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situações que envolveram a utilização de meios aéreos, nomeadamente 
o Apoio Aéreo Próximo.

Pelo incomensurável valor dos actos anteriormente expostos, o Major 
Oliveira Freire é merecedor de ocupar postos de maior responsabilidade 
e risco e que os serviços por si prestados sejam classificados como re-
levantes, extraordinários e distintos, tendo em muito contribuído para 
a honra e lustre da Instituição Militar e de Portugal, em tão remotas e 
agrestes paragens.

16 de Fevereiro de 2009. — O Chefe do Estado -Maior -General das 
Forças Armadas, Luís Vasco Valença Pinto, general. 

 Louvor n.º 144/2009
Louvo o Major de Infantaria, NIM 05562291, António Manuel de 

Matos Grilo pelas excepcionais qualidades e virtudes militares, patente-
adas como Comandante da 2.ª Companhia de Comandos (2.ª CCmds) da 
Quick Reaction Force/Força Nacional Destacada/International Security 
Assitance Force (QRF/FND/ISAF X), tendo no desempenho destas 
funções revelado dotes de extraordinária abnegação e valentia, a par 
de uma grande coragem moral e excepcional capacidade de decisão.

Militar dotado de excelentes conhecimentos técnico -profissionais e ap-
tidão para bem servir nas diferentes circunstâncias, o Major Matos Grilo 
foi durante todo o seu comando o “catalisador” que propiciou o elevado 
nível de desempenho da 2.ª CCmds em todos os seus empenhamentos 
operacionais, o que muito contribuiu para as elevadas prestações patente-
adas pela QRF/FND/ISAF X no árduo e difícil Teatro de Operações (TO) 
do Afeganistão, devendo os actos resultantes da sua acção de comando 
ser considerados notáveis e invulgares, pelo muito que contribuíram 
para a afirmação de Portugal nestas terras da Ásia Central.

Na Área de Operações do Regional Command Capital, comandou a 
2.ª CCmds durante as Operações OQAB Magnet, Elysian Fields, Dogan 
Destek, Dogan Baris Sukram e Erdem. Durante a condução destas ope-
rações, algumas das quais realizadas em vales não controlados da região 
de Surobi, são de realçar a sua capacidade de planeamento detalhado 
e pormenorizado, o rigor na execução, bem como a flexibilidade para 
ajustar o planeado às múltiplas contingências, patenteando em todas as 
ocasiões, uma postura de comunhão com o “espírito conjunto” intrínseco 
à QRF/FND/ISAF X, bem como a correcta percepção das especificidades 
e das idiossincrasias do contexto multinacional em que as operações 
desta Força se inserem.

Combatente por excelência, durante a participação da QRF/FND/ISAF 
X na Operação Now Ruz Adalat, realizada na província de Kandahar 
(Regional Command South), em situações de contacto com Forças 
Talibã, nomeadamente no decurso das Operações Hoover (24Mai07 
a 26Mai07), Escorpião (01Jun07 a 04Jun07) e Víbora 02 (10Jun07 a 
14Jun07), o Major Matos Grilo praticou actos extraordinários de abne-
gação, valentia e coragem, a par de uma firme e notável condução de 
operações, demonstrando alta noção de grandeza do dever militar e da 
disciplina, tendo sido em permanência um leal colaborador e conselheiro 
do seu Comandante, nas múltiplas, diferentes e complexas situações que 
envolveram o emprego da 2.ª CCmds, entregando -se total e devotada-
mente ao cumprimento das missões que lhe foram cometidas, tendo -as 
cumprindo de forma notável.

