do Armistício da Grande Guerra, nas quais 

evidenciou, uma vez mais, a sua competência profissional e a experiência acumulada ao longo da carreira, 

em particular nas diversas funções que já havia desempenhado na AM. Pelo modo distinto e abnegado 

como se entregou à concretização destas atividades, prestou um valioso contributo para a formação dos 

futuros Oficiais do Exército e da Guarda Nacional Republicana e para a missão da AM. 

Mais recentemente, investido no cargo de Comandante do 1.º Batalhão de Alunos e ciente da suma 

relevância da tarefa e da enorme responsabilidade que sobre si impendia, continuou a exercer a sua ação de 

comando de forma exemplar, assente numa inquestionável lealdade, numa genuína atitude de cooperação, 

no sentido de ser parte da solução. Das inúmeras atividades em que participou, salienta-se a forma assertiva 

e eficiente como comandou as forças em parada na Cerimónia de Entrega das Espadas aos militares que 

ingressaram no Exército, em 2019, como Oficiais do Quadro Permanente. 

Cumulativamente, foi ainda Vogal da Comissão de Recrutamento e Admissão à AM, para o ano 

letivo de 2019/2020, tendo revelado profundo empenho, elevada capacidade de planeamento e organização 

e absoluta noção do dever, que devotou, por inteiro, à preparação e execução da Prova de Aptidão Militar, 

do concurso de admissão de novos alunos, conduzida pelo seu Batalhão e sob a sua responsabilidade, 

supervisão e controlo. 

Detentor de relevantes qualidades pessoais, alicerçadas na afirmação constante de elevados dotes de 

caráter e numa inequívoca vontade de bem servir, liderou de forma confiante, gerando forte coesão no seio 

da sua equipa e logrando obter a sua total adesão aos desígnios e objetivos estabelecidos. Através de uma 

postura serena e discreta, conjugada com una ação firme e perseverante, devotou constante atenção à 

melhoria e preservação das infraestruturas à sua responsabilidade, propondo as soluções mais consentâneas 

e realistas no intuito de assegurar as melhores condições de trabalho e de vida aos alunos do seu Batalhão. 
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Pelo seu extraordinário desempenho, pelo profissionalismo evidenciado e pelas excecionais 

qualidades e virtudes militares que o distinguem, é o Tenente-Coronel Bruno Lopes inteiramente merecedor 

de que os serviços de caráter militar por si prestados sejam considerados de elevado mérito e como tendo 

contribuído significativamente para eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Academia Militar e 

do Exército. 

08 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o TCor Art (02337795) Paulo Sérgio de Almeida Rodrigues, pela forma brilhante, honrosa 

e excecionalmente eficiente como ao longo dos últimos cerca de três anos desempenhou funções docentes, 
de Chefe da Secção de Avaliação, na Academia Militar (AM), assim como de assessor no âmbito da 
Cooperação no Domínio da Defesa (CDD) com a República de Angola, em todas tendo patenteado 
excecionais qualidades e virtudes militares. 

Enquanto docente de “Sistemas de Armas de Artilharia e Tiro I e II” revelou notáveis 
conhecimentos de âmbito técnico-profissional e denotou elevada competência e profissionalismo, 
bem patentes na qualidade do desempenho dos jovens Cadetes aquando da participação nos 
Exercícios Táticos e de Fogos Reais, em Vendas Novas, conduzidos dentro de elevados padrões de 
segurança, mas também nos “Exercícios Leão”, em Santa Margarida, nos quais conseguiram resultados de 
elevado nível. 

Oficial experiente no cumprimento de missões do Exército no exterior do Território Nacional, 
durante um ano colocou todo o seu saber ao serviço do Subprojeto 02.01 de CDD com a República de 
Angola – Academia Militar do Exército, preparando os “referenciais de formação militar” em função das 
carências identificadas e do acompanhamento próximo dos exercícios do Corpo de Cadetes, conduzindo 
ações de formação de Alunos e Professores e, colaborando na preparação e planeamento das cerimónias 
militares do Dia do Exército e da Graduação dos Primeiros Oficiais formados na Academia Militar da 
República de Angola, cuja experiência resultou num manual relativo à preparação e aprontamento de 
cerimónias militares e académicas. 

Dotado de invulgar capacidade de trabalho, rigor e meticulosidade, o Tenente-Coronel Paulo Rodrigues, 
enquanto Chefe da Secção de Avaliação e Qualidade do Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ), preparou a 
submissão dos relatórios follow up dos Mestrados Integrados em funcionamento na AM que foram acreditados 
com condições e, com a clarividência e sobriedade que são seu apanágio, viria a ter ação decisiva no processo da 
Avaliação Institucional do Instituto Universitário Militar e na programação da visita que nesse âmbito a Comissão 
de Avaliação Externa (CAE) da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) efetuou à AM. 

Num período particularmente intenso teve de assumir, também, as responsabilidades de Chefe do 
GAQ, conduzindo a visita da CAE da A3ES atinente ao “Mestrado em Liderança, Pessoas e Organizações” 
e sendo responsável pelo processo de acreditação prévia dos três novos ciclos de estudos não integrados 
em Ciências Militares-Administração, do Exército e da Guarda Nacional Republicana (GNR), revelando 
ser um conhecedor profundo da legislação do Ensino Superior Militar (ESM) e suas especificidades e, 
dando provas de elevados dotes de caráter e inquestionável lealdade. 

A sua ação esclarecida e excecional aptidão para bem servir nas diferentes circunstâncias foram 
determinantes nos contributos avisados e oportunos efetuados nos Grupos de Trabalho que se debruçaram sobre 
o “perfil e definição das competências do Oficial Europeu” e sobre a “valorização dos docentes militares”, 
tendo intermitentemente apoiado os concursos internacionais de recrutamento, seleção e admissão de 
docentes civis para a AM, por fruir de uma formação militar sólida e visão abrangente de diversas temáticas. 

Regressado em exclusivo às funções de Chefe da Secção de Avaliação e Qualidade conduziu com 
extrema competência as atividades de avaliação interna e externa de garantia da qualidade, tendo 
contribuído decisivamente para a elaboração dos Relatórios Anuais Institucionais de Autoavaliação, 
instrumentos fundamentais no apoio à tomada de decisão do Comando da AM sobre a melhoria da 
qualidade do Ensino, consolidando também a confiança que nele foi depositada na gestão de processos da 
responsabilidade do GAQ no âmbito da Gestão Estratégica da AM. 

A plenitude das qualidades do Tenente-Coronel Paulo Rodrigues foi amplamente demonstrada no 
corrente ano letivo, repleto de tarefas complexas resultantes de alterações legislativas que tiveram implicações 
profundas no ESM e coincidiram com Pandemia “Covid-19”, que dificultou os processos de acreditação prévia 
dos novos ciclos de estudos não integrados das Engenharias Militares e dos novos ciclos de estudos em Ciências 
Militares (Exército e GNR), todos realizados em estreita colaboração com a Comissão de Avaliação Interna e 
respetivas Comissões de Autoavaliação, e que exigiram inúmeras reuniões, esclarecimentos e sessões de 
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trabalho através de videoconferência, com múltiplos interlocutores e entidades, mas que demonstraram a ação 
persistente e educação apurada deste Oficial, bem como a qualidade e rigor dos trabalhos desenvolvidos. 

Pelo exposto, pelas excecionais qualidades e virtudes militares e uma irrepreensível estatura moral, 

é o Tenente-Coronel Paulo Rodrigues digno de ver reconhecido, por esta via, o seu extraordinário 

contributo e inexcedível dignidade, sempre presentes na sua conduta, sendo os serviços por si prestados 

considerados relevantes, extraordinários e distintos, dos quais resultaram honra e lustre para a Academia 

Militar, para o Exército e para as Forças Armadas. 

03 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o TCor Art (17158895) José Miguel Sequeira Maldonado, da Divisão de Recursos do 

Estado-Maior do Exército, pelas excecionais qualidades e virtudes militares reveladas durante os últimos 

dois anos, no desempenho do cargo de Coordenador de Área da Repartição de Recursos Humanos. 

No âmbito das funções que lhe foram cometidas, participou no Grupo de Trabalho para a Revisão do 

Sistema de Recrutamento do Exército, tendo contribuído de forma muito empenhada, para a elaboração de 

um estudo, visando ultrapassar os desafios colocados ao Exército pela atual conjuntura de escassez de 

recursos humanos. A sua elevada competência profissional, aliada a uma excelente capacidade de 

planeamento e a um espírito objetivo, foram fundamentais para assegurar a elaboração de um trabalho 

muito consistente, de que resultaram propostas extremamente válidas, para o processo de aperfeiçoamento 

das ações de Recrutamento. 

Possuidor de uma educação invulgarmente cuidada e de uma personalidade extremamente afável e 

respeitadora, o Tenente-Coronel Sequeira Maldonado revela caraterísticas de liderança inatas, que lhe 

permitem assumir com grande facilidade a coordenação de equipas de trabalho para desempenho de tarefas 

complexas, manifestando permanentemente uma atitude proactiva, dedicada e um assinalável espírito de 

sacrifício e de obediência que, a par de uma constante vontade em aprofundar os seus conhecimentos, lhe 

permitem obter análises objetivas e muito assertivas, de que resultam propostas muito esclarecidas e 

oportunas, facilitadoras de tomadas de decisão bem informadas. A este respeito, destaca-se a sua 

colaboração na preparação do Plano de Ação Setorial do Exército para a Profissionalização do Serviço 

Militar, decorrente do Plano de Ação para a Profissionalização do Serviço Militar, do Ministério da Defesa 

Nacional, integrando a Equipa Técnica Especializada criada para o efeito, sob a égide da Direção-Geral de 

Recursos da Defesa Nacional. Salienta-se também, o papel decisivo que desempenhou na elaboração do 

estudo para o novo Modelo de Carreira de Praças, em simultâneo com a preparação de uma proposta para 

implementação do Quadro Permanente de Praças do Exército, dando expressão concreta a um dos mais 

importantes objetivos estratégicos do Exército e confirmando as suas reconhecidas qualidades de 

criatividade, persistência e capacidade de reflexão, aliadas a um exemplar espírito de abnegação, visando 

sempre a satisfação do superior interesse do Exército.  

Ainda no âmbito das suas funções e manifestando uma postura de grande lealdade, o Tenente-Coronel 

Sequeira Maldonado desempenhou um importante papel no planeamento da afetação de recursos humanos 

do Exército a médio e longo prazo, trabalho que desenvolveu de forma muito organizada e extremamente 

eficaz, através, por exemplo, do cálculo dos quantitativos de vagas para admissão aos cursos de ingresso 

nos Quadros Permanentes do Exército, bem como à sua distribuição pelas diversas Armas e Serviços. O 

extraordinário empenhamento colocado na execução das tarefas sob a sua direta responsabilidade, não o 

impediu, contudo, de também manifestar total e permanente disponibilidade para apoiar outras tarefas e 

missões a cargo da Repartição de Recursos Humanos, nomeadamente, a elaboração de estudos e pareceres 

referentes a efetivos e carreiras militares, assumindo um papel determinante, na definição oportuna de soluções 

para questões urgentes, frequentemente com sacrifício da sua vida pessoal e familiar. 

Pelo anteriormente exposto e pela permanente afirmação constante de elevados dotes de caráter, o 

Tenente-Coronel Sequeira Maldonado destaca-se como um oficial cuja postura prestigia o Exército, 

manifestando evidente aptidão para assumir funções de maior responsabilidade e risco, devendo ser 

apontado como exemplo a seguir e merecedor de que os serviços por si prestados sejam considerados de 

muito elevado mérito, contribuindo significativamente para o cumprimento da missão do Exército. 

15 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
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Louvo o TCor Inf GNR (1950879) Nuno Miguel Casado Alberto, pelos elevados dotes de caráter 

e elevada competência profissional, demonstrados durante os últimos três anos, nas diferentes funções que 

lhe foram cometidas ao serviço da Academia Militar (AM). 

Assumindo, desde o início da sua diligência, as funções de Professor Regente das Unidades 

Curriculares (UC) de Tática da GNR, desenvolveu uma análise profunda dos conteúdos e dos 

procedimentos de transmissão de conhecimentos visando, por um lado, a harmonização dos conceitos e das 

doutrinas ministradas e, por outro, a melhoria do processo de aprendizagem dos alunos, com evidentes 

benefícios para estes últimos, bem patentes nos bons resultados obtidos. 

Cumulativamente e durante o mesmo período, assumiu as funções de Diretor dos Cursos da GNR 

onde, evidenciando uma superior capacidade do comunicação e excecionais relações humanas, desenvolveu 

um acompanhamento pessoal e direto dos alunos que integram os cursos à sua responsabilidade, orientando-os 

e auxiliando-os a superarem as dificuldades e alcançarem os objetivos definidos; paralelamente 

desenvolveu os necessários contactos e coordenações com a GNR, por forma a garantir que os alunos, 

durante a sua fase académica, apreendem e assimilam as particularidades do quotidiano de um Oficial da GNR. 

Ainda no mesmo período assumiu as funções de Coordenador da Secção de Segurança Interna e 

Fenómenos Criminais onde, fruto de uma ação fundamentada e esclarecida, desenvolveu a gestão das UC 

e dos docentes à sua responsabilidade de forma pronta e muito eficiente constituindo-se, com inquestionável 

lealdade, num imprescindível colaborador do Chefe de Departamento pelas propostas fundamentadas, 

oportunas e objetivas que frequentemente apresentou. 

Sob o enquadramento das funções supramencionadas, de entre as várias atividades desenvolvidas, 

numa manifestação clara de um extraordinário espírito de obediência, importa evidenciar a forma pronta e 

colaboradora como contribuiu para o planeamento dos exercícios finais da AM, da série “LEÃO” onde, em 

2019, se estabeleceu pela primeira vez um cenário enquadrante comum às ações desenvolvidas pelos alunos 

do Exército e da GNR e em 2020, pela rápida adaptação à situação de restrição nacionalmente imposta, 

garantindo por um lado, a harmonia entre as áreas de ensino da AM e por outro, o cabal cumprimento dos 

objetivos definidos para as UC de Tática da GNR. Realça-se ainda, a postura determinada e convicta como, 

fruto da sua profunda experiência como militar e como docente, interveio, de forma decisiva e perentória, 

para a correta e profunda revisão dos Ciclos de Estudos de Ciências Militares, na Especialidade de 

Segurança, bem como para a adequada e atempada elaboração da diversa documentação inerente ao processo de 

acreditação dos novos ciclos de estudos, desde os Planos de Estudos aos Planos de Transição, passando pelos 

Guiões e as variadas Fichas, garantindo o cumprimento dos prazos definidos superiormente para este efeito. 

Também não é despiciendo referir a elevada atenção dedicada à atividade de investigação por parte dos alunos, 

componente indissociável da função de docência e contributo significativo para a Agenda de Investigação da AM. 

Durante o ano letivo de 2019-2020, numa afirmação de superior abnegação e de espírito de sacrifício, 

assumiu ainda, as funções de Chefe do Gabinete da Guarda Nacional Republicana garantindo, de forma 

ágil, sensata e muito eficiente o adequado fluxo de informação entre a AM e a GNR, assegurando a 

adequada observância das formalidades processuais, mas também garantindo o atempado cumprimento dos 

prazos, por vezes muito limitados, que balizam os mais variados assuntos que transitam por este gabinete. 

Pelo supra aduzido, pelas excecionais qualidades e virtudes militares, pela destacada formação 

humana e cívica, pela afirmação constante de um elevado espírito de equipa e notável gosto pelo ensino, a 

que alia uma relevante capacidade para estabelecer e cultivar laços de sã camaradagem e profunda amizade 

com todos quantos o rodeiam, é o Tenente-Coronel de Infantaria da Guarda Nacional Republicana Casado 

Alberto absolutamente digno de, por esta forma, ver reconhecido o mérito do trabalho desenvolvido, sendo 

os serviços prestados considerados distintos, relevantes e extraordinários e dos quais resultaram honra e 

lustre para a Academia Militar, para a Guarda Nacional Republicana e para o Exército Português. 

10 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o Maj Cav (03918794) Pedro Nuno Antunes Ferreira por, no âmbito técnico-profissional, 

ter revelado extraordinário desempenho e elevada competência no cumprimento das várias funções que lhe 

foram atribuídas ao longo dos últimos cerca de dois anos e meio em que serviu na Academia Militar (AM). 

Escolhido pelas suas competências para Professor Adjunto das Unidades Curriculares (UC) de Teoria 

Geral da Estratégia e de Teoria das Relações Internacionais, o Major Antunes Ferreira desenvolveu uma 

análise profunda dos seus conteúdos e processos de transmissão de conhecimentos visando, por um lado, a 
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atualização dos conceitos e das doutrinas ministradas e, por outro, a melhoria do processo de aprendizagem, 

constituindo-se, pela apresentação de propostas pertinentes e bem fundamentadas, num excecional 

colaborador dos Professores Regentes das respetivas UC. 

Posteriormente, com superior abnegação e obediência, assumiu cumulativamente as funções de 

secretário do Conselho Pedagógico e de Professor Adjunto da UC de Geografia, tendo desempenhado as 

suas tarefas com elevado voluntarismo, perseverança e sentido pedagógico, e com resultados marcados por 

elevados padrões de excelência. 

Procurando ir ao encontro dos objetivos estabelecidos para o corpo docente da AM, decorrente dos 

processos de avaliação e acreditação dos diversos ciclos de estudos, e apesar do forte empenhamento em 

termos de serviço docente, o Major Antunes Ferreira efetuou as provas públicas de Doutoramento em 

Ciência Política e Relações Internacionais, na Universidade Católica de Lisboa, com distinta e excelsa 

classificação, consolidando a sua determinação e perseverança e prestigiando, não apenas a sua 

competência como investigador, mas muito especialmente a instituição a que pertence e que serve 

devotadamente. Neste âmbito importa realçar que a sua tese de doutoramento foi o corolário de uma ampla 

investigação que, dada a necessidade de consultar fontes primárias apenas disponíveis na Universidade de 

Oxford, esteve associada a um programa de intercâmbio com o Lincoln College, financiado pela Fundação 

Calouste Gulbenkian. A sua elevada competência técnico-profissional, abnegação e lealdade voltou a ser 

confirmada, pela forma serena, mas determinada, como assumiu a responsabilidade de proferir a Lição 

Inaugural da Abertura Solene da AM de 2020. 

Militar ponderado, e detentor de relevantes qualidades pessoais e excecionais virtudes militares, 

impôs-se perante os pares e subordinados pela inquestionável camaradagem e junto dos seus superiores 

pela irredutível lealdade, sendo da mais elementar justiça reconhecer que os serviços prestados pelo Major 

Antunes Ferreira, contribuíram muito significativamente para a formação dos futuros oficiais do Exército 

e da GNR e, desta forma, para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Academia Militar e do 

Exército. 

22 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o Maj Inf (10283495) Hélder Fernando Ramos do Amaral Parcelas, pelo extraordinário 

desempenho e excecionais qualidades e virtudes militares, revelados ao longo do período de cerca de dois 

anos, em que desempenhou funções como Coordenador de Área na Repartição de Instrução, da Divisão de 

Recursos do Estado-Maior do Exército. 

Reunindo um significativo conjunto de qualidades pessoais e profissionais, de que sobressaem uma 

invulgar postura colaborativa e uma excelente capacidade de planeamento, conseguiu sempre, de forma 

muito clara e objetiva, apresentar estudos e pareceres bem fundamentados, de que resultaram propostas 

objetivas, muito bem ajustadas à realidade dos problemas com que foi confrontado. Merece particular 

destaque, a sua intervenção em processos de análise de eventos formativos nacionais e estrangeiros, de 

revisão dos planos de estudos dos cursos ministrados aos auditores do Exército no Instituto Universitário 

Militar, bem como, a sua participação no Grupo de Trabalho para a Ativação da Unidade Politécnica 

Militar, tendo contribuído de forma significativa, para a execução das tarefas associadas ao início dos 

Cursos de Formação de Sargentos das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana, conferindo 

habilitação com o nível 5 de qualificação.  

A sua permanente disponibilidade para apoiar a execução de tarefas urgentes e complexas mesmo 

que não atribuídas diretamente à Repartição de Instrução, por vezes com prejuízo da sua vida pessoal e 

familiar, demonstra inequivocamente o seu exemplar espírito de sacrifício e de obediência. Neste aspeto 

particular, salienta-se o grande empenhamento do Major Hélder Parcelas nos estudos desenvolvidos pelo 

Estado-Maior do Exército no contexto da atual crise pandémica, visando a rápida adaptação da Instituição 

à inesperada alteração da conjuntura a nível nacional e internacional. As suas qualidades de flexibilidade 

mental e rapidez de raciocínio, permitiram-lhe percecionar com extraordinária rapidez os aspetos 

fundamentais a considerar na nova situação, apresentando propostas muito bem fundamentadas, que 

representaram um contributo decisivo para a elaboração da documentação respeitante à 1.ª fase da resposta 

do Exército à situação de contingência. Também o seu veemente apoio à elaboração da proposta para o 

modelo da Carreira para a Categoria de Praças do Exército, no contexto do Plano de Ação para a 

Profissionalização do Serviço Militar do Ministério da Defesa Nacional, demonstrou de forma cabal a sua 

capacidade de rápido e abrangente discernimento, que, aliada a um espírito resiliente e de grande 
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abnegação, lhe permitiu alcançar um excecional desempenho numa questão de importância estratégica para 

o Exército. Como exemplo ilustrativo da sua elevada competência profissional, deve ainda salientar-se o 

trabalho que desenvolveu, no âmbito do Grupo de Trabalho para a regulação e implementação do Regime 

de Contrato Especial, designadamente através da análise das situações funcionais que o mesmo prevê e do 

seu alinhamento com o Catálogo Nacional de Qualificações, bem como, a sua participação no Grupo de 

Trabalho Sectoral Qualifications Framework for Military Officer Profession, no âmbito da Direção Geral 

de Recursos da Defesa Nacional, com o objetivo de definir, em colaboração com os diferentes Estados-Membros 

da União Europeia, o perfil-tipo do “Oficial Europeu”.   