Durante a Operação Hoover, realizada nos bastiões Talibã de Sangsar 
e Nalgham (distrito de Zhari), em que a QRF/FND/ISAF X tinha por 
missão efectuar uma infiltração apeada, a coberto da noite, através do 
delta do Rio Argandhab, a fim de estabelecer uma posição de detenção 
numa região totalmente controlada pelos insurgentes, o Major Matos 
Grilo, constatando que, após um forte contacto estabelecido com os 
guerrilheiros, o seu Grupo de Combate mais a Norte não conseguia 
ocupar a posição que lhe fora atribuída, comprometendo assim a missão 
de toda a Força e consequentemente o resultado da Operação, afirmou 
os seus excepcionais dotes de coragem, rara decisão, desprezo pelo 
perigo e inabalável sentido do dever, tendo em pleno dia, acompanhado 
por um escasso número de efectivos, abandonado o ponto forte onde se 
encontrava, efectuado a limpeza de um complexo e labiríntico conjunto 
de edifícios e tomado a posição fortificada necessária ao cumprimento 
da missão.

Mercê dos brilhantes e extraordinários actos de bravura anteriormente 
expostos, resultou grande lustre para as armas portuguesas e glória para 
a Pátria, pelo que o Major Matos Grilo é merecedor que os serviços por 
si prestados no Teatro de Operações do Afeganistão, designadamente 
nas múltiplas operações de combate, onde revelou audácia, desprezo 
pelo perigo e arrojo em frente do inimigo, sejam classificados como, 
extraordinários, relevantes e distintos, tendo em muito contribuído 
para a incomensurável honra e lustre de Portugal, em tão remotas e 
agrestes paragens.

16 de Fevereiro de 2009. — O Chefe do Estado -Maior -General das 
Forças Armadas, Luís Vasco Valença Pinto, general. 

 Louvor n.º 145/2009
Louvo o Tenente -Coronel de Infantaria Pára -quedista, NIM 13247083, 

Paulo Júlio Lopes Pipa de Amorim, pelas excepcionais qualidades e 

virtudes militares reveladas e pela extraordinária competência profis-
sional patenteada como Comandante da Quick Reaction Force/Força 
Nacional Destacada/International Security Assistance Force (QRF/
FND/ISAF X).

Dotado de uma inteligência e de uma capacidade de trabalho supe-
riores, que sempre colocou ao serviço, com elevada dedicação e zelo, o 
Tenente -Coronel Pipa Amorim constitui -se não só como o especialista 
de Instrução e Treino, mas também como um prestimoso auxiliar nos 
mais diversos campos com diferentes graus de exigência, nomeadamente 
no âmbito da Doutrina e das Lições Aprendidas. Tendo demonstrado 
sempre no cumprimento das missões que lhe foram atribuídas um ele-
vado espírito de sacrifício, dedicação, empenhamento e integridade de 
carácter.

Como Comandante da QRF/FND/ISAF X, quer na fase de preparação 
da força, quer no Teatro de Operações do Afeganistão, ao serviço da 
ISAF, o Tenente -Coronel Pipa Amorim evidenciou -se sobretudo como 
um líder nato, tendo demonstrado saber incutir na força que comandou, 
um elevado espírito de disciplina, camaradagem e vontade de cumprir as 
missões confiadas. Naquela primeira fase, a sua experiência profissional 
e os seus conhecimentos técnicos foram determinantes para persuadir 
os diversos órgãos e entidades, envolvidos no complexo processo de 
aprontamento, da justeza e oportunidade das suas propostas, conseguindo 
assim que a sua Unidade fosse adequadamente preparada, equipada e 
armada num reduzido espaço de tempo.

Sob a sua esclarecida orientação, a QRF/FND/ISAF X cumpriu com 
eficácia e eficiência uma missão difícil, onde foram percorridos mi-
lhares de quilómetros, em terrenos extraordinariamente acidentados 
e complexos, sob condições meteorológicas extremamente adversas e 
algumas vezes debaixo de fogo inimigo. De entre as várias operações 
em que participou com elementos da força, quer no Comando Regional 
Capital quer no Comando Regional Sul, merece especial destaque o seu 
empenhamento na Operação Now Ruz Adalat, na área de operações do 
RC S onde, nos distritos de Zhari e Maywand, combateram a guerrilha 
Talibã, inclusive nos seus próprios santuários, tal como aconteceu tam-
bém durante a Operação Hoover, onde operaram juntamente com forças 
Canadianas e nas Operações Escorpião e Víbora 02, conjuntamente 
com forças Afegãs.