Combinando de forma invulgarmente harmoniosa uma notável capacidade intelectual e grande 

capacidade de trabalho, a uma personalidade muito afável, alicerçada em sólidos princípios éticos e morais 

de que se destaca a lealdade, o Major Hélder Parcelas induz de forma natural e instantânea nas pessoas que 

consigo lidam, um sentimento de grande confiança, afirmando-se como um Oficial muito promissor, capaz 

de assumir maiores e mais complexas responsabilidades futuras.  

Pela sua elevada capacidade profissional, a par da afirmação constante de elevados dotes de caráter 

e pelos excelentes resultados alcançados por sua iniciativa, ou em resposta às diversas solicitações que lhe 

foram dirigidas, a exemplar atitude do Major Hélder Parcelas deve ser apontada como referência e os seus 

serviços serem considerados como relevantes e de muito elevado mérito. 

17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o Maj Cav (01933196) Carlos Manuel Figueiredo Lopes, pelo elevado espírito de missão, 

exemplar dedicação e extraordinário desempenho demonstrado no âmbito técnico-profissional, ao longo 

dos últimos três anos em que desempenhou as funções de Coordenador de Área da Repartição de Lições 

Aprendidas (RepLA), da Divisão de Doutrina, Normalização e Lições Aprendidas do Estado-Maior do 

Exército (DDNLA/EME). 

Militar possuidor de uma esmerada educação e elevados conhecimentos técnico-profissionais, 

demonstrou uma afirmação constante de elevados dotes de caráter, lealdade e obediência, revelando sempre 

um saudável espírito de camaradagem, uma sólida formação militar e humana e excecional zelo e interesse 

por todas as atividades de serviço, o que lhe permitiu desempenhar as suas tarefas de forma muito eficiente 

e competente. 

Enquanto Coordenador de Área no âmbito das Lições Aprendidas (LA), destacou-se pela sua 

disponibilidade, prontidão e participação interessada nas tarefas de formação e treino em LA às FND, END 

e OCC, bem como nas palestras de LA aos vários Cursos de Formação curricular, aos CFS, TPO, CPOS e 

Curso de Comandantes, tendo sido ainda relevante o seu préstimo enquanto formador dos Curso de LA 

ministrados na EA. 

Enquanto Analista de LA, é ainda de destacar o seu desempenho no acompanhamento da receção, 

revisão e análise das Observações, Lições e Boas Práticas (OLBP) das FND, com vista à sua aprovação em 

sede de Base de Dados de Lições Aprendidas do Exército.  

Fruto da sua abnegação, espírito de sacrifício, vontade de bem servir e da sua elevada formação e 

capacidade de comunicação, é de relevar a sua participação ativa e voluntariosa no planeamento, 

organização e recolha de OLBP nos vários exercícios nacionais bem como nos TO internacionais onde 

Portugal está presente. Uma referência muito especial ao seu empenhamento na elaboração das várias 

publicações e relatórios produzidos na RepLA, de onde se destacam a publicação de retorno de experiências 

dos 14 anos do Kosovo, o relatório de análise de LA da 3.ª FND/Resolute Support Misson – Afeganistão – e os 

relatórios de LA dos exercícios “ORION” e “CIBERPERSEU”. 

Militar muito ponderado, sensato e afável, com excelentes aptidões linguísticas, conseguiu criar junto 

de todas as entidades civis e militares, nacionais e internacionais com quem interagiu um espírito de 

colaboração que muito contribuíram para o cumprimento das tarefas que a RepLA teve que realizar no 

âmbito da sua participação no “IBDOCEX 2019” em Évora (seminário Bilateral PRT-ESP), na NATO LL 

Conference e ainda na participação, organização e condução de Workshop de LA no evento internacional, 

com participação de entidades/empresas portuguesas e estrangeiras, eXperience Agile 2019. 

Mais recentemente, e face à pandemia da COVID-19, foi chamado a desempenhar as funções de 

chefia em regime de suplência da RepLA, o que colocou em evidência a sua extraordinária adaptabilidade, 

flexibilidade e competência profissional na realização das várias tarefas inerentes à adaptação de 
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procedimentos, recolha de OLBP e elaboração de relatórios relativos à reação do Exército aos efeitos da 

pandemia, demonstrando uma excelente capacidade de organização e liderança que o tornam credor de 

ocupar postos de maior responsabilidade e risco. 

Face ao anteriormente exposto e tendo em consideração a excelência do trabalho desenvolvido na 

RepLA da DDNLA/EME, o Major Carlos Lopes revelou excecionais qualidades pessoais e virtudes 

militares e contribuiu significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da Missão do Exército, 

sendo por isso merecedor de que os serviços por si prestados sejam considerados relevantes e de muito 

elevado mérito. 

15 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o Maj Eng (00296898) Carlos Eduardo Saraiva Marques, pela forma altamente honrosa e 

brilhante como desempenhou as funções de 2.º Comandante do Batalhão de Sapadores Bombeiros (BSB) 

do Porto, no período de outubro de 2015 a agosto de 2018. 

Oficial dotado de grande capacidade de trabalho, grande lucidez, espírito de sacrifício e de 

obediência, apresentou, perante os diversos desafios que diariamente se lhe colocavam no âmbito da sua 

atividade, propostas e soluções adequadas, oportunas e solidamente fundamentadas, tendo sempre presente 

a estratégia, as diretivas e as orientações do Comandante do BSB, creditando-se como um inestimável 

colaborador. Das inúmeras e multifacetadas tarefas inerentes às suas funções, às quais incutiu uma 

permanente dinâmica e um desempenho singular e inexcedível, enaltece-se a competência profissional, 

eficiência na coordenação e supervisão da ação que desenvolveu relativamente às Secções de Estado-Maior 

(Operações e Logística), com vista à realização de várias atividades de grande relevância. Dessas, destaca-se o 

apoio ao planeamento e participação na qualidade de Oficial de Ligação no Posto de Comando dos grandes 

eventos da cidade do Porto: S. João, Passagem de Ano, Red Bull Air Race, Rally de Portugal – Porto Street 

Stage; NOS em D'Bandada, Wings for Life Run. 

É, igualmente, digno de realce, a forma empenhada, esclarecida e com lealdade como liderou, o apoio 

à coordenação do serviço operacional, dos apoios programados e da gestão documental do BSB. 

Sendo, o período em análise, determinante para a concretização da inovação e consolidação do BSB 

desenvolvida pelo Comandante na área da proteção e socorro nacional, destaca-se na área da logística os 

apoios à realização do investimento que foi feito nos equipamentos e viaturas operacionais, à requalificação 

das infraestruturas e à execução do orçamento anual do BSB. 

É igualmente de enaltecer a forma serena, diligente, muito determinada e com abnegação, como 

colaborou na área da formação aos sapadores bombeiros e na direção de obras nas várias intervenções no quartel. 

No âmbito da Gestão da Qualidade, Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho, Gestão de Ambiente 

e Gestão de Emergência participou na qualidade de gestor do BSB, com realce para a forma assaz 

competente e empenhada que colocou no acompanhamento das auditorias internas e externas para a 

atribuição e/ou manutenção da certificação do município do Porto. 

Militar disciplinado, possuidor de um elevado espírito de missão, detentor de excecionais qualidades 

e virtudes militares que creditam o Major Carlos Marques como sendo um oficial, que pautou sempre a sua 

atuação pela afirmação constante de elevados dotes de caráter e admirável sentido de 

responsabilidade, atingindo dignos níveis de eficiência e eficácia no cumprimento da sua missão, 

merecendo, em absoluto, que os serviços por si prestados sejam considerados extraordinários e distintos, dos 

quais resultaram honra e lustre para o Batalhão Sapadores Bombeiros, para a Câmara Municipal do Porto, para o 

Exército e para Portugal. 

01 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o Maj Med (01585200) Vítor Emanuel Varela de Freitas, pela elevada competência 

profissional com que desempenhou as funções de Chefe do Módulo Sanitário, quando integrou a 4.ª FND 

(Conj)/MINUSCA no âmbito do aprontamento e missão de serviço no Teatro de Operações (TO) da 

República Centro Africana (RCA), sob a égide das Nações Unidas - MINUSCA. 

Durante o aprontamento da 4.ª FND (Conj)/MINUSCA demonstrou elevada capacidade de 

organização e dinamismo pela forma como participou nos dois principais exercícios de aprontamento 

“BAMBARI 18” e “BANGUI 182”. 
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Já no TO da RCA, demonstrou ser possuidor de um vasto conhecimento e de uma capacidade técnica acima 

da média, respondendo a inúmeras solicitações sempre de forma segura e eficaz, transmitindo muita segurança de 

si próprio, sendo a sua experiência uma mais valia e um fator de segurança para a força. No cumprimento 

das suas funções, demonstrou ser um médico esclarecido denotando excecional abnegação e espírito de 

sacrifício, bem como evidenciou ser possuidor de grande amplitude e profundidade de conhecimentos 

técnicos, pela forma como abordou todas as questões sanitárias da Força. Durante as principais projeções e 

operações militares da MINUSCA na cidade de Bambari, denotou elevado sentido de obediência, lealdade, rigor 

e disciplina tendo estes, ficado bem patentes nas operações levadas a cabo pela 4.ª FND (Conj)/MINUSCA, quer 

na Operação “Whiplash” quer em todas as fases da operação “Mustang”, onde chefiou uma equipa de emergência 

e evacuação no terreno, demonstrando extraordinário desempenho e elevado sentido de responsabilidade.  

Oficial disciplinado e disciplinador, dotado de excelentes qualidades militares, contribuiu de forma 

significativa para a eficiência e prestígio do módulo que chefia, o que foi amplamente reconhecido, 

constituindo um exemplo a seguir. Em todas as circunstâncias, o Major Varela de Freitas demonstrou uma 

permanente disponibilidade para o serviço, elevado espírito de missão, capacidade de trabalho e 

comprovado sentido das responsabilidades e de camaradagem, revelando excecional desempenho 

creditando-o como um oficial muito completo. 

Pelas excecionais qualidades e virtudes militares e pela afirmação constante de elevados dotes de 

caráter é da mais elementar justiça reconhecer que o Major Varela de Freitas é merecedor deste público 

louvor, atribuído por ter contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da 

missão do Exército, ao serviço da Paz. 

17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o Cap Inf (05953802) Jonathan Cardoso de Miranda, pela elevada competência profissional 

e eficiência no cumprimento das suas funções de Oficial de Ligação, quando integrou a 4.ª FND 

(Conj)/MINUSCA no âmbito do aprontamento e missão de serviço no Teatro de Operações (TO) da 

República Centro Africana (RCA), sob a égide das Nações Unidas - MINUSCA. 

Durante o aprontamento para a 4.ª FND (Conj)/MINUSCA demonstrou excecionais qualidades e 

virtudes militares na forma como desempenhou as Funções de Oficial de Pessoal do 2BIPara, tendo apoiado 

exemplarmente o Comandante na gestão dos Recursos Humanos. Pautou sempre a sua atuação pela 

afirmação constante de elevados dotes de caráter em que se releva a lealdade, abnegação, espírito de 

sacrifício e de obediência, constituindo-se como um importante auxiliar para o Comandante do 2BIPara. O 

seu empenho, altruísmo e dedicação ficaram bem patentes em todas as solicitações que lhe foram feitas em 

especial na preparação e decorrer da CREVAL e exercício final de aprontamento “BANGUI 182”.  

Já no TO da RCA o seu extraordinário desempenho foi manifestamente comprovado na forma 

empenhada e muito responsável como desempenhou a sua função de Oficial de Ligação. Em acumulação 

desempenhou também as funções Oficial CIMIC e Informação Pública da Força. Caracterizando-se por ser 

um militar extremamente organizado e meticuloso incutindo um detalhe e uma minúcia assinaláveis, bem 

patente na permanente preocupação de divulgação da imagem da Força nos mais diversos Órgãos de 

Comunicação Social. No âmbito  das principais projeções e operações militares da MINUSCA, como por 

exemplo “OPERATION OUAKA” e “OPERATION BEKPA II”, contribuiu de forma indireta mas 

fundamental para o cabal cumprimento das tarefas táticas atribuídas á Força nas Operações “Whiplash”, 

“Wrangler”, “Mustang”, “Common Unicorn” e “Tired Mule”, mantendo uma precisa e assertiva ligação 

com o escalão Superior assegurando a ligação ao escalão projetado da força em operações, que mesmo 

sujeito ao ambiente internacional e multicultural das Nações Unidas aliado a um TO em convulsão, manteve 

sempre a coerência e capacidade de alcançar as tarefas determinadas e ainda contribuir para o incremento 

do bem estar e apoio às crianças carenciadas de Bangui na condução de ações de doação de material escolar 

e outros bens durante as ações CIMIC desenvolvidas. Demonstrou ser elemento imprescindível para o cabal 

cumprimento da missão de acordo com as diretivas do Comandante da Força. 

Militar muito disciplinado e imbuído de relevantes qualidades pessoais, mostrou ser portador de uma 

grande lealdade, humildade e espírito de bem fazer e servir. Este conjunto de fatores torna o Capitão 

Jonathan Miranda num excelente militar, visto como um exemplo pelos seus superiores e inferiores 

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

e virtudes militares e pessoais que creditam o Capitão Jonathan Miranda como merecedor deste público 

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

das Forças Armadas ao serviço da Paz. 

17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o Cap Inf (10747105) Amadeu Jorge de Figueiredo Lopes, pelas excecionais qualidades e 

virtudes militares demonstradas, no período de novembro de 2018 a novembro de 2019, no exercício das 

funções de Oficial de Logística, Tiro e do cargo de G4 (Trainer) da Equipa de Formação do Comando da 

Brigada, do Building Partnership Capacity de BESMAYAH, no contexto das fases de aprontamento e 

missão do 9.º Contingente da Força Nacional Destacada, que integrou a Combined Joint Task Force – Operation 

Inherent Resolve, no Teatro de Operações (TO) do Iraque (9CN/FND/OIR). 

Oficial de exceção, de eminente espírito de missão, sentido das responsabilidades e uma vontade 

inabalável em bem servir, durante o período de aprontamento evidenciou grande capacidade de 

coordenação e organização, desenvolvendo um trabalho extremamente cuidado e preciso nas funções de 

Oficial de Logística e Oficial de Tiro, onde se destacou o seu espírito de sacrifício e a forma muito 

empenhada como foi respondendo às mais diversas solicitações, enfatizando-se o modo adequado como 

conduziu todas as sessões de tiro do Contingente, sempre com primazia na segurança e cumprindo na 

integra o Plano de Tiro aprovado. 

No TO, provou ser possuidor de inquestionável espírito de obediência e lealdade, atestando em todas 

as circunstâncias uma enorme capacidade evolutiva, realçando-se a forma metódica e rigorosa como 

orientou vários cursos de armamento coletivo e inúmeras sessões de tiro, que realizou com as mais variadas 

audiências de treino, sendo reconhecido pelos seus pares, bem como pela cadeia de comando da Polícia 

Federal Iraquiana que endereçaram os mais rasgados elogios a si e à sua Equipa. 

Importa ainda relevar a elevada proficiência, mostrando uma postura muito motivadora, dinâmica e 

flexível na maneira como ministrou instrução e liderou a sua Equipa, enaltecendo a sua adaptabilidade, 

abnegação e resiliência perante o surgimento de novas tarefas não planeadas tendo em conta as mais 

variadas situações do TO em questão. 

Militar muito correto, de vincada personalidade e invulgar competência profissional, que através do 

seu comportamento, demonstrou grande sentido do dever, conseguindo desta forma granjear o respeito, 

confiança e a estima por parte dos seus superiores hierárquicos, dos quais foi um imprescindível 

colaborador.  

Por tudo o que concretizou e pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, o Capitão 

Amadeu Lopes confirma ser um Oficial de notável craveira, devendo os serviços por si prestados serem 

considerados relevantes e de muito mérito por terem contribuído significativamente para a eficiência, 

prestígio e cumprimento da missão do 9CN/FND/OIR, da Brigada de Intervenção e do Exército. 

08 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o SMor Cav (15852686) António Saqueiro da Silva, pela forma honrosa, brilhante, justa e 

equilibrada, sempre orientada por uma dedicação inabalável e um enorme sentido de lealdade, como 

desempenhou, nos últimos vinte e seis meses, as funções de Adjunto do Comandante do Regimento de 

Cavalaria N.º 6 (RC6), constituindo-se como um exemplo e um elemento primordial para a ação de 

comando a todos os níveis. 

Dotado de um conhecimento profundo das leis e regulamentos militares, que colocou ao serviço do 

seu Regimento num aconselhamento e supervisão ponderados, sensatos e oportunos, acompanhando a 

atividade da sua Unidade nos aspetos relacionados com a administração do pessoal e assuntos 

administrativo-logísticos, preocupando-se, constantemente, com o atavio, apresentação e disciplina do 

pessoal, com o estado e conservação das instalações, bem como, com a formação humana e militar de 

Sargentos e Praças. 

Com esta postura cooperou de forma diferenciadora para a qualidade do cumprimento da missão do 

RC6, nomeadamente em aspetos relacionados com o cerimonial militar, com a correção e uniformização 

de procedimentos nos diversos eventos realizados, com destaque para os Dias do Regimento, Dias da Arma 

de Cavalaria e de visitas de Altas Entidades. 
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No âmbito das suas funções de Chefe da Secretaria de Comando, em acumulação, é de enaltecer a 

elevada competência profissional e zelo que colocou no processo de elaboração da Ordem de Serviço, 

assegurando de modo eficiente uma elevada qualidade de conteúdo e de forma. Foi também, objetivo seu, 

o rigor colocado nas nomeações para o serviço diário, bem como o aturado cuidado na elaboração e 

processamento das guias de marcha. 

A par da preocupação com o Regimento como um todo, o Sargento-Mor Saqueiro da Silva procurou 

de maneira franca e discreta, desenvolver uma vincada colaboração com o seu Comando e Estado-Maior 

relativamente ao serviço interno e a organização da Unidade, fatores essenciais para a coesão e preservação 

de fortes níveis de motivação e moral elevado.  

Merece ainda, especial destaque a sua incondicional disponibilidade para participar como atleta em 

várias modalidades das Competições Desportivas Militares, prova da sua abnegação, espírito de sacrifício 

e espírito de obediência, que muito contribuiu para os lugares cimeiros das equipas que integrou. 

Com uma invulgar capacidade de comunicação e excelente presença física substituiu o Comandante 

do Regimento, sempre que foi necessário, nas palavras finais diárias aos jovens que frequentaram o Centro 

de Divulgação do Dia da Defesa Nacional no RC6, personalizando a figura do Sargento como militar 

intelectual e fisicamente habilitado a um insubstituível lugar na cadeia de comando de um Exército 

moderno, credível e de elevada prontidão e competência. 

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

qualidades e virtudes militares que creditam o Sargento-Mor Saqueiro da Silva como sendo um Militar de 

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

devendo os serviços por si prestados serem considerados como relevantes, importantes, extraordinários e 

distintos, dos quais resultaram honra e lustre para o Regimento de Cavalaria N.º 6, para a Brigada de 

Intervenção e para o Exército. 

17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o SMor Art (01647386) Paulo Jorge de Morais Pinho, pelas excecionais qualidades e 

virtudes militares, bem como pela forma dignificante e honrosa como desempenhou as funções de Adjunto 

do Comandante do Regimento de Guarnição N.º 2 (RG2), ao longo de dois anos e 10 meses, demonstrando 

elevada competência profissional e inexcedível dedicação ao serviço. 

Conhecedor da realidade insular e da descontinuidade na localização dos efetivos militares, procurou 

sempre garantir um apoio próximo, ajuda e orientação aos militares deslocados, revelando ser um militar 

com sólidos conhecimentos no âmbito técnico-profissional, alicerçados na afirmação constante de elevados 

dotes de caráter, bem evidenciados na qualidade e rigor das propostas por si apresentadas, revelando grande 

ponderação, sensibilidade e espírito de bem servir. 

Salienta-se neste particular, a preocupação constante com a qualidade de vida dos militares do RG2, 

constituindo-se num modelo de liderança, bem patente na procura permanente da melhoria das condições 

dos alojamentos e das áreas comuns de apoio, influenciando diretamente o moral e bem-estar dos militares, 

destacando-se ainda pela sua ação esclarecida, manifestada nas recomendações apresentadas para a 

melhoria das diversas situações de serviço interno, quer no Quartel dos Arrifes, quer no Paiol da Pelangana. 

A sua postura diária caraterizada pelo seu espírito obediência e de sacrifício, fez-se no 

acompanhamento e aconselhamento, pelo exemplo, dos militares da sua categoria profissional, que na 

componente operacional do Regimento, executaram os programas de Treino Operacional, designadamente 

os Exercícios Conjuntos da série “FOCA”, com a Marinha, e da série “CANÁRIO”, com a Força Aérea; os 

Exercícios da série “AÇOR”, com o Comando Operacional dos Açores, bem como, os Exercícios de Fogos 

Reais semestrais realizados pelo RG2 e onde a sua presença se destacou no sentido do desempenho da força 

bem como do acompanhamento aos convidados.  

A sua conduta discreta, mas eficiente, refletiu-se também no apoio e no comportamento das forças 

que estiveram presentes em relevantes Cerimónias Militares fora das instalações do RG2, designadamente 

os Juramentos de Bandeira realizados em Ponta Delgada e na Ribeira Grande, bem como na coordenação 

direta do apoio aos muitos militares, vindos do território continental, instalados à responsabilidade do 

Regimento por ocasião das comemorações do Dia de Portugal em 2018, na Ilha de São Miguel. A sua ação 

correta, de onde resultou facilidade de relacionamento com diversas entidades externas, pautando sempre 
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a sua atitude no sentido da concretização dos objetivos superiormente definidos pelo Comandante do RG2, 

creditam o Sargento-Mor Morais Pinho como um inestimável colaborador do Comando do Regimento, cujo 

exemplo importa distinguir e realçar, por apresentar sempre grande disponibilidade, profissionalismo e 

maturidade, contribuindo para um salutar ambiente de respeito, camaradagem e interajuda. 

Militar dotado de invulgares dotes de lealdade e de abnegação, confirmados especialmente durante 

os períodos de maior intensidade e exigência, nomeadamente durante o aprontamento e preparação do 7.º 

Contingente Nacional para o Iraque, no âmbito da Operation Inherent Resolve é de inteira justiça 

reconhecer a sua competência e determinação, devendo os serviços prestados pelo Sargento-Mor Morais 

Pinho ao RG2, à Zona Militar dos Açores e ao Exército serem considerados extraordinários, relevantes e 

distintos, por deles terem resultado honra e lustre para a Instituição Militar. 

17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o SMor Cav (10444084) Américo das Neves Pratas, pela excecional dedicação ao serviço e 

extraordinário desempenho, demonstrados ao longo dos últimos dois anos em que desempenhou as funções 

de Adjunto do Comandante da Brigada Mecanizada (BrigMec). 

Titular de ímpar proficiência na sua grande e eclética experiência militar, cedo demonstrou ser um 

excelente colaborador, evidenciando elevada competência no âmbito técnico-profissional, aquando da 

apresentação de um conjunto de propostas e recomendações que se revelaram eficazes para a deteção e 

resolução atempada de diversas situações complexas, próprias de uma Brigada. No âmbito das suas 

competências e responsabilidades, apoiou o Comandante em todas as atividades de natureza territorial e 

operacional, nomeadamente todos os exercícios setoriais e de natureza conjunta e combinada, assegurando 

a preparação atempada e rigorosa de todos os apoios administrativos e logísticos necessários. 

Sempre pautou a sua conduta por um alto sentido de dever, profissionalismo e disponibilidade, 

praticando em elevado grau as virtudes da lealdade, obediência e abnegação, prestigiando e dignificando a 

sua categoria, aconselhando e orientando os sargentos mais jovens na execução das suas tarefas, bem como 

apresentando diversas propostas, cimentadas na sua vasta experiência, elaboradas no sentido de atingir as 

melhores práticas. De relevar a sua postura de proximidade e interesse com todos os assuntos relacionados 

com a moral e disciplina, acompanhando e apoiando os adjuntos dos Comandantes das Unidades, nas áreas 

mais sensíveis, reforçando assim os laços de camaradagem e coesão e contribuindo para uma maior eficácia 

da ação de comando a todos os escalões. 

Militar dotado de relevantes qualidades pessoais, das quais se destacam a vontade de bem servir, de 

fino trato, e cumpridor dos regulamentos em vigor, liderando pelo exemplo e conquistando o respeito e 

consideração de todos que com ele têm servido, pelo sentido da honra e da justiça que pratica, colhendo 

desse modo um enorme espírito de grupo, coesão, motivação e sã camaradagem nos militares e civis que 

com ele privam, é o Sargento-Mor Pratas merecedor de ver os serviços por si prestados reconhecidos, tendo 

o seu notável desempenho como adjunto do Comandante da BrigMec, contribuído significativamente para 

a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Brigada Mecanizada e do Exército. 

17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o SMor PQ (11850480) António Manuel Silva Lopes, pelas excecionais qualidades e 

virtudes militares, elevada competência profissional, extrema lealdade e espírito de missão que evidenciou 

no exercício das funções de Adjunto do Comandante da Brigada de Reação Rápida (BrigRR) ao longo dos 

últimos três anos, assim como pela forma altamente honrosa como serviu devotadamente a Pátria durante 

38 anos e 9 meses na Força Aérea e no Exército. Militar possuidor de relevantes qualidades pessoais, 

consubstanciadas numa notável e sólida formação moral e cívica, iniciou a sua carreira militar em setembro 

de 1980 na Base Escola de Tropas Paraquedistas onde frequentou o Curso de Paraquedismo e onde se 

manteve até 2016, tendo aí frequentado o exigente Curso de Sargentos Paraquedistas em 1982, bem como 

obtido toda a sua formação aeroterrestre, área onde se manteve em exclusividade até à promoção ao posto 

de Sargento-Ajudante em finais de 1997, tendo desempenhado funções de Chefe da Secção de Largadores, 

Sargento de Operações no Batalhão de Apoio Aeroterrestre e Adjunto do Comando do Batalhão de 

Instrução. Promovido ao posto de Sargento-Chefe em meados de 2007, desempenhou de uma forma ilustre 

a função de Adjunto do Comandante do Batalhão Operacional Aeroterrestre, e após a promoção ao posto 
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de Sargento-Mor, que ocorreu no inicio de 2013, foi escolhido para desempenhar a função de Adjunto do 

Comandante da Escola de Tropas Paraquedistas onde se manteve até meados de 2016, momento em que 

foi novamente escolhido para o cargo de Adjunto do Comandante da BrigRR.  
Durante os três anos em que desempenhou as funções de Adjunto do Comandante da BrigRR, além 

da elevada competência revelada no âmbito técnico-profissional na instrução nos estados mais avançados 

do paraquedismo militar que, de uma forma ininterrupta, continuou a ministrar concomitantemente com as 

funções inerentes aos Postos a que foi ascendendo ao longo da sua carreira militar, denotou em permanência 

uma total disponibilidade para receber todos os Sargentos que, junto dele, procuravam esclarecimentos, 

explanavam anseios e preocupações ou simplesmente buscavam uma palavra de conforto e uma orientação 

que lhes permitissem ultrapassar dificuldades e perspetivar o futuro profissional. Em todas as situações 

revelou uma enorme dimensão humana e sensatez, sem, contudo, deixar de ser firme nas suas convicções 

quando expunha superiormente os problemas que afetavam a categoria de Sargentos ou as suas normais 

expetativas.  

Militar com uma permanente disponibilidade para o serviço e demonstrando elevados dotes de 

caráter, sentido de Camaradagem e Espírito de Corpo, cativa de forma inequívoca a atenção e o respeito 

dos seus pares bem como inferiores e superiores hierárquicos, impondo-se à consideração pública pela 

permanente demonstração das suas excelentes qualidades humanas e militares. Sargento possuidor de um 

elevado espírito de sacrifício e de obediência, frontalidade, extraordinário desempenho e abnegação, pautou 

sempre a sua atuação pela coerência, bom senso, sentido do dever e determinação, evidenciando uma 

permanente preocupação com todas as situações relacionadas com a categoria de Sargentos, nunca 

perdendo de vista o seu referencial hierárquico, facilitando de um modo notável, a ação do seu Comandante. 

Pelo anteriormente exposto, o Sargento-Mor António Lopes uma vez mais se afirmou como um 

Sargento de exceção, tendo prestado serviços de muito mérito que contribuíram significativamente para a 

eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Brigada de Reação Rápida e do Exército. 

15 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o SMor Tm (01483885) Luís Alberto da Silva Reis, pela forma altamente honrosa e brilhante 

como desempenhou todas as suas funções ao longo dos seus 33 anos ao serviço do Exército Português. 

O valor agregado que resultou do conhecimento adquirido ao longo de uma extensa carreira de 

dedicação ao serviço, em que desempenhou variadíssimas funções nas mais diversas áreas de atuação da 

instituição castrense, fazem do Sargento-Mor Luís Reis um militar de elevada formação e coragem moral, 

bem como um referencial a seguir para os militares mais modernos. 

No início da sua carreira foi colocado no Depósito Geral de Material de Transmissões e 

posteriormente no Batalhão de Apoio de Serviços da Brigada Mecanizada, onde a sua capacidade de 

trabalho e competência profissional, organização, lealdade e relacionamento humano foram reconhecidas 

pelos diversos escalões de comando, 

Ao longo do seu percurso militar, foi colocado no Regimento de Infantaria N.º 15, Regimento de 

Transmissões, Unidade de Apoio da Brigada Mecanizada e Regimento de Manutenção, onde de forma 

constante foi louvado e condecorado pelas suas excecionais qualidades e virtudes militares, pela sua 

competência, brio, frontalidade, educação e abnegação. 

Em 2007, no complexo Teatro de Operações do Afeganistão, contribuiu para o desiderato de garantir 

a segurança da força, ao gerir os meios de tracking da força e implementação de contramedidas eletrónicas. 

Mais recentemente, em 2015, foi colocado na Zona Militar da Madeira (ZMM), na função de Adjunto 

do General Comandante, onde a afirmação constante de elevados dotes de caráter e obediência, aliados ao 

seu espírito de sacrifício, cordialidade e discrição, permitiram-lhe conquistar a confiança da cadeia de 

comando, bem como promover uma excecional ligação, não só com as entidades da sociedade civil da 

Região Autónoma da Madeira, como também com os militares das diversas Unidades, Estabelecimentos e 

Órgãos que integram a Zona Militar. 

O seu elevado espírito de bem servir, aliado a um extraordinário desempenho, e exigência pessoal, 

foram determinantes na dignificação e bem-estar da categoria de Sargentos da Zona Militar, sendo por isso 

justo apresentá-lo como um digno representante da mesma, quer perante os seus pares, quer perante 

superiores e inferiores hierárquicos. 
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Como Adjunto do Comandante denotou uma dedicação extrema, excelente capacidade de trabalho e 

brio profissional, tornando-se, assim, num excelente conselheiro do seu comandante, alcançando, 

naturalmente, o seu respeito e consideração. 

Pela conduta ética irrepreensível e profissionalismo patenteados, associada a um elevado sentido de 

responsabilidade granjeou, o Sargento-Mor Luís Reis, a estima de todos os que servem na ZMM, sendo de 

inteira justiça reconhecer publicamente os serviços por si prestados, classificando-os como muito 

relevantes, extraordinários, meritórios e distintos, uma vez que os mesmos, contribuíram significativamente 

para o prestígio, honra e lustre da Zona Militar da Madeira e do Exército Português. 

21 de maio de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o SMor Inf (00934284) Carlos Alberto Duarte Fontes, pelas excecionais qualidades e 

virtudes militares patenteados ao longo dos últimos trinta e cinco anos ao serviço do Exército. 
Detentor de competência profissional e afirmação constante de elevados dotes de caráter, a par de 

uma sólida formação cívica e militar, desde cedo se revelou um excelente colaborador dos seus superiores 
hierárquicos, evidenciando abnegação e aptidão para bem-servir nas diferentes circunstâncias, tendo, ao 
longo de toda a sua carreira, cumprido com elevado rigor e eficácia as diversas tarefas e responsabilidades 
inerentes aos cargos que ocupou. 

Destaca-se o desempenho das seguintes funções: Comandante de Pelotão de Comando e Serviços e 
de Chefe da Secção de Cargas da Companhia de Infantaria da Horta, do Regimento de Infantaria de Angra 
do Heroísmo; Chefe da Dependência Financeira do Destacamento do Faial; Adjunto do Comandante do 
mesmo Destacamento, tendo sido muitas vezes chamado a exercer as funções de Comandante do 
Destacamento, interinamente; Comandante do Núcleo Permanente do Destacamento do Faial; Auxiliar da 
Secretaria de Comando do Regimento de Guarnição N.º 1; Comandante do Destacamento de Guarnição de 
Segurança do Faial; e, por último, Adjunto do Comandante do Regimento de Infantaria N.º 13 (RI13). 

Enfatiza-se o esclarecido e excecional zelo que sempre depositou em todas as suas ações, sendo a 
prova disso, a forma muito proficiente e dedicada como se envolveu na execução das tarefas superiormente 
determinadas durante a crise sísmica que abalou a ilha do Faial, nos Açores, no dia 09 de julho de 1998, 
nunca se poupando a esforços no apoio às populações sinistradas, contribuindo para o êxito da missão do 
seu Destacamento que, por diversas vezes, foi publicamente reconhecido, e que, em muito, prestigiou o 
Exército e consequentemente as Forças Armadas Portuguesas. 

Por todos os Comandantes com quem serviu, foi apontado como tendo revelado no âmbito 

técnico-profissional relevantes qualidades pessoais, praticando a lealdade, procurando ser prático na 

resolução das várias situações de serviço e demonstrando, grande frontalidade na exposição dos seus 

assuntos, apresentando propostas muito valiosas, contribuindo assim, frequentemente, para a tomada de 

decisão superior. 

No último ano, no exercício das funções de Adjunto do Comandante do RI13 e digno representante 

da categoria de Sargentos, que muito o respeitaram e admiraram, sempre pautou a sua conduta por um alto 

sentido do dever e total disponibilidade, praticando em elevado grau o espírito de sacrifício e de obediência, 

engrandecendo e dignificando a sua categoria, constituindo-se num precioso colaborador do seu 

Comandante. 

Chegado o momento de transição para a situação de Reserva, justo se afigura render o merecido 

tributo ao Sargento-Mor Carlos Fontes que pelos serviços muito meritórios que prestou ao longo da sua 

promissora e importante carreira militar, contribuiu significativamente para a eficiência, prestigio e 

cumprimento da missão do Exército. 

24 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o SMor Inf (18362584) Luís Filipe Ferreira Antunes, pela forma muito competente, elevada 

relevância da sua postura militar e extraordinário desempenho evidenciado ao longo de mais de trinta e 

cinco anos em que serviu o Exército Português. 

Incorporado em setembro de 1984 terminou a sua formação em agosto de 1987, tendo sido colocado 

corno Segundo-Sargento do Quadro Permanente no 1.º Batalhão de Infantaria Motorizada da Brigada Mista 

Independente, sediado no Regimento de Infantaria N.º 15 (R115) em Tomar. Ali permaneceu até 1996, 

exercendo as funções de Sargento de Pelotão e Comandante de Pelotão de Atiradores, após a promoção a 

Primeiro-Sargento em agosto de 1990, exerceu as funções de Sargento de Material de Companhia, Sargento 
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de Informações e Segurança, Operador do Centro Cripto e Sargento de Instrução. Em todos estes cargos 

evidenciou um elevado brio profissional, desembaraço e elevada dedicação, impondo-se naturalmente pelo 

exemplo da sua conduta, pelo sentido de disciplina e pelo rigor sempre colocado na execução das suas funções. 

Posteriormente, em janeiro de 1996, colocado na Brigada Mecanizada Independente, foi promovido 

a Sargento-Ajudante, onde serviu cerca de catorze anos no desempenho maioritariamente de funções 

ligadas à área do pessoal, onde mostrou grande sentido de responsabilidade, abnegação e invulgar 

capacidade de organização, que teve como consequência direta um aumento substancial na qualidade e 

quantidade do trabalho desenvolvido. 

No que diz respeito à sua participação no aprontamento das FND e nos exercícios da Brigada, 

distinguiu-se sobretudo pelo seu espírito de missão tendo, uma vez mais, contribuído, com os seus sólidos 

conhecimentos, de forma muito significativa para a concretização dos objetivos propostos na área de 

pessoal. Durante este período desempenhou ainda, de forma muito eficiente e dedicada as funções de 

Sargento de Operações na Secção de Operações do Estado-Maior do Multinational Battle Group, integrado 

numa FND em missão na Bósnia Herzegovina. 

Promovido a Sargento-Chefe em outubro de 2010, foi com a mesma determinação, sentido do dever 

e grande empenho pessoal que desempenhou o cargo de Auxiliar da Repartição de Cooperação Militar e 

Alianças, por dois anos, no Gabinete de Sua Excelência o Chefe do Estado Maior do Exército. Nesta função 

impôs um rigor e dinâmica assinaláveis, na organização de todo o arquivo, processamento de documentação e 

controlo da sua expedição, merecendo particular destaque a forma exemplar como participou na implementação 

da aplicação informática para Gestão Documental na sua Repartição, revelando elevada competência profissional. 

Regressado ao R115 em outubro de 2012, desempenhou o cargo de Sargento de Operações, 

Informações e Segurança, manifestando uma permanente vontade de bem servir. Dotado de uma sólida 

formação humana, exemplar coragem moral e intelectual, potenciada por larga experiência e profundo 

conhecimento da área de operações, granjeou o reconhecimento superior pelas suas excecionais qualidades 

e virtudes militares, revelando-se um excelente auxiliar do Chefe da Secção de Operações, Informações e 

Segurança e do próprio Comando do Regimento. 

Em 2014, foi colocado no Estabelecimento Prisional Militar assumindo por mais de três anos o cargo 

de Adjunto do Comandante, demonstrando permanentemente relevantes qualidades militares, 

irrepreensível aprumo e correção a par de uma completa disponibilidade e dedicação pelo serviço, 

garantindo um apoio constante e incondicional ao comando deste Estabelecimento. 

Com a promoção a Sargento-Mor em dezembro de 2017, foi nomeado para o desempenho do cargo 

de Adjunto do Comandante da Escola de Sargentos do Exército, exercendo as suas funções com notável lealdade 

e obediência e um excecional espírito de cooperação e força de vontade, mostrando ser um excelente 

colaborador do Comandante, nos assuntos inerentes à Escola e aos Sargentos em particular, permitiram-lhe 

adotar um comportamento irrepreensível e dinâmico, incentivando e participando ativamente na motivação de 

todos os militares para a nobre missão da Escola, dignificando desta forma a categoria de Sargentos. 

Militar de esmerada educação e sensibilidade humana, dotado de elevados dotes de caráter, o 

Sargento-Mor Antunes assumiu ao longo de toda a sua vida profissional uma irrepreensível atitude de 

liderança e profissionalismo, que muito contribuiu para a importância da instituição castrense, devendo os 

serviços por si prestados serem considerados como extraordinários, relevantes e distintos, dos quais 

resultaram prestigio, lustre e honra para o Exército. 

01 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o SCh Inf (00337689) João Alfredo Rodrigues de Moura, pela elevada competência 

técnico-profissional e dedicação evidenciadas na forma como exerceu, ao longo dos últimos dois anos, as 

funções de Sargento Adjunto do Gabinete do Tenente-General Ajudante-General do Exército (TGen AGE). 

Ao longo deste período, foi bem patente o seu elevado sentido do dever, abnegação, permanente 

disponibilidade e grande flexibilidade, face à natureza dinâmica das solicitações do Gabinete, qualidades que 

contribuíram decisivamente para o cabal cumprimento das tarefas sob a sua responsabilidade.  

Como Sargento Adjunto do Gabinete do TGen AGE evidenciou capacidades singulares no 

desenvolvimento e manutenção de um excelente ambiente de trabalho e de excecionais relações 

interpessoais, mesmo em situações de grande pressão, capacidades que contribuíram decisivamente para 

coesão dos elementos do Gabinete e para a elevada qualidade do trabalho executado.  
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De realçar ainda os seus conhecimentos e qualidades técnicas, na análise e preparação da 

documentação necessária para os trabalhos dos Conselhos das Armas e Serviços do Exército, e o seu senso 

e inexcedível zêlo no apoio prestado aos conselheiros.  

No âmbito do apoio aos Conselhos Superiores do Exército, foi igualmente evidente a sua 

elevada capacidade de trabalho e espírito de missão, desenvolvendo diligencias que muito contribuíram para 

que, em tempo oportuno, a documentação necessária estivesse disponível aos membros do Conselho.  

Releva-se ainda a sua elevada capacidade de adaptação, face à introdução de novos procedimentos, 

bem como a utilização de novos sistemas de informação para gestão de pessoal, qualidade que associada à 

sua permanente iniciativa permitiu desenvolver um conjunto apreciável de tutoriais vídeo e documentação 

com explicação minuciosa do funcionamento dos sistemas implementados, nomeadamente o Módulo de 

Recursos Humanos do Sistema Integrado de Gestão (SIG-RHV) e o HTTP File Server (HFS). 

Como Operador do Posto de Controlo de Matérias Classificadas, função que exerceu em acumulação, 

revelou grande sentido de responsabilidade na execução de todo o processo de manuseamento de matérias 

classificadas, demonstrando na sua ação vincado rigor na observância das disposições legais em vigor e das 

melhores práticas instituídas. 

Pelas excecionais qualidades e virtudes militares evidenciadas, das quais se destacam a 

camaradagem, o sentido de missão e ainda os elevados dotes de caráter, é de inteira justiça reconhecer 

publicamente que o Sargento-Chefe João Moura é merecedor que os serviços por si prestados sejam 

considerados relevantes, extraordinários e distintos, e que contribuíram decisivamente para a honra e lustre 

do Comando do Pessoal e, consequentemente, do Exército Português. 

09 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o SCh Inf (03229084) António Ferreira Diniz, pela forma extraordinariamente dedicada e 

competente evidenciada ao longo de 36 anos ao serviço do Exército Português. 

Tendo sido incorporado em 03 de janeiro de 1984 na Força Aérea, ingressou como 2.º Sargento no 

Quadro Permanente do Exército na Arma de Infantaria em 1990. Colocado no Batalhão de Infantaria 

Mecanizado (BIMec) da Brigada Mecanizada, desempenhou as funções de Comandante de Secção Anti-Carro, 

Comandante de Secção de Atiradores e Instrutor Míssil TOW, onde demonstrou uma elevada performance 

a nível técnico, grande espírito de sacrifício e vontade de bem fazer, confirmado nos inúmeros exercícios 

em que participou. 

Em 1995 foi colocado na Companhia de Comando e Serviços da Brigada Mecanizada durante 3 anos, 

onde foi auxiliar do Adjunto do Comandante, pautando pelo rigor, sempre com muito zelo, bom senso e 

excecional dedicação. 

Em 1998 foi novamente colocado no Batalhão de Infantaria Mecanizado da Brigada Mecanizada, 

onde durante doze anos desempenhou as mais diversas funções: Sargento de Alimentação, Sargento de 

Pelotão de Atiradores, Comandante do 2.º Pelotão de Instrução da 1CAtMec, Sargento de Pelotão Sanitário, 

Sargento de Logística do 1BIMec e Adjunto do Comandante da Companhia de Apoio de Combate do 

1BIMec, onde, no âmbito técnico-profissional, revelou elevada competência, destreza física e mental e um 

espírito de missão inexcedível. Durante este período, pela sua competência e disponibilidade, logrou ainda 

integrar algumas Forças Nacionais Destacadas: Sargento de Alimentação do AGR ECHO/SFOR 

(BÓSNIA-HERZEGOVINA) – janeiro a julho de 2001; integrou o 1BIMec/PKF/UNMISET (TIMOR 

LESTE) – janeiro a julho 2003; Comandante da Secção de Reabastecimento e Serviços do 

EAp/Componente PRT/GCC/EUFOR (BÓSNIA-HERZEGOVINA) – janeiro a julho de 2006; 

Adjunto do Comandante da CAC/AgrMec/BrigMec/NRF12 – janeiro de 2008 a maio de 2009 e 

Comandante da Secção de Reabastecimento e Serviços, do 1BIMec/FND/KFOR (KOSOVO) – setembro 

de 2009 a março de 2010. 