Nas relações interpessoais, o Tenente -Coronel Pipa Amorim prima 
pela educação, ponderação, frontalidade, equilíbrio emocional e pela 
maturidade com que apresenta as soluções. Para além das excepcionais 
qualidades já referidas, pratica no mais elevado grau as virtudes mili-
tares da disciplina, da honra e da honestidade, a que alia um exemplar 
sentido de dever e de dedicação às suas funções e aos seus camaradas, 
usando muito do seu tempo para coordenar e apoiar quem dele necessita.

Pelas excepcionais qualidades e virtudes militares permanentemente 
evidenciadas, e pela forma superior como desempenhou as funções de 
Comandante da QRF/FND/ISAF X, da qual resultou honra ilustre para 
as Forças Armadas Portuguesas, concorrendo igualmente para a afir-
mação do bom nome de Portugal perante a NATO, o Tenente -Coronel 
Pipa Amorim impôs -se ao respeito e consideração de todos e tornou -se 
merecedor de ver os serviços por si prestados serem considerados como 
extraordinários, relevantes e distintos.

16 de Fevereiro de 2009. — O Chefe do Estado -Maior -General das 
Forças Armadas, Luís Vasco Valença Pinto, general. 

 Louvor n.º 146/2009
Louvo o Major de Cavalaria, NIM 06371285, Luís Manuel Cardoso 

Relvas Marino, pelas suas excepcionais qualidades e virtudes militares, 
bem como pela forma altamente honrosa e brilhante como desempe-
nhou as funções de Chefe do Centro de Operações Tácticas da Quick 
Reaction Force / Força Nacional Destacada / International Security 
Assitance Force (QRF/FND/ISAF X), evidenciando em todos os seus 
actos de serviço dotes de extraordinária abnegação e valentia, a par de 
uma coragem moral e excepcional capacidade de decisão.

Militar dotado de excelentes conhecimentos técnico-profissionais, a 
par de um esclarecido e excepcional zelo, o Major Relvas Marino foi o 
mentor de toda a actividade operacional, contribuindo para as elevadas 
prestações da QRF/FND/ISAF X em todos os seus empenhamentos 
no Teatro de Operações do Afeganistão, devendo os resultados do seu 
desempenho ser considerados notáveis e invulgares, pelo muito que 
contribuíram para a afirmação de Portugal em tão remotas e agrestes 
paragens.

Possuidor de uma inquestionável nobreza de carácter a par de um 
proverbial empenhamento pelo cumprimento do dever, denotou em 
todas as ocasiões uma invulgar aptidão para bem servir nas diferentes 
circunstâncias, tendo sido, em permanência, um excepcional e leal 
conselheiro e colaborador do seu Comandante, libertando-o de preo-
cupações adicionais, face à sua firme e notável condução de operações 
e permitindo-lhe assim um permanente acompanhamento das Forças 
de Manobra. Revelando uma estrita e alta noção da grandeza do dever 
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militar e da disciplina, nas múltiplas e complexas situações em que a 
Força esteve envolvida.

No âmbito da participação da QRF/FND/ISAF X na Operação NOW 
RUZ ADALAT, realizada no Regional Command South, são de realçar 
os seus estudos e a sua capacidade de planeamento detalhado e porme-
norizado, tendentes a permitir a concepção dos conceitos de operação e 
a difusão de ordens para as Operações HOOVER (24 de Maio de 2007 
a 26 de Maio de 2007), ESCORPIÃO (1 de Junho de 2007 a 4 de Junho 
de 2007) e VÍBORA 02 (10 de Junho de 2007 a 14 de Junho de 2007), 
bem como a projecção da Força, nomeadamente o inédito movimento 
terrestre entre Kabul e Kandahar, em que foram percorridas áreas de 
três Regional Commands e no final da operação, o regresso ao Regional 
Command Capital. Durante esta operação, em situações