Foi colocado na Direção de História e Cultura Militar durante 5 anos onde desempenhou as funções de 

Sargento de Logística, patenteando relevantes qualidades pessoais, a par do elevado profissionalismo e abnegação. 

Em 2015 foi novamente colocado na Companhia de Comando e Serviços da Brigada Mecanizada, 

onde durante os últimos 5 anos, fruto da sua grande experiência militar a par de uma invulgar motivação 

para cumprir e de uma sólida formação técnica, moral e disciplinar, desempenhou as funções de Sargento 

de Logística do G4 do Estado-Maior do Quartel-General da Brigada Mecanizada, consolidando o seu 

extraordinário desempenho. 



 

2.ª Série   ORDEM DO EXÉRCITO N.º 07/2020                                                                     307  

 

 

 

 

Militar com inexcedível disponibilidade, excecional zelo para o serviço e de elevado espírito de 

colaboração, distingue-se ainda pelo salutar relacionamento com todos quantos com ele colaboram. 

Granjeia o seu reconhecimento e simpatia pelas valiosas qualidades pessoais e excecionais virtudes militares 

evidenciadas, das quais se destacam a sã camaradagem, a lealdade e o espírito de sacrifício exemplar. 

O Sargento-Chefe de Infantaria Diniz qualifica-se como um Sargento distinto, inteligente e de 

notável ponderação, colocando sempre os interesses do serviço em primeira prioridade, constituindo-se 

como uma referência para todos os que com ele têm o privilégio de privar. Carateriza-se ainda pela elevada 

competência e aptidão para bem servir nas diferentes circunstâncias, tendo contribuído de forma determinante 

com os seus conhecimentos técnicos em prol das diversas atividades desenvolvidas na Brigada Mecanizada. 

Por tudo quanto foi mencionado é de inteira justiça reconhecer publicamente as inexcedíveis 

qualidades pessoais e técnico-profissionais, assim como as notáveis virtudes militares evidenciadas pelo 

Sargento-Chefe de Infantaria Diniz, devendo por isso, os serviços por si prestados, serem qualificados de 

extraordinários, relevantes e de muito elevado mérito, de que resultaram indubitavelmente, honra e lustre 

para a Brigada Mecanizada, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da 

missão do Exército. 

17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o SCh Inf (01498088) Filipe José Ferreira da Costa Vieira, pela dedicação, excecionais 

qualidades e virtudes militares reveladas ao longo dos últimos dois anos e meio, no desempenho das funções 

de Investigador, na Unidade de Investigação Criminal (UIC) desta Polícia Judiciária Militar (PJM), e no 

último ano como adjunto do diretor da UIC. 

Particularmente dotado de uma elevada competência profissional, garante a plena superação dos 

objetivos propostos para as investigações de que faz parte, independentemente do elevado volume de 

processos e do seu grau de complexidade, contribuindo decisivamente com a sua ação para a dignificação 

deste Corpo Superior de Polícia.  

Militar norteado pelos elevados valores de correção e de sensatez, que aliado ao espírito de 

entreajuda, fizeram com que fosse nomeado, em acumulação, para as funções de adjunto do Diretor da 

Unidade de Investigação Criminal, desempenhando sempre todas as tarefas a que é chamado com 

entusiasmo e dedicação exemplar. 

Sargento possuidor de um elevado sentido do dever, conciliou ainda as suas tarefas de investigador 

e de Adjunto do Diretor com as solicitações relacionadas com a administração mensal de tiro a todos os 

funcionários da PJM, bem como contribuiu na formação de novos investigadores da PJM, ministrando o módulo 

Tramitação Processual, e granjeando a estima e consideração dos seus superiores, pares e inferiores hierárquicos.  

A extraordinária competência profissional do Sargento-Chefe Costa Vieira, bem como a sua 

afirmação constante de elevados dotes de caráter, lealdade, abnegação, espírito de sacrifício, e de 

obediência, legitimam o seu público reconhecimento, sendo este Sargento digno de ser distinguido com o 

presente louvor, qualificando-se aqui os serviços por si prestados como extraordinários, relevantes e de 

elevado mérito, sendo decisivos para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão cometida à PJM e ao 

Ministério da Defesa Nacional.  

18 de junho de 2020. — O Diretor-Geral da Polícia Judiciária Militar, Paulo Manuel José Isabel, 

Comodoro. 

(Louvor n.º 302/20, DR, 2.ª Série, n.º 145, 28jul20) 
 

Louvo o SAj Inf (06399190) António Fernando Dias, pela elevada competência no âmbito 

técnico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais demonstradas, de 

novembro de 2018 a novembro de 2019, no exercício do cargo de S2 Staff assistant e Trainer da 4.ª Equipa 

de Formação, da Companhia de Apoio de Combate, do Battalion Training Team 5 (BTT5), 

pertencente à Brigade Training Team, do Building Partnership Capacity de BESMAYAH, no contexto 

das fases de aprontamento e missão do 9.º Contingente da Força Nacional Destacada, que integrou a 

Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve, no Teatro de Operações (TO) do Iraque 

(9CN/FND/OIR). 



   

308    ORDEM DO EXÉRCITO N.º 07/2020                                                             2.ª Série 

 
 
 

 

Militar de invulgar dedicação, sensato e ponderado, denotou uma sólida vontade para bem cumprir, 

evidenciando uma disponibilidade sem reservas, pautou as suas ações, permanentemente, pela afirmação 

constante de elevados dotes de caráter, sobressaindo o seu zelo e o seu sentido de responsabilidade. 

Durante o período de aprontamento demonstrou grande capacidade de organização na preparação 

dos Planos Guia de Sessão na língua inglesa, necessários para as audiências de treino iraquianas, garantindo 

uma prestação altamente focada nos objetivos dos ciclos de treino. 

No TO e no exercício das funções de Trainer, executou sempre com rigor e prontidão todas as 

atividades inerentes à sua função, nomeadamente na instrução que ministrou, assim como apoiou 

constantemente as instruções ministradas pela sua Equipa, revelando uma vasta panóplia de conhecimentos 

técnico-táticos, que com sobriedade levou a que os militares iraquianos formados atingissem elevados 

níveis de preparação, patenteando enorme proficiência.  

No seio da sua equipa de instrução respondeu sempre com eficácia e rapidez a todos os pedidos 

formulados devido ao seu espírito de lealdade, de obediência e aptidão para bem servir, evidenciando-se 

ainda, o seu papel no inerente desafio de integração da sua equipa de instrução num BTT espanhol, onde 

ficou confirmado o seu espírito de sacrifício e vincada adaptabilidade criando um excelente relacionamento 

com os militares espanhóis, cooperando e compreendendo os seus procedimentos. 

Importa enaltecer a sua abnegação e espírito de colaboração, que se afiguraram preponderantes para 

que participasse no desenvolvimento de outras atividades, nomeadamente nas que se inserem no âmbito do 

Plano de Moral e Bem-Estar do 9CN/FND/OIR, cujo estímulo e realização conduziram ao estabelecimento 

de salutares relações de camaradagem entre o Contingente Nacional e outros contingentes presentes na 

base. 

As excecionais qualidades e virtudes militares que distinguem o Sargento-Ajudante António Dias, 

granjearam-lhe a estima e a consideração de todos os que consigo tiveram o ensejo de privar e tornam-no 

indubitavelmente merecedor de pública referência, devendo os serviços por si prestados ser qualificados de 

importantes e de muito mérito, contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento 

da missão do 9CN/FND/OIR, da Brigada de Intervenção e do Exército. 

21 de maio de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o SAj Inf (08121492) Jorge Humberto Nunes da Silva, pela forma extraordinariamente 

competente e responsável como desempenhou, ao longo de três anos e cinco meses, as funções que lhe 

foram confiadas na Repartição de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo (RCRPP), do Gabinete do 

Chefe do Estado-Maior do Exército. 

No desempenho das funções de Sargento Adjunto da Secção de Apoio e Imagem e de Sargento 

Adjunto da Secção de Protocolo, Organização de Eventos e Apoio, revelou um elevado espírito de 

missão, abnegação e perseverança, desenvolvendo um intenso e rigoroso trabalho de coordenação, concorrendo 

com a sua elevada competência profissional para a qualidade patenteada em todos os processos que lhe foram 

confiados. 

O profundo conhecimento que demonstrou possuir das especificidades da RCRPP constituiu um fator 

decisivo para a eficiente utilização interna do sistema de gestão documental, sendo de realçar a importante 

intervenção que teve na simplificação de procedimentos e na desmaterialização de processos, 

autonomizando e partilhando conteúdos adaptados a esta realidade, contribuindo deste modo para o 

incremento da produtividade e economia de recursos, num exercício continuo de boa gestão, em plena 

sintonia com os objetivos superiormente definidos. 

A firmeza e segurança nas atitudes e procedimentos, assentes na forma simples, clara e objetivamente 

sustentada como sempre apresentou as propostas relativas aos assuntos a seu cargo, por força do excelente 

domínio das normas e regulamentos em vigor, permitiram evidenciar a sua capacidade de execução, 

inteligência e grande experiência acumulada. 

Com grande pragmatismo e sentido do dever, soube sempre compreender as atribuições que lhe 

estavam cometidas, desenvolvendo um trabalho pleno de rigor, assegurando respostas seguras e 

fundamentadas às diferentes entidades civis que solicitaram informações através do correio eletrónico 

(info@exercito.pt) e da linha telefónica de atendimento ao público do Exército, contribuindo para o reforço 

da perceção positiva da imagem pública da Instituição. 
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Militar dotado de excecionais virtudes militares, com apurado pensamento crítico, forte determinação 

e invulgar objetividade, desenvolveu e concretizou, de forma assertiva e proficiente, inúmeras atividades 

em simultâneo, propondo sempre diferentes modalidades de ação e abordagens para a resolução de 

problemas, identificando as melhores soluções a apresentar superiormente. 

Por tudo o que precede e pela afirmação constante de elevados dotes de caráter e lealdade, o 

Sargento-Ajudante Nunes da Silva soube conquistar a estima e consideração de todos os que com ele 

privam, tornando-se digno de ser apontado como um exemplo a seguir, merecedor de ocupar cargos de 

maior exigência e responsabilidade, devendo os serviços por si prestados ser publicamente reconhecidos e 

considerados como extraordinários, relevantes e distintos, dos quais resultaram honra e lustre para o 

Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército e para o Exército. 

06 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o SAj Art (09480196) António José Dias Lopes, pelas excecionais qualidades e virtudes 

militares, demonstradas no período de novembro de 2018 a novembro de 2019, no exercício do cargo de 

Trainer da Equipa de Formação da 3.ª Companhia de Manobra (3rd Coy), do Battalion Training Team 1, 

pertencente à Brigade Training Team, do Building Partnership Capacity de BESMAYAH, no contexto das fases 

de aprontamento e missão do 9.º Contingente da Força Nacional Destacada, que integrou a Combined Joint 

Task Force – Operation Inherent Resolve, no Teatro de Operações (TO) do Iraque (9CN/FND/OIR). 

Militar de invulgar dedicação e lealdade, manifestou ser possuidor de profundos e apurados 

conhecimentos, constituindo-se como um elemento fundamental para o cumprimento da missão da 

9CN/FND/OIR, apoiando de forma irrepreensível o seu Chefe de Equipa na preparação das instruções, atestando 

extremo cuidado e rigor na organização de toda a documentação e materiais necessários à instrução. 

Durante o período de aprontamento patenteou elevada competência profissional e grande capacidade para 

a elaboração adequada dos Planos Guia de Sessão na língua inglesa, necessários para as audiências de treino 

iraquianas, garantindo uma prestação altamente focada nos objetivos dos ciclos de treino. 

Já no TO, revelou um extraordinário desempenho nas funções de Trainer da 3rd Coy, nas sessões 

de formação ministradas às Unidades de Escalão Companhia das Forças de Segurança Iraquianas, 

evidenciando-se como formador muito dinâmico, eficaz e proficiente, detentor de singular espírito de sacrifício e 

de abnegação. 

Assumiu igualmente, a responsabilidade de organizar e ministrar a formação de Morteiro 60mm e 

RPG7, sendo a audiência de treino a 16.ª Brigada da Policia Federal Iraquiana, colocando em prática na 

formação, todos os seus conhecimentos técnico-táticos. Durante estes cursos, obteve excelentes resultados, 

conforme ficou patente nos exercícios de fogos reais, cuja perícia na execução foi expressivamente notória 

por parte dos militares por si instruídos, cooperando assim de forma inequívoca para a validação e 

reconhecimento da formação proporcionada pelo Contingente Português. 

Da sua conduta social e profissional diária é de referenciar a afirmação constante de elevados dotes 

de caráter que contribuiu amplamente para o bom relacionamento existente entre militares portugueses e 

espanhóis, provando ser possuidor de um incensurável comportamento moral, agindo sempre de maneira 

franca, honesta, firme e coerente, prestigiando a categoria de Sargentos a que pertence. 

Muito correto e de vincada personalidade, disciplinado e disciplinador, dotado de espírito de 

obediência e vontade de bem servir, o Sargento-Ajudante António Lopes soube granjear o apreço e a 

consideração dos que com ele privaram, constituindo um ato de elementar e merecida justiça reconhecer 

que prestou serviços de muito mérito, que contribuíram significativamente para a eficiência, prestígio e 

cumprimento da missão da 9CN/FND/OIR, da Brigada de Intervenção e do Exército. 

21 de maio de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o 1Sarg Inf (09768910) Paulo Ricardo Martins Tavares, pela elevada competência no 

âmbito técnico-profissional demonstrada, de novembro de 2018 a novembro de 2019, no exercício do 

cargo de Trainer da Equipa de Formação da 2.ª Companhia de Manobra (2nd Coy), do Battalion Training Team 1, 

pertencente à Brigade Training Team, do Building Partnership Capacity de BESMAYAH, no 

contexto das fases de aprontamento e missão do 9.º Contingente da Força Nacional Destacada, que 

integrou a Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve, no Teatro de Operações (TO) do 

Iraque (9CN/FND/OIR). 
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Militar de sólida formação, pautou sempre a sua conduta pelos valores militares da lealdade, da 

obediência, da retidão e sobriedade, mostrando ser possuidor de relevantes qualidades pessoais facilitadoras 

de profícuas relações de trabalho e de camaradagem. 

Durante a fase de aprontamento, salienta-se o seu espírito de missão e notável dedicação ao serviço, o que 

contribuiu expressivamente para o excelente desempenho da 2nd Coy nos exercícios de preparação e 

certificação da Força.  

Enfatiza-se também, a forma metódica e rigorosa como concebeu os Planos Guia de Sessão na língua 

inglesa, necessários para as audiências de treino Iraquianas, garantindo uma prestação muito eficaz, 

altamente focada nos objetivos dos ciclos de treino. 

No TO do Iraque, deu continuidade aos elevados padrões de realização evidenciados, sobressaindo 

o seu extraordinário desempenho, o bom senso e resiliência, cooperando assim de forma inequívoca para a 

validação da formação ministrada pelo Contingente Português às Forças de Segurança Iraquianas (ISF).  

Notável e distinta foi também, a sua prestação na Equipa de Tiro, tendo executado, estrita e 

responsavelmente, as orientações do respetivo Chefe e sido preponderante na aplicação da metodologia de 

instrução às ISF, o que concorreu para uma imagem muito positiva do Contingente Português num ambiente 

multinacional. 

A sua devoção, versatilidade e abnegação aliadas a uma vontade inabalável de cumprir foram uma 

constante, tendo essas caraterísticas ficado bem patentes nos cursos de Marksmanship, RPG7, SPG9 e 

formações de armas coletivas ministrados às ISF. 

Pela afirmação constante de elevados dotes de caráter e pelas excecionais qualidades e virtudes 

militares conjugadas com uma sólida formação moral, o Primeiro-Sargento Paulo Tavares granjeou a 

confiança dos seus inferiores, pares e superiores hierárquicos merecendo ser apontado como um exemplo 

a seguir pelos demais e que os serviços por si prestados sejam considerados importantes e de muito mérito 

tendo contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do 

9CN/FND/OIR, da Brigada de Intervenção e do Exército. 

21 de maio de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

 

 

II — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO 

 

Adidos, Quadro e Supranumerários 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo designados, na situação de 

ativo, transitem, nos termos do artigo 172.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, alterado pela Lei 10/2018 de 02 de março, para a 

situação administrativa que para cada um se indica, na correspondente data: 
 

Posto  A/S  NIM  Nome  Situação de Ativo  Desde 

 Anterior  Atual  

 
Cor Tm (04138589) António Pedro Velez Quadro art.º 173.º Adido alínea a)  24-04-20 

   Quaresma Rosa   n.º 2 do art.º 174.º  

Cor Art (11233188) Vítor Manuel Correia Quadro art.º 173.º Adido alínea a)  29-05-20 

   Mendes  n.º 2 do art.º 174.º  

TCor Vet (09285993) Victor Agostinho Martins Adido alínea a) Supranumerário 01-05-20 

   Oliveira  n.º 2 do art.º 174.º  alínea d) n.º 2 

     do art.º 175.º 

TCor Inf (12404993) Renato Emanuel Carvalho Quadro art.º 173.º Adido alínea b)  02-05-20 

   Pessoa dos Santos   n.º 2 do art.º 174.º  
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Posto  A/S  NIM  Nome  Situação de Ativo  Desde 

 Anterior  Atual  
 

TCor Tm (05491586) Luís António Salomão Supranumerário Quadro art.º 173.º 02-05-20 

   de Carvalho alínea d) do n.º 2 

    do art.º 175.º 

TCor Eng (02996994) Sérgio Miguel Pires Quadro artº 173.º Adido alínea a) 18-05-20 

   Trindade  n.º 2 do art.º 174.º 

TCor Vet (09285993) Victor Agostinho Martins Supranumerário Quadro art.º 173.º 18-05-20 

   Oliveira alínea d) do n.º 2 

    do art.º 175.º 

TCor Art (10687585) Élio Teixeira dos Santos Quadro art.º 173.º Adido alínea f)  29-05-20 

     n.º 2 do art.º 174.º 

Cap Eng (19086798) Rodrigo Manuel Gomes Supranumerário Adido alínea j) 12-05-20 

   Breda  alínea d) do n.º 2 n.º 2 do art.º 174.º 

    do art.º 175.º 

Cap Med (05665797) Frederico Nuno Faro Supranumerário Adido alínea j) 15-05-20 

   Varandas  alínea d) do n.º 2 n.º 2 do art.º 174.º 

    do art.º 175.º 

Cap Med (14779000) Nuno José Araújo Abreu Supranumerário Adido alínea j) 15-05-20 

   Fidalgo de Oliveira  alínea d) do n.º 2 n.º 2 do art.º 174.º 

    do art.º 175.º 

(Despacho 29mai20) 

 

Passagem à Situação de Reforma 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o TGen (14023675) Rui Manuel Xavier 

Fernandes Matias, transite para a situação de reforma, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 161.º do 

EMFAR, conjugado com o n.º 3 do artigo 9.º aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, 

devendo ser considerado nesta situação desde 15 de fevereiro de 2020. 

Por subdelegação do Comandante do Pessoal do Exército, após delegação do Chefe do Estado-Maior 

do Exército, 

18 de maio de 2020. — O Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, Rui Manuel 

Rodrigues Lopes, Major-General. 

(Despacho n.º 6 834/20, DR, 2.ª Série, n.º 127, 02jul20) 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o MGen (01937177) Alfredo Oliveira Gonçalves 

Ramos, transite para a situação de reforma, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 161.ºdo EMFAR, 

conjugado com o n.º 3 do artigo 9.º aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, devendo ser 

considerado nesta situação desde 08 de março de 2020. 

Por subdelegação do Comandante do Pessoal do Exército, após delegação do Chefe do Estado-Maior 

do Exército, 

18 de maio de 2020. — O Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, Rui Manuel 

Rodrigues Lopes, Major-General. 

(Despacho n.º 6 833/20, DR, 2.ª Série, n.º 127, 02jul20) 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares a seguir mencionados, transitem para 

a situação de reforma, nas datas que a cada um se indica: 
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Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 161.º do EMFAR, conjugado com o n.º 3 do artigo 9.º 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio: 

 

 Posto A/S NIM Nome Data Reforma 

 

 Cor  AdMil  (17109282)  Mário Jorge Salgado de Almeida  01-01-20 

 Cor  Art  (06255680)  José Manuel Saraiva Dias Bento  01-01-20 

 Cor  Art  (08092576)  Rui Manuel Carvalho Pires  28-02-20 

 Cor  Art  (00873182)  Mário Alberto Teixeira de Sousa  28-02-20 

 Cor  AdMil  (10107179)  José Maria Monteiro Varela  14-04-20 

 TCor  SGE  (10927279)  Manuel dos Santos Lopes  01-01-20 

 TCor  SGE  (16206379)  José Carlos Zenha Lopes  01-01-20 

 TCor  Med  (17530883)  Maria do Carmo Rocha e Silva  01-01-20 

 TCor  Inf  (05017587)  Carlos Alberto da Costa Silva  31-01-20 

 TCor  Med  (16819283)  Rita de Fátima Felício Vieira  01-03-20 

 TCor  PQ  (16583686)  Paulo José de Sousa Teles Serra Pedro  02-03-20 

 TCor  AdMil  (15478784)  Paulo Jorge Ramos Cecília Farrajota Ralheta  23-03-20 

 TCor  TManTm (05121580)  Joaquim António Gonçalves Barbosa  01-04-20 

 Maj  TExpTm  (10374980)  José Manuel Pereira Morgado  30-01-20 

 Maj  SGE  (05612379)  Fernando António Vilas Boas Dias  04-04-20 

 SMor  Mat  (15366282)  João António de Matos Barreto  01-01-20 

 SMor  AdMil  (07881881)  Duarte Gomes de Oliveira  01-01-20 

 SMor  Eng  (11539076) Manuel de Jesus Pedro  07-01-20 

 SMor  Cav  (19153881)  António Manuel Ferreira Rodrigues  27-02-20 

 SMor  Tm  (17724676)  Augusto Monteiro Ricardo  11-03-20 

 SMor  Tm  (08038676)  Jorge Manuel de Oliveira Venâncio  22-03-20 

 SMor  Tm  (05643776)  Vítor Manuel Franco  19-04-20 

 SCh  Med  (19488785)  Manuel Francisco Mata de Albuquerque  01-01-20 

 SCh  Mat  (05715585)  Rui Paulo Gil Galrinho  16-02-20 

 SCh  Inf  (08269881)  Amílcar José Martinho Ramalho  21-04-20 

 SAj  Mus  (14123783)  José Rochado de Oliveira  01-01-20 

 SAj  Inf  (19171886)  João Pereira Ribeiro  04-01-20 

 SAj  Inf  (03681187)  Luís Filipe Dias Domingues  11-01-20 

 SAj  AdMil  (17807579)  João Francisco Mustra  08-03-20 

 1Sarg  Aman  (02503486)  Paulo Jorge Coelho Fonseca  01-04-20 

 1Sarg  Eng  (15718088)  Horácio Lopes Augusto  15-04-20 

 

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 161.º do EMFAR, conjugado com o n.º 3 do artigo 9.º 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio: 

 

 Posto A/S NIM Nome Data Reforma 

 

 Cor  Tm  (10941478)  Joaquim Casimiro Serôdio Ferreira  01-04-20 

 TCor  Tm  (15317779)  Fernando Rebelo Dias  30-04-20 

 TCor  SGE  (12470080)  Mário Marques do Rosário Fialho  30-04-20 

Por subdelegação do Diretor de Administração de Recursos Humanos, após subdelegação do 

Comandante do Pessoal do Exército, após delegação do Chefe do Estado-Maior do Exército, 

06 de junho de 2020. — O Chefe da Repartição de Pessoal Fora da Efetividade de Serviço, José 

Carlos dos Santos Leal Teixeira, Cor Art. 

(Despacho n.º 6 961/20, DR, 2.ª Série, n.º 130, 07jul20) 
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III — PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES 
 

Graduações 
 
1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 08 de maio de 

2020, graduar no posto de Alferes, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 73.º do Estatuto dos 

Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, em 

conjugação com o disposto no n.º 1 do artigo 14.º do regulamento, que constitui o anexo à  Portaria 

n.º 379/2015, de 22 de outubro, a que se refere o seu artigo 1.º, o 1Sarg Med (01444701) Fábio Renato 

Soares Nogueira. 

2 — A graduação destina-se à frequência da ação de formação, que constitui habilitação especial 

para o ingresso na categoria de Oficiais, no âmbito da transição de categoria prevista no artigo 5.º do 

Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio. 

3 — A graduação produz efeito desde 09 de março de 2020, dia do início da frequência da referida 

ação de formação. 

4 — O militar mantém a atual situação remuneratória, nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do 

Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio. 

01 de junho de 2020. — O Chefe da Repartição, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 6 386/20, DR, 2.ª Série, n.º 116, 17jun20) 
 

 

 
IV — COLOCAÇÕES, NOMEAÇÕES E EXONERAÇÕES 

 
Colocações 
 

Manda o Exmo. Major-General Diretor da Administração de Recursos Humanos, ao abrigo dos 

poderes subdelegados pelo Exmo. Tenente-General Ajudante General do Exército, neste delegado por Sua 

Excelência o General Chefe do Estado-Maior do Exército, nos termos das NNCMQP, que os militares das 

UEO abaixo designadas, sejam colocados nas UEO indicadas, a prestar serviço nas datas que para cada um 

se indica: 
 

Posto  A/S  NIM  Nome  U/E/O  Data  

 Anterior  Atual  Colocação  

SMor Cav (10069984) Joaquim Francisco Afonso  

   Lopes RC3 ESE 05-05-20 

SMor Inf (02946785) Carlos Manuel Lopes da Silva DMT RI13 11-05-20 

SMor Mat (07077784) António Manuel Lopes Alegre EMGFA/ UnAp/EME/  

    COAG  IASFA  23-06-20 

SCh Cav (07932588) Luís Filipe Catroga Duarte ERec/BrigMec Cmd/BrigMec 05-05-20 

SCh SGE (15384791) Lourenço de Lemos Oliveira  

   Aguiar  QG/BrigRR CM 11-05-20 

SAj Cav (28278693) Filipe Augusto Veloso Coelho GCC RC6 13-05-20 

SAj Tm (19374995) Manuel Filipe da Costa Sousa CIGeoE UAGME 02-06-20 

SAj Tm (00429190) Alexandra Maria Damião  

   Serrano Rosa DARH CTm/BrigRR 09-06-20 

SAj Eng (12161495) Jorge Miguel Caetano Correia RI10 QG/BrigRR 16-06-20 

1Sarg Tm (13602406) Tiago Emanuel Pinheiro  

   Vasconcelos RTm RL2 05-05-20 
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Posto  A/S  NIM  Nome  U/E/O  Data  

 Anterior  Atual  Colocação  

 

1Sarg AdMil (02030598) Bruno Miguel Bernardo  

   Marques GCC CMSTM 11-05-20 

1Sarg Mat (19274498) Hélia Marisa Pereira Paulo BApSvc RI14 25-05-20 

1Sarg Tm (18816004) Diogo Ferreira da Silva RC3 RTm 02-06-20 

1Sarg Eng (31523693) Francisco Manuel Borges  

   Caleiras AgrSan QG/BrigRR 15-06-20 

 
Nomeações 
 

Nos termos do disposto no artigo 23.º, n.º 1, da Lei n.º 63/2007, de 06 de novembro, que aprova a 

orgânica da Guarda Nacional Republicana, ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior, é nomeado 

Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana o TGen (03395682) Rui Manuel Carlos Clero, cuja 

idoneidade, experiência e competência profissionais comummente reconhecidas são patentes no curriculum 

vitae anexo.  

O presente despacho produz efeitos a partir de 15 de julho de 2020.  

13 de julho de 2020. — O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. — 10 de julho de 2020. — O 

Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. — 10 de julho de 2020. — O Ministro 

da Administração Interna, Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita.  

 

Síntese curricular 

 

O Tenente-General Rui Manuel Carlos Clero nasceu em Macau, tem 58 anos de idade e 40 anos de 

serviço. Foi promovido ao atual posto em 24 de novembro de 2017.  

Está habilitado com os Cursos de Artilharia da Academia Militar, de Promoção a Oficial Superior, 

de Estado-Maior e de Promoção a Oficial General.  

Ao longo da carreira prestou serviço em várias unidades, estabelecimentos e órgãos do Exército, das 

Forças Armadas e da OTAN.  

No Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais, de 1984 a 1992, foi instrutor e 

desempenhou diversas funções de comando.  

No Instituto de Altos Estudos Militares, entre 1992 e 1998, foi professor na área de ensino de Tática, 

tendo em 1996 e 1997, acumulado estas funções com as de Assessor e Ajudante-de-Campo do General 

Chefe do Estado-Maior do Exército.  

Desempenhou as funções de chefe de gabinete do diretor de Administração e Mobilização de Pessoal, 

antes de, em 1999, ter sido nomeado como Adjunto do Representante Militar Permanente de Portugal junto 

do Comité Militar da OTAN e da União Europeia em Bruxelas. Durante três anos foi representante nacional 

em vários grupos de trabalho relacionados com a política europeia de segurança e defesa.  

De 2002 a 2004, desempenhou a função de Chefe do Estado-Maior do Campo Militar de Santa 

Margarida e da Brigada Mecanizada Independente, tendo sido posteriormente nomeado como Assessor 

Militar do Comandante do Quartel-General Conjunto da OTAN em Lisboa, função que desempenhou até à 

nomeação como Comandante do Regimento de Artilharia N.º 5.  

Comandou o Regimento de Artilharia N.º 5, de julho de 2005 a dezembro de 2006.  

Em 2007, no âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia, presidiu ao Grupo de Trabalho 

de Desenvolvimento de Capacidades.  

De 2008 a 2009, foi assessor de relações externas de defesa do Ministro da Defesa Nacional.  

De setembro de 2010 a abril de 2012, foi 2.º Comandante da Brigada de Intervenção, tendo assumido, 

depois dessa data, as funções de diretor de serviços de Relações Internacionais, na Direção-Geral de Política 

de Defesa Nacional. 

De fevereiro de 2013 a novembro de 2015, desempenhou a função de chefe do Gabinete do Ministro 

da Defesa Nacional, dos XIX e XX Governos Constitucionais.  
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De fevereiro de 2016 a junho de 2017, desempenhou as funções de Comandante Operacional da Zona 

Militar da Madeira. 

De junho de 2017 a novembro de 2018, desempenhou a função de Comandante do Comando 

Operacional da Guarda Nacional Republicana.  

Desde 16 de novembro de 2018, desempenha a função de 2.º Comandante-Geral da Guarda Nacional 

Republicana.  

Da sua folha de serviços constam 20 louvores, dos quais 3 concedidos pelo Ministro da Defesa 

Nacional, 1 pelo Ministro da Administração Interna, 3 pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas, 5 pelo General Chefe do Estado-Maior do Exército, 4 por Oficiais Generais e 4 por outras 

entidades.  

Possui várias condecorações, de que se salientam: a Ordem Militar de Avis, Grau de Grande Oficial 

e de Comendador; seis Medalhas de Serviços Distintos; uma Medalha de Serviços Distintos de Segurança 

Pública, Grau Ouro; Medalha de Mérito Militar de 1.ª, 2.ª e 3.ª Classes; Medalha da Defesa Nacional de 1.ª 

Classe; Cruz de S. Jorge, 1.ª Classe; Cruz Naval, 1.ª Classe; Medalha de D. Afonso Henriques, 1.ª Classe; 

Medalha de Comportamento Exemplar, grau Ouro; Ordem de Mérito da Guardia Civil, do Reino de 

Espanha, Cruz de Prata, e a Medalha da Defesa Nacional da República Francesa, Grau Ouro. 

(Despacho n.º 7 151-A/20, DR, 2.ª Série, n.º 135, 14jul20) 

 

Considerando que a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) 

realizou o procedimento concursal n.º 985_CReSAP_28_03/198, repetido com o n.º 1045_CReSAP_28_03/19, 

com vista ao preenchimento do cargo de subdiretor-geral de Política de Defesa Nacional do Ministério da 

Defesa Nacional; 

Considerando que o júri do mencionado procedimento concursal verificou que não existiam três 

candidatos com mérito para constituir a respetiva proposta de designação; 

Considerando que, nos termos previstos no n.º 9 do artigo 19.º do estatuto do pessoal dirigente dos 

serviços e órgãos da administração central, regional e local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 

de janeiro, na sua redação atual, quando não haja um número suficiente de candidatos para integrar a 

proposta de designação, o membro do Governo competente para o provimento pode proceder ao 

recrutamento por escolha, de entre indivíduos que reúnam o perfil definido pelo aviso de abertura, que são 

sujeitos a avaliação, não vinculativa, de currículo e de adequação de competências ao cargo, realizada pela 

CReSAP; 

Considerando que a CReSAP, através da sua Comissão Técnica Permanente, procedeu à avaliação 

do Brigadeiro-General Nuno Correia Barrento de Lemos Pires, tendo concluído pela sua adequação para o 

desempenho do cargo de subdiretor-geral de Política de Defesa Nacional do Ministério da Defesa Nacional 

(cf. Deliberação n.º 55/2020); 

Nestes termos, e ao abrigo do disposto nos n.os 9 e 12 do artigo 19.º do estatuto do pessoal dirigente 

dos serviços e órgãos da administração central, regional e local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, na sua redação atual, determino o seguinte: 

1 — Designo, em regime de comissão de serviço, por um período de cinco anos, renovável por igual 

período, no cargo de subdiretor-geral de Política de Defesa Nacional do Ministério da Defesa Nacional o 

BGen (15372686) Nuno Correia Barrento de Lemos Pires. 

2 — Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 31.º do referido estatuto, o ora designado pode optar 

pelo vencimento ou retribuição da sua função, cargo ou categoria de origem. 

3 — Para efeitos do disposto no n.º 16 do artigo 19.º do referido estatuto, a nota curricular do 

designado é publicada em anexo ao presente despacho. 

4 — O presente despacho produz efeitos no dia da tomada de posse. 

22 de junho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 
 

Nota curricular 

 

O Brigadeiro-General Nuno Correia Barrento de Lemos Pires nasceu em Lisboa, tem 55 anos de 

idade e 37 anos de serviço. Foi promovido ao atual posto em 23 de dezembro de 2019. 
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Está habilitado com o mestrado em Ciências Militares — Infantaria, da Academia Militar (AM); 

Curso de Estado-Maior do Instituto de Altos Estudos Militares (IAEM) e ainda o Curso de Promoção 

a Oficial General do Instituto Universitário Militar (IUM). 

É doutor em História, Defesa e Relações Internacionais, pelo Instituto Universitário de Lisboa ISCTE-IUL 

(com a Academia Militar); pós-graduado em História Militar pela Universidade Lusíada e bacharel em 

Gestão de Recursos Humanos pelo Instituto Superior de Matemática e Gestão (ISMAG). 

Possui outros cursos e estágios militares de que se destacam os Cursos de Operações Especiais e o 

de Weaponeering and Targeting. 

Ao longo da sua carreira, desempenhou funções em várias unidades e estabelecimentos do Exército, 

nomeadamente na Escola Prática de Infantaria em Mafra (1988 -1998); no Intelligence Office da NATO; no 

Rapid Deployable Corps em Valência/Espanha (2002-2005); no Joint Command Lisbon em Oeiras 

(2005-2007); foi Comandante do 2.º Batalhão de Infantaria Mecanizado na Brigada Mecanizada em Santa 

Margarida (2007-2010); professor de História e Relações Internacionais na AM (2010-2013); diretor de 

Formação da Escola das Armas (EA) em Mafra (2013-2014); Comandante do Corpo de Alunos da AM 

(2014-2017) e ainda adjunto do diretor de Ensino e professor na AM (2018). 

Participou em diversas missões internacionais, destacando-se: Moçambique, Angola, Paquistão e 

Afeganistão. 

Desde janeiro de 2019, desempenha, em regime de substituição, o cargo de subdiretor-geral de 

Política de Defesa Nacional no Ministério da Defesa Nacional. 

Da sua folha de serviços constam 17 louvores nacionais e 8 estrangeiros e várias condecorações. 

Recebeu o Prémio Defesa Nacional 2014 atribuído à obra Wellington, Spínola e Petraeus:O 

Comando Holístico da Guerra e o Prémio Barretina Mundo, atribuído pela Associação de Antigos Alunos 

do Colégio Militar. 

Tem 10 livros publicados e mais de 100 capítulos ou artigos em livros e publicações variadas, nas 

línguas portuguesa, inglesa e espanhola, em especial sobre temas relacionados com história militar, relações 

internacionais, segurança e defesa, estratégia e terrorismo. 

(Despacho n.º 6 762/20, DR, 2.ª Série, n.º 126, 01jul20) 

 

Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro da Defesa 

Nacional, por proposta do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos da alínea a) do 

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

Decreto-Lei n.º 232/2002, de 02 de novembro, o seguinte: 

1 — Nomear o  TCor Cav (11785695) Fernando Amorim da Cunha para o cargo de oficial de 

ligação no Centre de Planification et de Conduite des Opérations (CPCO), em Paris, França. 

2 — A duração normal da comissão de serviço do referido cargo é de três anos, sem prejuízo da 

antecipação do seu termo pela ocorrência de facto superveniente que obste ao seu decurso normal. 

3 — A presente portaria produz os seus efeitos a partir da data do início de funções do militar ora 

nomeado. 

02 de junho de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos 

Silva. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(Portaria n.º 478/20, DR, 2.ª Série, n.º 128, 03jul20) 

 

Manda o Governo, pelos Ministros de Estado e dos Negócios Estrangeiros e Ministro da Defesa 

Nacional, por proposta do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos da alínea a) do 

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

atual, o seguinte: 

1 — Nomear o  SAj Cav (07390891) Jorge Manuel Pedroso Ferreira para o cargo de “TSC FEJX 

0360 — Administrator (Interoperability Venue Coordination & Admin Support”, no SACT HQ), em 

Norfolk, Estados Unidos da América. 

2 — A duração normal da comissão de serviço do referido cargo é de três anos, sem prejuízo da 

antecipação do seu termo pela ocorrência de facto superveniente que obste ao seu decurso normal. 
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3 — A presente portaria produz os seus efeitos a partir da data do início de funções do militar ora 

nomeado. 

26 de maio de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos 

Silva. — 14 de maio de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(Portaria n.º 469/20, DR, 2.ª Série, n.º 125, 30jun20) 

 

Nomeações/Exonerações 

 

Manda o Governo, pelos Ministros de Estado e dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, por 

proposta do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 

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

n.º 232/2002, de 02 de novembro, o seguinte: 

1 — Nomear o Cor Tir Art (08431388) Luís Manuel Ricardo Monsanto, para o cargo “OSC OJX 

0010 — Branch Head (Support to Operations)”, no Supreme Headquarters Allied Powers Europe 

(SHAPE), em Mons, Reino da Bélgica, em substituição do BGen (19901885) Pedro Miguel Gonçalves 

Soares, que fica exonerado do cargo a partir da data em que o militar ora nomeado assuma funções. 

2 — A duração normal da comissão de serviço do referido cargo é de três anos, sem prejuízo da 

antecipação do seu termo pela ocorrência de facto superveniente que obste ao seu decurso normal. 

3 — A presente portaria produz os seus efeitos a partir da data do início de funções do militar ora 

nomeado. 

04 de junho de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos 

Silva. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(Portaria n.º 476/20, DR, 2.ª Série, n.º 127, 02jul20) 

 

 

 
 

V — DECLARAÇÕES 
 

Colocações e desempenho de funções na Situação da Reserva 
 
Início de funções 

 
Os militares abaixo indicados, passaram a prestar serviço efetivo, na situação de reserva, nas U/E/O 

e datas que a cada um se indica: 
 
Posto  A/S  NIM  Nome  UEO  Data  
 
Cor  Eng  (18914784)  Manuel Salvador Rebelo de Carvalho CCOM/EMGFA 27-05-20 
Maj  TPesSecr  (03033486)  Luís António Borges Correia CSDE 01-06-20 
SMor Art (13660183) António Romão Figueiras Lourenço UnSTipoII/Évora 01-01-20 
SMor Inf (09911682) Carlos Manuel Loureiro dos Santos CVP  01-01-20 
SMor Art (11729382) João Humberto Pereira Barrulas IASFA  01-01-20 
SMor Eng (19522283) António José dos Santos Campos IASFA  02-01-20 
SMor SGE (09552485) Armando dos Santos Sousa ESE  29-02-20 
SMor Mat (03688684) José Manuel Rodrigues Gomes Costa IASFA  26-03-20 
SMor SGE (16431684) Artur Luís Botelho Camilo DCSI  01-04-20 
SMor Eng (10301386) Paulo Jorge Barata Mendes CFT/C3SD 02-04-20 
SMor Inf (07716085) Francisco Fernando Borralho Morgado UnAp/CmdLog/ 
      CAVE  20-04-20 
SMor Inf (02442784) José Alves Mendes Loureiro CISMil/EMGFA 23-04-20 
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Posto  A/S  NIM  Nome  UEO  Data  
 
SMor SGE (08386084) José Augusto Pereira de Sousa DGRDN  04-05-20 
SMor SGE (10993283) Inácio Manuel Batoque Ferreira  BiblEx  28-05-20 
SCh  Art (00068684) Manuel Fernando Rodrigues Campino UnSTipoII/Évora 22-06-20 
SCh SGE (13703483) Paulino de Gouveia Nóbrega IASFA  16-12-19 
SCh Mus (19218889) Emídio António Araújo Costa MusMil/Madeira 01-01-20 
SCh SGE (19020584) Luís Filipe da Costa Fernandes IASFA  01-01-20 
SCh Inf (09546886) José dos Santos Guerra Cmd/BrigInt 24-03-20 
SCh Mat (09862586) João Fernando Santos Abrantes DMT  20-04-20 
SAj Cav (08426086) Jorge Manuel Coelho Gambutas LC  01-09-19 
SAj Mus (04957790) Manuel Fernando Soares Machado LC  01-09-19 
SAj Inf (07335888) Orlando Alberto Afonso IASFA  02-03-20 
SAj Med (17342188) Nuno Alexandre Barroso Vilhena IASFA  04-05-20 
1Sarg Aman (03118184) Abílio Manuel Carvalho Moura LC  01-09-19 

 

Os militares a seguir indicados, passaram a prestar serviço efetivo, na situação de reserva, na Liga 

dos Combatentes desde 01jan20: 
 

 Posto  A/S  NIM  Nome  
 
 SMor Art (11487283) Manuel Maria Marquês da Silva  

 SMor Eng (16017183) Carlos Reis Pio  
 SMor Art (18246784) Manuel Gomes de Matos  
 SMor SGE (09901683) Antero Maria Jerónimo  
 SMor Inf (14441080) Armando Eduardo de Almeida Pascoal  
 SMor Inf (01677683) Manuel Ventura Vasques Nunes  
 SMor Mat (16214382) João Manuel Franco Alexandre  
 SMor Inf (13006082) Carlos Alberto Neves  
 SMor Tm (14566481) Victor Manuel Reis Mineiro  
 SMor Mat (10973583) Euclides Ferreira Costa  
 SMor Art (15769982) António de Carvalho Ferreira  
 SMor SGE (08310284) José Gomes de Carvalho  
 SCh Cav (01304185) Mário Fernando Gil Santana  
 SCh Art (06010483) José Filipe de Oliveira Fernandes  
 SCh Mat (15547787) José Luís Delgado Dinis  
 SCh Inf (08122286) António Manuel dos Santos Marques  
 SCh Mat (00257885) Vasco Manuel Guedes de Melo Matias  
 SCh Eng (19182986) João José Basso Ferreira  
 SCh Vet (02072886) José Carlos do Nascimento Monteiro  
 SCh Cav (04728084) Arnaldo Francisco Lopes de Sousa e Brito 
 SAj Mus (05136890) Luís Paulo Gaspar Salgado  
 SAj SGE (07539689) Paulo Ferreira Galego  
 SAj Cav (18848791) José Joaquim Parelho Fernando  
 SAj Cav (13449689) Carlos Alberto Candeias Claro  
 SAj Mus (08944788) Mário Jorge Mendes Tiago  
 SAj Inf (14309981) João António Barros Costa  
 1Sarg Aman (07421881) Armando Pereira Costa  

 
 Fim de funções 
 

Os militares a seguir indicados, deixaram de prestar serviço efetivo, na situação de reserva, nas U/E/O 
e datas que a cada um se indica: 
 
Posto  A/S  NIM  Nome  UEO  Data  
 
Cor  Inf  (10995883)  José António Teixeira Leite DSP 20-04-20 
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Posto  A/S  NIM  Nome  UEO  Data  
 
Cor  AdMil  (08394684)  Rui Alexandre de Castro Jorge  
   Ramalhete IGE 03-06-20 
Maj  TPesSecr  (03033486)  Luís António Borges Correia ESSM 01-06-20 
Cap  TTrans  (13397386)  Manuel Pires Lourenço LC (Sabugal) 30-06-20 
SMor Tm (07680781) Vítor Fernando da Silva Modesto DHCM 07-01-20 
SMor Inf (05135482) Manuel Pereira Gomes HFAR/PP 24-02-20 
SMor Cav (12210479) Fernando Manuel Neves David LC 27-02-20 
SMor Art (14605284) António Manuel Ramos Nascimento CISMIL/EMGFA 05-05-20 
SMor Inf (02442784) José Alves Mendes Loureiro CISMIL/EMGFA 05-05-20 
SMor Inf (09384281) Carlos Manuel Gonçalves Sousa LC 29-05-20 
SMor Tm (00685184) Júlio César Gaspar Marçalo IASFA 30-06-20 
SMor Art (02857581) António da Silva Luís LC 01-07-20 
SMor Eng (10316381) Manuel Mourato Trabuco LC 01-07-20 
SCh SGE (06265883) Abílio José Duarte Tavares da Silva LC 01-03-20 
SCh Inf (09546886) José dos Santos Guerra Cmd/BrigInt 05-05-20 
SCh Mat (09862586) João Fernando Santos Abrantes DMT 05-05-20 
SAj Mat (01946986) Praxedes João Cavaco de Mendonça AHM 05-05-20 
SAj Mus (08944788) Mário Jorge Mendes Tiago LC 01-07-20 
SAj AdMil (12440090) Francisco José da Silva Borges LC 01-07-20 
SAj Art (07438287) Emídio Joaquim da Silva Batista LC 01-07-20 

SAj Eng (04238985) Paulo Manuel Ferreira Pereira LC 01-07-20 

SAj Inf (09315186) Luís Alberto Duarte Rodrigues LC 01-07-20 
1Sarg Mus (07333193) Sérgio da Silva Frazão ArqGEx 01-06-20 
1Sarg Aman (11186388) António Manuel Pereira Sousa ArqGEx 30-06-20 
 

Os militares a seguir indicados, deixaram de prestar serviço efetivo, na situação de reserva, na Liga 
dos Combatentes desde 01jan20: 
 
 Posto  A/S  NIM  Nome  
 
 SMor Tm (00450379) António Gervásio Nunes da Silva Marques   
 SMor Tm (13480183) Carlos Humberto Marques Batista  
 SMor Cav (18812181) Domingos Fernando de Barros  
 SMor Cav (02410183) Jorge Manuel Aldeagas Lopes  
 SMor Inf (02670582) Luís Manuel Mesquita  
 SMor Cav (12747384) Vítor Manuel Cambiais Frois Caldeira  
 SCh Inf (19190684) Amílcar do Nascimento  
 SCh Inf (10009683) João Carlos Morais  
 SCh Cav (05168687) Jorge Manuel da Silva Ferreira  
 SCh Eng (09997087) José Manuel Rosa Ventura  
 SCh Mat (17602987) Luís Filipe Nóbrega Ferreira Moita  
 SCh Art (00068684) Manuel Fernandes Rodrigues Campino  
 SCh Cav (09876279) Luís Manuel Vicente Vergara Peres  
 SAj SGE (05377486) António Alexandre Nobre Evaristo  
 SAj Eng (19410988) António Manuel Couto da Silva  
 SAj Inf (19898385) Emanuel de Jesus de Sousa Filipe 
 SAj Inf (08508088) Joaquim Rogério Rosa dos Santos  
 SAj Art (16268187) Jorge Manuel Rosa Cordeiro  
 SAj Inf (04228389) Leonardo Manuel Transmontano Cardoso  
 SAj Inf (17344786) Luís Filipe Peres Robalo  
 SAj Art (19440287) Luís Manuel Bulhão Pateiro  
 SAj Inf (13232086) Manuel Carlos Teixeira Varandas  
 SAj Med (04754387) Manuel João Lousada Paradinha  
 SAj Mus (05321491) Francisco José de Jesus Marques  
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Os militares a seguir indicados, deixaram de prestar serviço efetivo, na situação de reserva, nas U/E/O 

que a cada um se indica desde 01jan20: 

 

  Posto  A/S  NIM  Nome  UEO   
 

 SMor Cav (11697682) José Manuel Amaro Torrado  GNS 

 SMor Art (11487283) Manuel Maria Marquês da Silva IASFA 

 SMor Inf (10893381) José Manuel Almeida Barata MusMil/Lisboa

 SMor Mus (17566185) António Fernando Pinto Coelho MusMil/Porto 

 SMor PQ (09489880) Manuel António Saragoça Caldeirão RPara 

 SCh Art (15844685) Carlos Alberto Martins dos Santos AM 

 SCh Mat (02893482) Jorge Lopes Cordeiro CIGeoE 

 SCh Inf (12057585) Abel José Ramos Roque  CmdPess 

 SCh Tm (02380586) Luís Veiga Maria Loureiro IASFA 

 SAj Inf (17384185) Egídio Valente Pinto AM 

 SAj Mat (19776588) Victor Manuel da Cruz Fernandes CVP 

 SAj Med (04100088) Mário de Oliveira do Souto IASFA 

 SAj Inf (16031690) Filipe Jorge Tavares Morais RPara 

 1Sarg Aman (16835884) António Henrique Rocha Teixeira RI19 

 1Sarg Aman (15219377) Vítor Manuel Fernandes Dias  CSMC 

 

 

 

VI — OBITUÁRIO 

 

2020 

 

Faleceu o militar abaixo mencionado do RI19 

 

 março  28 Maj  Inf (08580798) Xavier da Costa. 

 

Faleceu o militar abaixo mencionado do RL2 

 

 abril  08 SCh  Art (00941987) José António Farinha Ferreira. 

 

Faleceu o militar abaixo mencionado da DIE 

 

 maio  17 SCh  Eng (15412485) Ricardo Manuel Alves. 

 

Faleceram os militares abaixo mencionados da SMat/RPFES: 

  

 julho  01 Cor  Art (51281911) Victor Manuel de Oliveira dos Santos; 

 julho  03 SAj  Med (51279911) João Alves Fangueiro; 

 julho  08 TCor  AdMil (01425511) José Emílio Gomes de Almeida; 

 julho  09 SMor  SGE (50985011) Joaquim da Costa Maia; 

 julho  09 1Sarg  SGE (50422311) Joaquim Daniel Fialho Barnabé; 

 julho  18 SMor  Med (50046411) Carmindo dos Santos Almeida; 

 julho  20 SCh  Mat (04254765) Manuel Mendes Pereira; 

 julho  22 1Sarg  Inf (51006011) António Mateus Martins; 

 julho  24 CbAdj  Inf (43381562) Acácio Sena Graça; 

 julho  25 SMor  Inf (50193411) José António Mota; 

 julho  28 SCh  Inf (52833911) António Augusto; 

 julho  28 TCor  TManMat (50530811) Artur dos Reis Silva; 
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 julho  29 Cor  Inf (50061411) Carlos Alberto Gomes Saraiva; 

 julho  31 Cap  SGE (50332411) Orlando Duarte Cintra. 
 
 
   
    

O Chefe do Estado-Maior do Exército 
 

José Nunes da Fonseca, General. 

 

Está conforme: 

 

O Ajudante-General do Exército 

 

 

 

José António da Fonseca e Sousa, Tenente-General. 

 



  

 

  
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

ORDEM DO EXÉRCITO 
3.ª SÉRIE 

N.º 07/31 DE JULHO DE 2020 

 

Publica-se ao Exército o seguinte: 

 
 

 

I – JUSTIÇA E DISCIPLINA 

 
Condecorações 

 

Perante a situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19), a 

Defesa Nacional e as Forças Armadas contribuíram, e continuam a contribuir, de forma decisiva para a 

resposta nacional à pandemia, numa articulação muito estreita com as mais diversas entidades da 

sociedade civil, ao mesmo tempo que continuam a assegurar o cumprimento integral das suas missões, 

apesar dos inerentes desafios que decorreram desta situação de exceção. 

A atuação profissional e dedicada da Defesa Nacional e das Forças Armadas durante a pandemia 

tem vindo a demonstrar que as Forças Armadas são essenciais em tempo de paz e que estão preparadas 

para se adaptarem rapidamente para responder a todo o tipo de emergências complexas, demonstrando 

plenamente a sua relevância e carácter singular na garantia da segurança de Portugal e dos portugueses. 

O extraordinário empenho de militares, militarizados e civis da Defesa Nacional e das Forças 

Armadas, reconhecido por todos e que importa assinalar e enaltecer publicamente, focou-se num rigoroso 

planeamento que permitiu conduzir as ações no terreno de forma coordenada e sustentada, contribuindo 

para a segurança sanitária e para o bem-estar da população, através do apoio a um leque alargado de 

entidades, das quais se destacam os Ministérios da Educação, da Justiça, do Mar, dos Negócios 

Estrangeiros, da Saúde e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; os Governos Regionais dos Açores 

e da Madeira; o Serviço Nacional de Saúde; a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil; as 

forças e serviços de segurança; as câmaras municipais; a Liga dos Combatentes e diversas misericórdias. 

Perante a inegável relevância, espírito de sacrifício e capacidade de adaptação para bem servir Portugal 

e os portugueses, no cumprimento das missões relacionadas com o combate à COVID-19, impõe-se o 

reconhecimento público da Defesa Nacional e das Forças Armadas. 

Pelas razões enunciadas e ainda pela forma excecional como responderam aos desafios que se têm 

vindo a colocar, expresso o meu público reconhecimento pela ação dos militares, militarizados e civis da 

Defesa Nacional e das Forças Armadas no combate à COVID-19, pelo seu exemplo de elevadíssima 

competência técnico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, que 

contribuíram significativamente para a eficiência, prestígio e o cumprimento da missão do Ministério da 

Defesa Nacional. 

Considero ser, assim, de inteira justiça dar público realce aos serviços prestados e apontar estes 

militares como exemplo a seguir, vendo-os como justos merecedores de serem distinguidos com este 

reconhecimento, que é primeiramente de carácter simbólico, já que a sua distinção individual pretende 

homenagear o trabalho desenvolvido pela Defesa Nacional e pelas Forças Armadas, no seu conjunto, no 

combate à COVID-19. 

16854494
Draft
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Destaco a forma como contribuíram para o prestígio da Defesa Nacional, das Forças Armadas e de 
Portugal, incorporando qualidades e virtudes militares, competência profissional, perseverança e 
extraordinário desempenho no cumprimento das suas missões, nas instituições que cada um serve. 

Assim, nos termos da competência que me é conferida pelo n.º 3 do artigo 34.º e atento o disposto 
nos artigos 25.º, 26.º e 27.º, todos do Regulamento da Medalha Militar e da Medalha Comemorativa das 
Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, concedo a Medalha da 
Defesa Nacional aos seguintes militares, em Regime de Contrato: 
 

Terceira Classe 
 
 Asp  Of  (18886416)  Hugo Miguel Fresta Graça. 
 

Quarta Classe 
 
 1Cb  (03551213)  João Pedro Ferreira Mota; 
 Sold  (06747618)  Mário Ulisses Santos Fernandes. 

18 de junho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(Portaria n.º 468/20, DR, 2.ª Série, n.º 122, 25jun20) 

 
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 26.º, 27.º 

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, os 
seguintes militares em Regime de Contrato: 
 
 1Cb  (11744515)  Tiago Rafael da Silva Portela  06-06-19 
 1Cb  (07513315)  José Alexandre Carvalho e Sousa  06-06-19 
 1Cb  (03784313)  Rafael Barbosa Raposo  13-02-20 
 Sold  (11617911)  Luís António Oliveira Pinto  06-06-19 
 Sold  (05580413)  Vítor Alexandre da Silva Oliveira  06-06-19 
 Sold  (09826215)  Tiago João da Mata Lima  06-06-19 

(Despacho n.º 7 294/20, DR, 2.ª Série, n.º 139, 20jul20) 
 
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de D. Afonso 

Henriques — Mérito do Exército, 3.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e na alínea c) 
do n.º 2 do artigo 26.º, na alínea c) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no artigo 38.º, do 
Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º do mesmo 
diploma legal, o Ten RC (07432309) Diogo Falcão Paredes Pinto Meira. 

(Despacho 17jul20) 

 
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  (13774710)  Cátia Marlene Ribeiro Mendes; 
 Ten  (06816104)  Daniel Filipe Pereira Castanheira; 
 Alf  (06807910)  Fábio Alexandre Marques Almeida. 

(Despacho 09jun20) 
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 Ten  (13364609)  Fábio Daniel Fernandes Silva. 

(Despacho 09jul20) 

 

Quarta Classe: 

 

 CbAdj (09308010) Alex Ermilindo Semedo Martins; 

 CbAdj  (03245915)  Rúben Ivan Godinho Henriques; 

 1Cb   (11292715) Tiago Gomes Ferreira; 

 1Cb (01499516) Bruno Emanuel Loureiro Paradela; 

 1Cb (03798709) Daniel Filipe Macedo Lopes Cardoso; 

 Sold  (04293610)  Vítor Hugo dos Santos Moreira; 

 Sold  (00064010)  Joel Gomes da Cunha; 

 Sold  (13167317)  Elisabete Sofia Ferreira Dias. 

(Despacho 09jun20) 

 

 CbAdj  (17134512)  Sónia Raquel Oliveira Santos; 

 1Cb  (11333109)  Rafael José Goncalves Figueira; 

 1Cb  (18648016)  Diogo Miguel Barros Simões; 

 1Cb  (14545115)  Viviana da Silva Oliveira; 

 Sold  (01336315)  Rúben Alexandre Gomes Almeida; 

 Sold  (06538617)  Renata Quadros Niza; 

 Sold  (08528815)  Hugo Miguel da Silva Mendes. 

(Despacho 09jul20) 

 

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 (11966303) Paulo Martinho da Silva Ferreira; 

 Ten (13364609) Fábio Daniel Fernandes Silva; 

 2Sarg (16802609) Pedro Daniel Pires Martins; 

 2Sarg (12529511) Joel António Gonçalves Pereira; 

 2Sarg (06021009) Filipe Manuel Ramalhete Honório; 

 2Sarg (13224706) Gisela Diana Rodrigues Marques; 

 2Sarg (14049809) Sérgio Daniel Costa Peixoto; 

 2Sarg (08152006) Lisandra Franco Lopes; 

 Furr (14724611) Susana Filipa Machado Santos; 

 Furr (15283014) Elsa Martins Fonseca; 

 CbAdj (12339913) Miguel Gomes Miranda; 

 CbAdj (19941015) Rúben Miguel Aguiar Ferreira; 

 CbAdj (02006512) Hugo Rafael da Silva Gaio; 

 CbAdj (04802913) Nélson Rafael Oliveira Reis; 

 1Cb (00982011) Fábio Emanuel Eusébio Loureiro; 

 1Cb (06010412) Miguel Ângelo Ramos Gomes; 

 1Cb (08223214) Luís Fernando Castro Ferreira; 

 1Cb (01153815) Tiago Miguel Martins Antunes; 

 1Cb (01271913) Tiago José Rodrigues Guimarães; 
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 1Cb (08085111) Luís Filipe Pinheiro Marques; 

 1Cb (15880512) Fabrício Fortes Neves; 

 1Cb (02550109) Melina Maria Pereira Araújo; 

 1Cb (10912812) Carlos Patrício Givelho; 

 1Cb (08955411) Diogo Sérgio Conde Ribeiro Fernandes; 

 Sold (03822911) André Vilela Teixeira; 

 Sold (16361110) João Carlos Martins Policarpo; 

 Sold (19896406) Rúben Emanuel Moreira da Luz; 

 Sold (11862609) Nuno André Freire Fernandes; 

 Sold (19249114) Carlos António Correia Morais Chantre; 

 Sold (02961713) Luís Lima Monteiro Júnior; 

 Sold (15975715) Paulo Miguel Pereira Nogueira; 

 Sold (18378909) Hernandez Cardoso Silva; 

 Sold (19076314) Daniel Guilherme Mendes Marques; 

 Sold (19711114) Paulo Jorge da Encarnação da Silva Capela. 

(Despacho 15jun20) 

 

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Cobre, por despacho, da data 

que se indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de 

competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das 

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

dezembro, os seguintes militares em Regime de Contrato: 

 

 Alf (03398211) Luís Filipe Saragoça Laço; 

 2Sarg (03358604) Luís Carlos Ramos Branquinho; 

 2Sarg (07975104) Pedro Filipe Guedes Gonçalves; 

 Furr Al  (06141614) Inês Isabel Perdigão Mendes; 

 1Cb (06092610) Hugo Miguel Gonçalves Couto. 

(Despacho 20jul20) 

 

Condecorados com a Medalha Comemorativa das Campanhas, por despacho, da data que se indica, 

do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de competências, e em 

conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das 

Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares: 

 

 Ex-Ten (18780473) Orlando Vieira Calado Frazão “Angola 1974-75”; 

 Ex-Ten (08707063) Carlos Jaime Ferreira Serra “Guiné 1965-67”; 

 Ex-Ten (01156171) Afonso Pais Gomes “Angola 1972-74”; 

 Ex-Alf (09445965) António Carvalho Larguesa “Angola 1973-74”; 

 Ex-Alf (60779068) José Santos “Angola 1968-72”; 

 Ex-Alf (61296268) Abel Alves Borges “Angola 1970-72”; 

 Ex-2Sarg (04687871) Alberto Gameiro Jorge “Guiné 1972-74”; 

 Ex-Furr (12325572) Belmiro da Encarnação Raposo Baptista “Angola 1973-75”; 

 Ex-Furr (18792872) Fernando Rodrigues Louro “Angola 1973-75”; 

 Ex-Furr (18573972) João António Mendes Coca “Angola 1973-75”; 

 Ex-Furr (64952968) Orestes de Moura Dias “Angola 1968-71”; 

 Ex-Furr (61944769) Manuel de Oliveira Graça “Angola 1969-72”; 

 Ex-Furr (05044871) José Ferreira Meireles Martins “Guiné 1972-74”; 

 Ex-1Cb (01730064) Francisco dos Santos Barreto “Moçambique 1965-67”; 

 Ex-1Cb (16086571) António Francisco Guerreiro “Moçambique 1973-74”; 

 Ex-1Cb (02188874) Joaquim Gonçalves de Oliveira “Moçambique 1974-75”; 
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 Ex-1Cb (05539871) José Lopes Torres “Guiné 1971-73”; 

 Ex-1Cb (09976273) Amarino Coelho Pião “Angola 1973-75”; 

 Ex-1Cb (19042273) Salvador dos Santos Cabral “Angola 1973-76”; 

 Ex-1Cb (06157269) Carlos Gonçalves Esteves “Angola 1969-72”; 

 Ex-1Cb (00605966) Francisco dos Santos Pinto Marvão “Angola 1966-69”; 

 Ex-1Cb (60976571) Eduardo Sousa Albuquerque “Angola 1972-74”; 

 Ex-1Cb (64477068) José da Rosa Noutel “Angola 1968-71”; 

 Ex-1Cb (06847071) Mário Alcino dos Anjos Martins “Moçambique 1972-73”; 

 Ex-1Cb (61560269) Abílio da Silva de Matos “Angola 1969-72”; 

 Ex-1Cb (61805869) Carlos Alberto Costa Gírio “Angola 1969-72”; 

 Ex-1Cb (05751565) António Monteiro Nunes “Guiné 1966-68”; 

 Ex-1Cb (00137962) Artur de Oliveira Varela “Moçambique 1963-66”; 

 Ex-1Cb (07400566) Manuel Luís de Carvalho “Guiné 1967-69”; 

 Ex-1Cb (00749265) Manuel António Cristóvão “Angola 1965-67”; 

 Ex-1Cb (15180971) Armando dos Reis de Sousa “Angola 1971-74”; 

 Ex-Sold (09108866) Luís Lourenço Simões “Angola 1967-69”; 

 Ex-Sold (01314263) Joaquim Oliveira Silva “Angola 1963-66”; 

 Ex-Sold (74368273) Carlos Mateus Vieira Gomes da Costa “Moçambique 1973-74”; 

 Ex-Sold (15703372) António Alberto Alves “Angola 1973-75”; 

 Ex-Sold (11833572) António Batista Marques “Angola 1973-75”; 

 Ex-Sold (03984673) António Vidal Alves “Angola 1973-75”; 

 Ex-Sold (08190673) Carlos da Silva Gomes “Angola 1973-75”; 

 Ex-Sold (08809968) Domingos dos Santos de Matos “Angola 1973-75”; 

 Ex-Sold (12951873) Joaquim Marques José Angola “1973-75”; 

 Ex-Sold (16007172) Jorge Manuel da Luz Martins “Angola 1973-75”; 

 Ex-Sold (10024373) José Manuel Diogo Trindade “Angola 1973-75”; 

 Ex-Sold (16776072) José Manuel Carvalho Teixeira Russo “Angola 1973-75”; 

 Ex-Sold (04120473) José Pimenta “Angola 1973-75”; 

 Ex-Sold (08941173) Ludgero das Neves Adriano “Angola 1973-75”; 

 Ex-Sold (01125273) Luís Filipe Brites Duarte “Angola 1973-75”; 

 Ex-Sold (08786573) Manuel João da Costa Pereira “Angola 1973-75”; 

 Ex-Sold (12068673) António Silvestre Chaves Alves “Angola 1973-75”; 

 Ex-Sold (12837073) Fernando da Silva Barbosa “Angola 1973-75”; 

 Ex-Sold (05031173) Mário Alves Martins “Angola 1973-75”; 

 Ex-Sold (06911865) Fernando da Silva Jacinto “Angola 1966-68”; 

 Ex-Sold (02241167) José de Jesus Rodrigues Neto “Angola 1967-69”; 

 Ex-Sold (03721067) Eduardo Manuel Proença Tomaz “Moçambique 1968-70”; 

 Ex-Sold (00179861) José dos Santos Fonseca “Angola 1961-63”; 

 Ex-Sold (01960769) Armando Tavares Gonçalves “Moçambique 1970-72”; 

 Ex-Sold (07066964) Gualdino de Oliveira Ferreira “Moçambique 1964-67”; 

 Ex-Sold (61927469) António Ramos Alves da Cunha “Angola 1969-72”; 

 Ex-Sold (08610664) José Domingos Lopes “Guiné 1965-67”; 

 Ex-Sold (17134672) Domingos Júlio Fernandes Lemos “Guiné 1973-74”; 

 Ex-Sold (05344666) Leonel de Almeida Alves “Angola 1967-69”; 

 Ex-Sold (04886372) Joaquim Olavo da Costa “Moçambique 1973-74”; 

 Ex-Sold (70227968) João Loureiro da Costa “Moçambique 1968-71”; 

 Ex-Sold (03714473) Fernando de Sousa Bernardes “Angola 1973-75”; 

 Ex-Sold (19115469) Manuel Nanque Feiteira “Moçambique 1969-71”; 

 Ex-Sold (00246373) Manuel Armando Pereira “Guiné 1973-74”; 

 Ex-Sold (13215972) Joaquim Augusto Moreira Ferreira “Guiné 1973-74”. 

(Despacho 10jul20) 



   

172    ORDEM DO EXÉRCITO N.º 07/2020                                                             3.ª Série 

 
 

 

 

Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, “Iraque 2019-20”, 

por despacho da data que se indica, do Chefe de Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da 

subdelegação de competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar 

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

dezembro, os seguintes militares em Regime de Contrato: 

 

 1Cb (04660617) Fábio Duarte Clemente Carriça; 

 1Cb (04746517) Alexandra Oliveira da Silva; 

 1Cb (14732417) Hugo Miguel Lopes Botelho. 

(Despacho 17jun20) 

 

Condecorado com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, “Angola 1974-75”, 

por despacho da data que se indica, do Chefe de Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da 

subdelegação de competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar 

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

dezembro, o Ex Alf (18390473) João Martins Vaz. 

(Despacho 10jul20) 

 

Condecorado com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, “Angola 1975”, por 

despacho da data que se indica, do Chefe de Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação 

de competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das 

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

dezembro, o Ex Furr (06530874) António Manuel Soeiro Rodrigues. 

(Despacho 10jul20) 

 

Por despacho do Tenente-General AGE, de 22 de junho 2020, proferido no âmbito da delegação de 

competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das 

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

dezembro, foram autorizados os militares, em Regime de Contrato abaixo indicados, a aceitarem as 

seguintes condecorações: 

 

Medalha ONU 

The Minusca Medal - RCA 

 

 CbAdj (09308713) Bruno David Ribeiro Sebadelhe; 

 CbAdj (11352709) Hernâni da Silva Lopes; 

 CbAdj (17901613) Bruno Miguel Fonseca Dias; 

 CbAdj (15262315) Luís Miguel Marques de Jesus; 

 1Cb (11393812) José Pedro Campos Magalhães; 

 1Cb (10200716) Rúben Filipe Oliveira Rodrigues; 

 1Cb (14015013) Jorge Filipe Tavares de Almeida; 

 1Cb (01901311) Renato Almeida Casal da Veiga; 

 1Cb (01288011) Hélder Manuel Correia Rebelo; 

 1Cb (15608912) António Pedro Carneiro dos Santos; 

 1Cb (19796011) Gil Samuel Ribeiro Botelho; 

 1Cb (02965214) Patrick Costa Dias; 

 1Cb (09740810) João António Antunes de Freitas; 

 1Cb (16475305) João Luís Marques Quaresma Araújo Couto; 

 1Cb (09840916) Carlos Daniel Almeida Tavares; 
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 1Cb (06882106) Tiago Miguel Carvalho Oliveira; 

 1Cb (08376712) Nelson Diogo Vieira Martins; 

 1Cb (15348513) Tiago Filipe Pereira Rocha; 

 1Cb (04028010) Fábio André dos Santos Silva Pereira; 

 1Cb (04291213) António Manuel da Cruz Teixeira; 

 1Cb (01795714) Alexandre Filipe Costa Fonseca; 

 1Cb (12309813) Marco António Alves Ferreira; 

 1Cb (01769113) Daniel Roberto Neves Frias; 

 1Cb (18844417) Luís Carlos Ferreira Vicente; 

 1Cb (08610913) Filipe Rafael Nogueira Fernandes; 

 1Cb (06633213) Francisco José Ramos de Oliveira; 

 1Cb (11912513) Bruno Miguel Oliveira Monteiro; 

 1Cb (11003114) Carlos Manuel Cortes da Rocha; 

 1Cb (16004913) Oleg Ceban; 

 1Cb (10303916) Hugo Rafael Soares Pereira; 

 1Cb (17780112) João Pedro Ferreira da Silva; 

 1Cb (00439812) Fábio Luís Dias Coelho; 

 1Cb (11478612) José Pedro Ferreira Monteiro; 

 1Cb (14597312) Rui Pedro Peixoto Novais; 

 1Cb (05348712) Daniel Vieira Monteiro; 

 1Cb (10882115) Miguel Amaro Salgueiro; 

 1Cb (05326914) João Pedro Costa Araújo; 

 1Cb (11896712) Márcio José Cardoso Carneiro; 

 1Cb (05572715) Miguel Américo Martins Quintas; 

 1Cb (03891114) Marco Augusto de Jesus Bastos; 

 1Cb (11035214) Luís Carlos Gonçalves Gil; 

 1Cb (01672313) Pedro Garcia Lima; 

 1Cb (15997711) Nélson Filipe Nunes Ribeiro; 

 1Cb (18985915) Rafael Rodrigo Ribeiro Cura; 

 1Cb (14227516) Carlos Miguel Sabugueiro Direito; 

 1Cb (10882115) Miguel Amaro Salgueiro; 

 Sold (15852414) Bruno Jorge Duarte Correia; 

 Sold (14865710) Bruno Cesar Soares Oliveira; 

 Sold (16971415) Pedro Daniel Alves Santos; 

 Sold (02377916) Hugo Manuel da Silva Carvalho; 

 Sold (09322616) Dimitri Mitrik; 

 Sold (13947718) José Carlos Rocha Gomes Saavedra; 

 Sold (04669116) André Filipe Santiago Sabino; 

 Sold (18788812) Vítor Hugo Gomes Pereira; 

 Sold (05190012) Rafael Ricardo da Silva Costa; 

 Sold (17217017) Dário Horácio Antunes Vasco; 

 Sold (10980313) André Filipe Pucarinho Heleno; 

 Sold (18581617) Fernando António Reis de Jesus Albuquerque; 

 Sold (12336913) Tiago Oliveira Baptista; 

 Sold (16168018) Hugo André Ferreira Pinto; 

 Sold (02585214) Carlos Alberto Gomes Salgado; 

 Sold (14665313) João Paulo Ribeiro Cardoso; 

 Sold (01586312) Pedro Luís Rodrigues de Almeida; 

 Sold (11412914) Gonçalo Daniel Duarte Cruz; 

 Sold (02323917) Bruno Miguel da Silva Reis; 

 Sold (11442913) José Filipe Marques Rodrigues; 
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 Sold (19613114) Bruno Miguel Carvalho Pinto; 

 Sold (19735513) David Almeida Duarte; 

 Sold (05013015) Alexandre Pereira de Sousa João; 

 Sold (08390914) Bruno Rafael Moreira Nogueira; 

 Sold (08968711) Ivo Rafael Vieira Faria; 

 Sold (18566813) Luís Filipe Cação Sousa; 

 Sold (12745915) Marco Paulo Pereira Domingues; 

 Sold (00416506) Victor Aureliano Gomes Fernandes; 

 Sold (18320812) Diogo Marinho da Silva; 

 Sold (06174411) João Pedro Martins Carvalho; 

 Sold (10305910) Luís Miguel Soares Pinheiro; 

 Sold (08985306) Jorge Miguel Carvalho de Almeida; 

 Sold (12871418) Daniel Dias Gomes; 

 Sold (13734217) Vasco Francisco Correia Marques; 

 Sold (12960715) João Carlos Barbosa Gomes; 

 Sold (01039311) Duarte Nuno Ferreira de Jesus; 

 Sold (18771814) Flávio António Ribeiro dos Santos; 

 Sold (04120513) André Tavares Ferreira; 

 Sold (10923614) Luís Carlos Rocha Gonçalves; 

 Sold (12990112) Pedro Miguel Monteiro Alves; 

 Sold (04014313) Daniel Guedes dos Santos; 

 Sold (17378713) Alexandre Herculano Nascimento Antunes; 

 Sold (01225512) Fernando Tiago Fontes Martins; 

 Sold (15965712) Ricardo da Silva Duarte; 

 Sold (16120114) João Luís Barbosa Moreira; 

 Sold (16335913) Tiago Samuel Malhão da Ponte; 

 Sold (03405112) Cláudio Filipe de Matos Torres; 

 Sold (19056606) Gonçalo Leite Capão; 

 Sold (19473112) Diogo Filipe Freitas Costa; 

 Sold (18100513) Fábio André Maieiro Cruz; 

 Sold (19763016) Tiago André Gonçalves da Silva; 

 Sold (05876215) Tomás Gonçalo Teixeira da Costa; 

 Sold (12882713) Pedro Rafael Rodrigues Correia; 

 Sold (11893813) Fábio Joaquim Antunes Carvalho; 

 Sold (11862609) Nuno André Freire Fernandes; 

 Sold (17823011) Marta Iolanda Fonte de Campos; 

 Sold (15975715) Paulo Miguel Pereira Nogueira; 

 Sold (00930012) Jorge André Cardoso Barros; 

 Sold (14531615) João Gonçalo dos Santos Mingatos; 

 Sold (02374409) José Gonçalo Frias de Matos; 

 Sold (15161516) Tiago Joaquim Martins Sampaio; 

 Sold (09621511) Arsalan Dorzhiev; 

 Sold (08166915) José Miguel Lopes Correia; 

 Sold (16494216) Rúben Filipe da Rocha Monteiro; 

 Sold (10398414) Leonardo Filipe Silva Martins; 

 Sold (00087312) Bruno da Costa Pedrosa; 

 Sold (19545515) Ivo André Marques da Silva; 

 Sold (01293212) António Manuel Santos Mendes; 

 Sold (16365112) Diogo Miguel Martins Ferreira; 

 Sold (17823011) Marta Iolanda Fonte de Campos. 
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Por despacho do Tenente-General AGE, de 15 de julho 2020, proferido no âmbito da delegação de 

competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas 

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

autorizado a militar em Regime de Contrato, abaixo indicada a aceitar a seguinte condecoração: 

 

Medalha OTAN 

Non Article 5 - Afeganistão 

 

 Alf (13140709) Daniela Patrícia Moreira da Silva. 

 

Louvores 

 

Louvo o Ten RC (07432309) Diogo Falcão Paredes Pinto Meira, pela elevada competência 

revelada no âmbito técnico-profissional, exemplar dedicação e permanente disponibilidade como tem 

desempenhado, ao longo dos últimos dois anos, as exigentes funções de Jurista no Gabinete do 

Comandante das Forças Terrestres (CFT). 

A forma extraordinariamente competente, empenhada e eficiente como tem desempenhado as suas 

funções, conjugada com o seu espírito de bem servir e pelas relevantes qualidades pessoais que tem 

evidenciado, ao que acresce a sólida formação jurídica que possui, uma elevada capacidade de 

organização e uma excelente capacidade de estudo e análise, é permanentemente substanciada pela 

elevada qualidade dos trabalhos de cuja realização foi incumbido, resultando o seu trabalho em pareceres 

excecionalmente bem fundamentados que muito têm contribuído, no âmbito da justiça e disciplina e dos 

diferentes protocolos de colaboração estabelecidos, para apoio à decisão do CFT. 

Merece também especial referência a sua prontidão, espírito de colaboração e interesse como tem 

esclarecido e apoiado juridicamente todas as solicitações dos oficiais de justiça e oficiais instrutores das 

Brigadas, Zonas Militares e Unidades na direta dependência hierárquica do CFT, resultando em evidentes 

vantagens para a melhoria e proficiência da administração da justiça e disciplina neste Comando. 

Muito zeloso e empenhado nas tarefas que lhe foram cometidas, demonstrou uma rara capacidade 

de análise e uma apurada objetividade, tendo consolidado, com naturalidade, uma imagem de respeito, de 

consideração e de extrema confiança, que se materializou num eficiente e extraordinário desempenho. 

Dotado de uma esmerada educação, no exercício das mencionadas funções sempre pautou a sua 

conduta no respeito pelos princípios da Disciplina, Lealdade, Honestidade e Frontalidade que, aliados à 

sua competência técnica, vontade de bem servir, permanente disponibilidade para colaborar com os 

demais Juristas e Oficiais de Justiça do CFT, bem como de outros OCAD e da Assessoria Jurídica do 

GabCEME, sentido de entre-ajuda e sã camaradagem, tornam o Tenente RC Diogo Meira um elemento 

primordial para o seu Chefe direto, bem como para o Comandante das Forças Terrestres, e especialmente 

orientado para os casos de particular complexidade, no âmbito jurídico. 

Pelas qualidades evidenciadas e amplamente confirmadas, e pelo trabalho que desenvolveu, é de 

toda a justiça que os serviços prestados pelo Tenente RC Diogo Meira sejam considerados como tendo 

contribuído muito significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Comando 

das Forças Terrestres e do Exército Português. 

17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

 

 

II – MUDANÇAS DE SITUAÇÃO 

 

Ingressos em Regime de Contrato 

 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 15 de junho de 2020, 

ingressar na categoria de Oficiais, em Regime de Contrato, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 259.º e 
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da alínea a) do n.º 1 do 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 Aspirante a Oficial, os seguintes Aspirantes Graduados: 

 

 NIM  Nome  Especialidade  Data   Class. Final 

   Antiguidade  (valores) 

 

 (07633515)  Cláudia da Cunha Pereira  886 EF Lic em Ed Física  06-01-20  16,34 

 (15724717)  Fernando Manuel Sousa Gonçalves Paiva  665 SP Eng Informática  06-01-20  15,88 

 (13172014)  João Miguel dos Santos Rego  866 SC Engenheiro Geógrafo  06-01-20  13,92 

 (03861515)  Bruno Filipe Barata de Tavares Queirós  652 SP Lic em Direito  06-01-20  13,38 

 (10903014)  Rúben Miguel Oliveira Moreira  652 SP Lic em Direito  06-01-20  13,18 

 (14720512)  Ana Filipa Faria Barroso  642 SP Lic em Psicologia  06-01-20  12,62 

 (03322310)  Ana Margarida Costa Rodrigues  652 SP Lic em Direito  27-02-20  13,64 

 (18991113)  Catarina Vieira Guedes  642 SP Lic em Psicologia  27-02-20  13,26 

 

2 — Os supracitados militares concluíram com aproveitamento o 2.º Curso de Formação de 

Oficiais de 2019. 

3 — Contam a antiguidade no posto de Aspirante a Oficial, desde a data que a 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 escala de antiguidades nos termos do n.º 4 do artigo 259.º do EMFAR. 

17 de junho de 2020. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 7 016/20, DR, 2.ª Série, n.º 132, 09jul20) 

 

 

 

III – PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES 

 

Graduações 

 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 09 de março de 2020, 

graduar no posto de Alferes, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 73.º do Estatuto dos Militares das Forças 

Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018 de 02 

de março, os seguintes militares: 

 

 Posto  NIM  Nome 

 

 Sold  Cad  (17237310)  Ricardo Pacheco Raposo 

 Sold  Cad  (18652913)  Joana Alegria Timóteo Rodrigues 

 Sold  Cad  (18812713)  Pedro José da Mota Moreira 

 

2 — As graduações destinam-se a frequência da formação inicial no âmbito Concurso Ordinário 

para Ingresso nos Quadros Especiais do Serviço de Saúde, na sequência do concurso publicado no Aviso 

n.º 19 581/2019 do Diário da República n.º 235, 2.ª série, de 06 de dezembro de 2019. 

3 — As graduações produzem efeitos desde 09 de março de 2020, dia do início da frequência da 

referida ação de formação. 
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4 — Os militares ficam 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, na sua redação 

atual, tendo direito ao vencimento pelo posto de graduação, desde 09 de março de 2020. 

17 de junho de 2020. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 7 015/20, DR, 2.ª Série, n.º 132, 09jul20) 

 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército graduar no posto de Aspirante a Oficial, 

por despacho de 01 de junho de 2020, em Regime de Contrato, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 257.º 

e do n.º 3 do artigo 270.º, ambos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018 de 02 de março, com data reportada 

a 01 de junho de 2020, o seguinte militar: 

 

 NIM  Nome  Especialidade de destino 

 

 (19192113)  Joel Luciano da Silva Martins  031 I Atirador 

 

2 — O supracitado militar iniciou a frequência da Instrução Complementar 3, do 2.º Curso de 

Formação de Oficiais de 2019, em 01 de junho de 2020. 

3 — Fica integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme 

previsto no n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual, tendo 

direito ao vencimento pelo posto de graduação, desde a data da assinatura do presente despacho, nos 

termos do disposto do n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR. 

22 de junho de 2020. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 7 110/20, DR, 2.ª Série, n.º 135, 14jul20) 

 

1 — Por Despacho de 01 de junho 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: 

 

263 C PE 

 

 Posto  NIM  Nome 

 

 Sold  Inst  (13836217)  Emanuel José Cardoso Moreira 

 

609 AM Alimentação 

 

 Posto  NIM  Nome 

 

 Sold  (03506714)  João Pedro Azevedo da Taira Pinto 

 Sold  Inst  (11123416)  Lucas Barbosa Farias 

 Sold  Inst  (03721317)  Sara Raquel Ramadinha Pereira 

 

677 TP Condução Auto 

 

 Sold  (02768818)  José Fernando Martins Batista 
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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. 
3 — Contam a antiguidade no novo posto desde 01 de junho de 2020, nos termos do n.º 3 do 

artigo 270.º do EMFAR. 
4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 01 de junho 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. 

01 de junho de 2020. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 6 727/20, DR, 2.ª Série, n.º 125, 30jun20) 

 
1 — Por Despacho de 04 de junho 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, 

é graduado 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, o 
militar em Regime de Contrato, abaixo indicado: 
 

423 TM Transmissões (UU TM) 

  

 Posto  NIM  Nome 

 
 Sold  (04992120)  Rúben Cordero Cardoso 

 
2 — O supracitado militar iniciou a Instrução Complementar, no âmbito do 2.º Curso de Formação 

de Sargentos RV/RC — 2019, inserido no Plano de Incorporações para 2019. 

3 — Conta a antiguidade no novo posto desde 04 de junho de 2020, nos termos do n.º 3 do 
artigo 270.º do EMFAR. 

4 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 04 de junho de 2020, nos termos do n.º 3 do 
artigo 72.º do EMFAR, ficando integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, 
conforme previsto no n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 

04 de junho de 2020. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 6 728/20, DR, 2.ª Série, n.º 125, 30jun20) 

 

 

 
IV – CONCURSOS, CURSOS E ESTÁGIOS  

 

Cursos 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 
de 2019 do Exmo. Tenente-General, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 20 de fevereiro de 
2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Adaptação à VTLB URO VAMTAC ST5” 
que decorreu no RI10, no período de 29 de janeiro a 04 de fevereiro de 2020, os militares do RCmds, em 

Regime de Contrato, abaixo indicados: 
 

 Posto NIM Nome 

 
 1Cb (13383811) Guilherme Filipe Cunha Abreu  
 1Cb (19043515) Leonel Fernando Mendes 
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 Posto NIM Nome 

 

 1Cb (12604513) Adérito Emanuel Garcez de Oliveira 

 1Cb (19127215) Rúben dos Santos Almeida Ribeiro 

 1Cb (12827515) Daniel Lopes dos Santos 

 2Cb (00015218) Tiago Manuel Marinho de Magalhães 

 Sold (05390015) Pedro Artur Batista 

 Sold (00901316) Fernando Marcelo Lago Narciso 

 Sold (19572518) Marcelo Simão Rato Lavado 

 Sold (05339918) David Cordeiro Fernandes 

 Sold (06567016) Maksym Horlov  

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 09 de março 

de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Adaptação à VTLB URO VAMTAC ST5” 

que decorreu no RI10, no período de 04 a 06 de fevereiro de 2020, os militares do RCmds, em Regime de 

Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto NIM Nome 

 

 1Cb (05025612) Gonçalo Filipe Sousa Ferreira 

 1Cb (11689916) Francisco José Bicho Pereira Coelho  

 1Cb (00551710) Diogo Filipe da Silva Alves 

 2Cb (17489617) Ricardo Figueira Batista  

 2Cb (17131112) Marcelo Barão Nunes  

 2Cb (16125715) João Filipe do Carmo Henriques 

 2Cb (14596915) Michel Henri Sousa Pitois  

 Sold (10996617) Pedro Manuel Gonçalves Pereira 

 Sold (07817713) Vadym Zaloznyi 

 Sold (10217516) Corentin da Silva 

 Sold (16654815) Cláudio Alexandre Barrela dos Santos 

 Sold (03674715) João Pedro da Silva Duarte 

 Sold (10705114) Herdeir Lopes Fernandes   

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 11 de 

fevereiro de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Adaptação a Viaturas Militares 

Táticas Categoria - B” que decorreu no RG3, no período de 20 a 24 de janeiro de 2020, os militares em 

Regime de Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto NIM Nome UEO 

 

 1Cb (08207114) Danny Steve Freitas Azevedo QG/ZMM 

 2Cb (06014617) Carlos Leandro Franco Gonçalves RG3 

 2Cb (07092319) Pedro Henrique Carvalho Araújo RG3 

 2Cb (16027017) Pedro Filipe Marcos Pita RG3 

 Sold (16746119) Leonardo Martins Betencourt QG/ZMM 

 Sold (19258419) João André Sá do Espírito Santo RG3 

 Sold (00329516) João André Góis Rodrigues RG3 

 Sold (01798519) João Pedro Vieira Fernandes RG3 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho de 

2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 09 de março de 2020 

pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Adaptação a Viatura Militares Táticas - Categoria B” 
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que decorreu na ES, no período de 03 a 07 de fevereiro de 2020, os militares em Regime de Contrato, abaixo 

indicados: 

 

 Posto NIM Nome UEO 

 

 Sold (15764218) Augusto Paxe dos Santos RI10 

 Sold (04254720) André Leonardo Nascimento Liberato RI15 

 Sold (01464019) Gabriel Alexandre Bezerra Passos RI10 

 Sold (06718418) José Pedro Martins Carvalho RI10 

 Sold (18882514) Luís Miguel Alexandre Ferreira Tavares RI15 

 Sold (18189917) Bernardo Filipe Raposo Santos RPara 

 Sold (16174919) João Manuel Moreira Crúzio RI10 

 Sold (05905918) João Paulo da Rocha Silva RI10 

 Sold (09514720) Diogo Filipe da Silva Salgado RI10 

 Sold (07373119) Rui Gonçalo Sarabando Pinto RI10 

 Sold (10585617) António Alexandre Constantino dos Santos RI10 

 Sold (00263720) André Marques dos Santos RI15 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho de 

2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 06 de março de 2020 

pela DF, concluíram com aproveitamento o “2.º Curso de Adaptação a Viaturas Militares Táticas - Categoria B” 

que decorreu na ES, no período de 17 a 21 de fevereiro de 2020, os militares em Regime de Contrato, abaixo 

indicados: 

 

 Posto NIM Nome UEO 

 

 2Cb (16684114) Wendell Diego Martins de Oliveira CM 

 Sold (06084020) Duarte Vitorino Teles DS 

 Sold (02991918) André Filipe Almeida Luís RTm 

 Sold (02420517) Pedro Nuno Figueiredo Costa CSTSM 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 20 de fevereiro de 

2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Condutor de Autometralhadora V-150 S” 

que decorreu no RC6, no período de 03 a 14 de fevereiro de 2020, os militares do RC6, em Regime de 

Contrato abaixo indicados, com a classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto NIM Nome Class. 

 

 Sold (18542219) José Pedro Meireles de Sousa 19,22 

 Sold (19721317) Pedro Miguel Guimarães Araújo 18,76 

 Sold (06732317) Miguel Barros Rodrigues 18,71 

 Sold (15742518) Rui Pedro Silva Azevedo 18,59 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 27 de fevereiro 

de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Condutor Militar Categoria - B” que 

decorreu na ES, no período de 06 de janeiro a 14 de fevereiro de 2020, os militares em Regime de Contrato, 

abaixo indicados: 

 

 Posto NIM Nome UEO 

 

 1Cb (17578116) Diogo Rafael Bastos dos Santos RA4 

 1Cb (12989611) Cristiano André da Silva Pinto RI13 
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 Posto NIM Nome UEO 

 

 1Cb (16093217) Catarina da Cunha Silva RC6 

 1Cb (11732316) Kevin Vieira Pereira RC6 

 2Cb (07505816) Carlos António Garrido Casal Barbosa RTm 

 2Cb (14649719) Pedro André Costa Miranda RA5 

 2Cb (18664119) Márcio Rafael Dourado Quintela RI1 

 2Cb (19275118) Diogo Sebastião Carriço da Silva RI1 

 2Cb (14589918) David Simões Nunes da Silva CTOE 

 2Cb (16323415) Ricardo Jorge Pinto Lopes Tavares RTm 

 Sold (06259214) Nuno João Bastos Calhaço RC3 

 Sold (16282317) André Martim Barata Araújo Lacerda Aires RTransp 

 Sold (09439320) Ana Beatriz Soares Duarte RE3 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 06 de fevereiro 

de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “2.º Curso de Condutor Militar Categoria - C+E” que 

decorreu na ES, no período de 20 a 31 de janeiro de 2020, os militares em Regime de Contrato, abaixo 

indicados: 

 

 Posto NIM Nome UEO 

 

 1Cb (13481017) José Rafael Pires Martins RC6 

 2Cb (08807817) Marcelo Filipe Pinto Gonçalves GAC 15.5AP/BrigMec 

 2Cb (02965116) André Teixeira de Freitas RTransp 

 Sold (14806617) Alexandre Rafael Gomes Miguel CEngCombPes/BrigMec 

 Sold (09661717) Eduardo Alexandre Neves Bento CTOE 

 Sold (02603116) Daniela Sofia Correia Bengalinha RA5 

 Sold (18112418) Bernardo Jorge Coelho Ferro RA4 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 14 de 

fevereiro de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Introdução às Tecnologias de 

Informação” que decorreu no RG3, no período de 03 a 14 de fevereiro de 2020, os militares em Regime 

de Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO 

 

 CbAdj 01 – Campanha  (03241410)  Joni Micael de Freitas Faria RG3 

 1Cb 01 – Campanha (03622418)  João Pedro Miranda de Sousa RG3 

 1Cb 15 – CVMP (00983316)  Marco Paulo Abreu Sá RG3 

 2Cb 07 – Serviços (19827214)  Francisco Jorge Nieves de Freitas RG3 

 Sold 16 – PolíciaEx (06451316)  Laura Sofia Velosa Bargante MusMil Madeira 

 Sold 01 – Campanha (04310118)  Pedro Miguel Abreu Faria RG3 

 Sold 01 – Campanha (00982116)  Carlos Alberto Ribeiro Ramos RG3 

 Sold 01 – Campanha (01764518)  Filipe Fernandes de Ponte RG3 

 Sold 01 – Campanha (14599218)  João Pedro Calisto da Graça RG3 

 Sold 01 – Campanha (11213415)  Roberto Nunes da Silva RG3 

 Sold 07 – Serviços (17042817)  Paulo Leandro Gouveia Ferreira RG3 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 11 de fevereiro 

de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Material e Segurança Cripto - Praças” 
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que decorreu no RTm, no período de 06 a 10 de janeiro de 2020, os militares em Regime de Contrato, 

abaixo indicados: 

 

 Posto NIM Nome UEO 

 

 Sold (12336319) Fausto Guiomar da Costa RG2 

 Sold (05700813) Daniel Santos Oliveira Anes RI19 

 Sold (02256219) Diogo Alexandre Ferreira Alves CTm/BrigRR 

 Sold (05743118) Salomé Duarte Pires da Fonseca Serrão CTm/BrigRR 

 Sold (14647520) João Pedro Moreira Pinto RTm 

 Sold (13461718) Fábio Miguel Almeida Rebelo EME 

 Sold (13962618) Diogo Alexandre Rosa Pereira RA5 

 Sold (09015914) Kevin Figueira RG3 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 18 de 

fevereiro de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Operação do Sistema P/525” 

que decorreu no RTm, no período de 20 a 24 de janeiro de 2020, os militares em Regime de Contrato 

abaixo indicados, com a classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto NIM Nome UEO Class. 

 

 1Cb (08353516) Gabriel de Jesus Lucas Cabral BIMecLag 14,60 

 Sold (11830219) Rafael Abner Silva Santos AM 16,12 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 06 de março 

de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Operador de Embarcações” que 

decorreu no RE1, no período de 06 de janeiro a 14 de fevereiro de 2020, os militares em Regime de 

Contrato, abaixo indicados, com a classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto NIM Nome UEO Class. 

 

 1Cb (07749317) Márcio Antero Afonso dos Santos CTOE 16,73 

 Sold (17140719) Marcelo André Almeida Rodrigues EA 15,62 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 09 de março 

de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Operador de Radar de Localização de 

Armas” que decorreu no RA5, no período de 17 de fevereiro a 03 de março de 2020, os militares do RA5 

em Regime de Contrato, abaixo indicados, com a classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto NIM Nome Class. 

 

 Sold (03497720) Sandro Leonel Pinto da Silva 16,60 

 Sold (01949120) Diogo Filipe Latas Pita 16,32 

 Sold (07099916) Soraia Cristina Silva Vitorino 16,00 

 Sold (15650615) Michel Rúben Xavier da Silva 15,43 

 Sold (00001016) Filémon Monteiro Maocha 15,29 

 Sold (05546320) Domingos Emanuel Ribeiro da Silva 14,80 

    

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 12 de março 
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de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Operador de Trator de Lagartas” que 

decorreu no RE3, no período de 10 a 28 de fevereiro de 2020, os militares em Regime de Contrato abaixo 

indicados, com a classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto NIM Nome UEO Class. 

 

 2Cb (01294213) Fagner Alexandre Perdiz da Câmara Errea GAC/BrigMec 11,80 

 Sold (12432018) João Pedro Coelho Santos CMSM 16,94 

 Sold (00040820) Nuno António Dias BAS/BrigMec 15,75 

 Sold (14147420) Ricardo Jorge Raposo Rodrigues CECP/BrigMec 14,53 

 Sold (13158318) Tiago Alexandre Gomes Silva CMSM 14,43 

 Sold (08273916) Diogo Filipe Vinhais Morais CMSM 14,25 

 Sold (00345619) Hugo Miguel Rua de Sousa Simões BAS/BrigMec 14,25 

 Sold (10975619) Diogo Francisco Muxagata CMSM 14,15 

 Sold (15166020) João Marcelo Neves Jesus BIMecLag 13,81 

 Sold (06851320) Nuno Flávio Almeida Duarte das Neves GCC/BrigMec 13,55 

 Sold (19413019) Nuno Rodrigo Rua Dias CMSM 13,42 

 Sold (10747620) Diogo Filipe Nunes Magalhães BAS/BrigMec 13,27 

 Sold (13271319) Miguel Ângelo Sousa Vasconcelos CMSM 13,15 

 Sold (03993012) João Pedro Travanca Moreira BAS/BrigMec 12,90 

 Sold (10455220) Daniel Brilhante Silva BAS/BrigMec 12,82 

 Sold (12018720) Rafael José Paixão Belo CECP/BrigMec 12,25 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 16 de 

dezembro de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com os mapas CI1 (final) validados pela 

DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Promoção a Cabo (CN)” que decorreu na BrigMec, 

RI13, RAAA1 e RTm no período de 03 a 21 de fevereiro de 2020, os Soldados abaixo indicados, com a 

classificação que a cada um se indica: 

 

 NIM Nome UEO Class. 

 

 (14078718) Daniel José Gomes Lobo CR Lisboa 17,93 

 (08016617) Rúben Filipe da Silva Pereira RC6  17,16 

 (09925615) Ana Clara Estrela Castro BE   16,89 

 (09612219) André Francisco Veva Busca RC3  16,85 

 (18374114) Cristiano Claro Mendes RMan  16,81 

 (12712916) Luís Fernando Coelho de Oliveira RC6  16,78 

 (09107917) Joel Filipe Oliveira Pimenta RC6  16,64 

 (03938010) António Daniel Almeida Araújo BE  16,56 

 (12734218) Daniel Francisco Mendes Borba RC3  16,51 

 (01392419) Júlio José Solda Bértolo Lagoa RC3  16,43 

 (05380319) Lucas da Silva BE  16,35 

 (13834017) Joaquim Cerqueira Vilas Boas RMan  16,30 

 (15461920) Pedro Francisco Monteiro da Silva RE1  16,27 

 (04090220) Ricardo Cunha de Vasconcelos RI10  16,17 

 (03904116) Diogo Alexandre Miranda Ferreira QG/BrigInt 16,09 

 (16743913) Artur Henrique Cardoso Araújo CR VNGaia 16,04 

 (10846318) Diogo André Silva Mendes Gomes EA  16,01 

 (15368520) Ana Filipa Abrantes Gavino RI1  15,99 

 (11100619) Tiago Alexandre Alves Rodrigues RMan  15,99 

 (17685819) Diogo Miguel Reis Coelho ESSM  15,96 

 (18163517) Diogo Emanuel Faustino Fonseca CTOE  15,86 

 (17336518) António Manuel Ferreira da Cunha RTm  15,79 

 (09552218) Paulo Alexandre Rosa Oliveira RI1  15,70 
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 NIM Nome UEO Class. 

 

 (03705220) André Rodrigues Silva BApSvc/BrigMec 15,67 

 (13142719) Ana Luísa Pinto de Sousa QG/BrigInt  15,65 

 (07177420) Fabiana Raquel Sousa Colaço CmdPess  15,64 

 (01359819) João Paulo da Silva Monteiro RTransp  15,60 

 (18336713) João Miguel Lourenço Pereira BE  15,49 

 (03965819) Cátia Sofia Teixeira Mendes ESSM  15,47 

 (12628118) Bernardo Mendes Ferreira da Costa CFT  15,43 

 (18470618) Tiago Pereira da Maia RTm  15,35 

 (10901819) José Luís Fernandes Passos RE3  15,29 

 (02097419) Inês Margarida dos Santos Alves RA5  15,25 

 (14483816) Francisco Alberto Rocha Teles RE1  15,21 

 (10489420) Beatriz Carlota Ferreira Moreira EME  15,17 

 (06200918) Luís Afonso Pateiro Ramos RC3  15,11 

 (12426017) Jéssica Alexandra Delgado Carvalho UMMV  15,02 

 (12137215) Fábio Alexandre Pereira Trino RCmds  15,02 

 (05031812) Francisco Miguel Rosa Pereira RI1  14,92 

 (05324518) Diogo Emanuel Gonçalves Oliveira Sousa EA  14,86 

 (18593414) Pedro Filipe Oliveira Vigário CmdPess  14,83 

 (08840619) João Pedro Santos Ferreira Gordo CFT  14,79 

 (12300619) Carlos Filipe da Rosa RI19  14,78 

 (05766719) Rafael Duarte dos Santos QG/BrigInt  14,77 

 (09061316) Alberto Augusto Saraiva Seda BApSvc/BrigMec 14,72 

 (09641619) Lina Isabel Seica Rodrigues BE  14,60 

 (01098514) André Silvestre Cunha Varanda RI19  14,60 

 (03293614) José Ismael Monteiro Fernandes RI1  14,59 

 (18302417) Rafael Vilela Carvalho RI13  14,33 

 (18576119) Diana Catarina Teixeira Carvalho RC3  14,33 

 (05250717) André Filipe Marques Pratas Jorge RE3  14,32 

 (10409910) Cristiano Joaquim da Silva Barbosa BE  14,28 

 (02232219) Nadine Alexandra Barros Semedo CTOE  14,26 

 (03939620) Diogo António Fernandes dos Santos EME  14,20 

 (18220113) Carlos Alexandre Pires Rufino RA5  14,20 

 (12669618) Gonçalo Gonçalves Calafate Rodrigues CTm/BrigMec  14,16 

 (00581619) Diogo Filipe Vieira Silva RE1  14,13 

 (06539917) Fábio Samuel Guimarães da Silva GCC/BrigMec  14,12 

 (15925017) Marco Alexandre Medeiros Mateus RE1  14,09 

 (00368116) Cláudia Sofia Filipe Alves ESE  14,07 

 (01343019) Carolina Serrano Francisco RA4  14,06 

 (04031219) António Manuel Costa Silva BE  14,00 

 (06624319) Soraia Isabel Mendes Queirós CmdPess  13,98 

 (03619217) Manuel António Pinto Freitas BApSvc/BrigMec 13,89 

 (10368816) João Lucas da Silva Pinto DARH  13,88 

 (06448417) Micael Filipe Pedro Florêncio GCC/BrigMec  13,81 

 (04520718) Eduardo Manuel Rosado RA5  13,79 

 (12658413) Pedro Daniel Sousa Pires RA5  13,78 

 (07637514) Andrii Korolivskyi EME  13,75 

 (08424418) Bruno Miguel Martins Dinis RE3  13,72 

 (03662818) Rui Miguel Sampaio Bessa RI19  13,71 

 (08931112) Nuno Miguel Moreira da Rocha CmdPess  13,64 

 (11605813) Paulo César Mendes de Oliveira RE1  13,63 

 (12716313) Daniel Alexandre Vítor Teixeira EA  13,60 

 (13835816) Alexandre Miguel Ferreira Moita CTm/BrigMec  13,48 
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 NIM Nome UEO Class. 

 

 (07318517) José Carlos Sousa Silveira RTm  13,45 

 (01758120) Nuno Alexandre Antunes Cardoso RA5  13,40 

 (11643619) Andria Sofia Tadeu dos Santos ESE  13,19 

 (08986014) André Ouro Marques ERec/BrigMec  12,98 

 (18756514) Francisco Miguel Palma Barreiro CTm/BrigMec  12,80 

 (05081618) Tiago André Calvão Leite RI19  12,66 

 (14197018) Bruno Miguel Geraldes Antunes BApSvc/BrigMec 12,63 

 (06785615) Carlos Daniel Dias Monteiro CTOE  12,61 

 (05936517) Stefany Naiara Silva Oliveira CMSM  12,58 

 (18282019) Luís Pedro Pereira Baleizão RC3  12,47 

 (14624919) Soraia Daniela Vieira Marques QG/BrigRR  12,21 

 (15443219) Francisco Miguel Borges Pinto EPM  11,99 

 (17075219) Tiago Filipe Fernandes da Silva AgrSan  11,88 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 14 de 

fevereiro de 2020 pela DF, concluiu com aproveitamento o “Curso de Serviço Postal Militar” que 

decorreu no RTransp, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2020, o Sold RC (02529320) Ricardo 

Alexandre Guerreiro Henriques do RTransp. 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 20 de fevereiro de 

2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Sobrevivência, Evasão, Resistência e 

Extração” que decorreu no CTOE, no período de 27 a 31 de janeiro de 2020, os militares em Regime de 

Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto NIM Nome UEO 

 

 1Cb (03412718) João Pedro Gomes da Silva CTOE 

 1Cb (16661110) Luís Miguel dos Anjos Ataíde RG1 

 1Cb (19174813) Rúben Ferreira dos Santos Ficher RG1 

 1Cb (00629516) Acácio Miguel Ponte Cordeiro RG2 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 11 de março 

de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Socorrismo para Elementos de Defesa 

Biológico e Química” que decorreu na ESSM no período de 02 a 06 de março de 2020, os militares do 

RI14, em Regime de Contrato abaixo indicados, com a classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto NIM Nome Class. 

 

 Sold (01478618) Frederico Caeiro de Almeida Freire 18,08 

 Sold (11364318) Rafael Pereira Melo 17,83 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 

de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 04 de fevereiro 

de 2020 pela DF, concluiu com aproveitamento o “Curso de Suporte Básico de Vida c/ Desfibrilhação 

Automática Externa” com a classificação de 17,00 valores, que decorreu na ESSM, a 22 de janeiro de 

2020, o Sold RC (17685819) Diogo Miguel Reis Coelho da ESSM.  

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 12 de julho 
de 2019 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 04 de 
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fevereiro de 2020 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Técnicas de Emergência 

Médica-Profissões Alto Risco (TEMPAR)” que decorreu na ESSM, no período de 13 a 17 de janeiro de 
2020, os militares em Regime de Contrato, abaixo indicados, com a classificação que a cada um se indica: 
 
 Posto NIM Nome UEO Class. 

 
 CbAdj (02253415) Alexandre Correia Rocha RG2 18,54 

 1Cb (04831615) Paulo Fernando Monteiro Pinheiro CTOE 17,55 
 Sold (01438219) Milton Filipe Duarte Tavares RG2 17,68 
 Sold (08154813) Álvaro Duarte Machado RG2 15,54 
 

 

 

V – OBITUÁRIO 
 
Faleceram os militares pensionistas abaixo mencionados da SecMat/RPFES: 

 
2020 

 

 fevereiro  21  Sold  DFA (07832464) Joaquim da Silva Maia; 
 fevereiro  25  Sold  DFA (04588165) Joaquim da Mota Pinto; 
 fevereiro  27  Sold  PPI (36784662) Belmiro Cunha Caetano, 
 março  23  Sold  DFA (05345168) António Manuel Fonseca Tavares; 
 abril  18  Sold  PPI (06502082) Joaquim Macedo Pereira; 
 maio  05  Sold  DFA (06423266) António da Silva Jardim; 

 maio  17  Sold  DFA (71073166) Joaquim Ribeiro Gomes; 
 junho  24  Furr  DFA (11350670) Carlos Alberto Cardoso Salgado, 
 junho  24  1Cb  DFA (05718469) Francisco da Silva Moreira; 
 junho  29  Sold  DFA (01132664) Joaquim da Costa Moreira; 
 julho  01  1Cb  PPI (07639364) Armando Américo Ribeiro Dias Lino; 
 julho  02  2Sarg  DFA (03508166) José Maria Rosa Ameixinha; 

 julho  03  1Cb  DFA (02445464) José Baltazar Teixeira Barata, 
 julho  23  Sold  DFA (01915366) Manuel Pinto Machado; 
 julho  25  2Sarg  DFA (04131766) Joaquim António Gomes Pereira da Costa; 
 julho  28  Sold  DFA (17212469) José Augusto Teixeira. 
 

 

 

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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