de contacto com a guerrilha Talibã, designadamente no decurso de uma 
emboscada ocorrida a 7 de Maio de 2007 na região de Senjaray (Distrito 
de Zhari), em que a sua viatura ficou imobilizada na Zona de Morte, o 
Major Relvas Marino demonstrou, debaixo de fogo, um extraordinário 
auto controlo, serena energia e espírito de sacrifício, estimulando e 
coordenando, uma rápida e correcta reacção contra o fogo inimigo.

Oficial distinto, de postura discreta, esmerada educação, ponderado 
e com grande facilidade de relacionamento, contribuiu para o óptimo 
ambiente de trabalho vivido no seio da QRF/FND/ISAF, bem como 
para o estreitamento de relações com inúmeras entidades militares, do 
Comando da ISAF, dos Regional Commands e de Forças congéneres, 
sendo a sua postura digna de ser apontada à consideração pública, cons-
tituindo-se num exemplo e numa referência para todos os que servem 
as Forças Armadas portuguesas.

Pela grandeza dos actos anteriormente expostos, resultou grande lustre 
para as Forças Armadas Portuguesas e para o País, pelo que o Major 
Relvas Marino é merecedor de ocupar postos de maior responsabilidade 
e risco e que, os serviços por si prestados no árduo e difícil Teatro de 
Operações do Afeganistão, sejam classificados como, extraordinários, 
relevantes e distintos.

16 de Fevereiro de 2009. — O Chefe do Estado-Maior-General das 
Forças Armadas, Luís Valença Pinto, general. 

 MARINHA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada

Portaria n.º 463/2009
Manda o Almirante Chefe do Estado -Maior da Armada, ao abrigo 

da alínea c) do número 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das 
Forças Armadas (EMFAR), promover por escolha ao posto de capitão-
-tenente, em conformidade com o previsto na alínea c) do artigo 216.º 
do EMFAR, o primeiro -tenente da classe de Marinha:

25091 Rui Francisco de Castro Afonso

(no quadro), que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção 
fixadas, respectivamente nos artigos 56.º e 227.º do mencionado Estatuto, 
a contar de 01 de Outubro de 2008, data a partir da qual lhe conta a 
respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos do novo posto, 
de acordo com o número 2 do artigo 175.º e para efeitos do número 2 
do artigo 68.º, ambos do mesmo Estatuto, em consequência da vacatura 
ocorrida em 12 de Novembro de 2007, resultante da passagem à situa-
ção de adido ao quadro do 21689 capitão -tenente da classe de Marinha 
Dario de Oliveira Pinto Moreira, ficando colocado no 1.º escalão do 
novo posto.

Este oficial uma vez promovido, deverá ficar colocado na lista de 
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 20292 capitão -tenente 
da classe de Marinha Paulo Jorge da Gama Franco.

16 de Março de 2009. — O Chefe do Estado -Maior da Armada, 
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante. 

 Portaria n.º 464/2009
Manda o Almirante Chefe do Estado -Maior da Armada, ao abrigo do 

estabelecido na alínea c) do número 1 do artigo 68.º conjugado com a 
alínea a) do artigo 304.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas 
(EMFAR), promover ao posto de aspirante a oficial os cadetes da classe 
de Técnicos Superiores Navais em Regime de Contrato:

9100609 André de Oliveira Conde Morais
9100809 Nuno Fernando Paulista Simões
9100409 Renato Filipe Dinis Dias
9100709 Gonçalo Manuel Mendes Henriques Duarte
9100509 Edgar Filipe da Silva Simões

9100109 Erica Espada Cruz
9100209 Tânia Sofia da Fonseca Alexandre
9100309 Ilda Cristina dos Santos Nunes

que concluíram com aproveitamento o curso de Formação Básica de 
Oficiais, em 18 de Fevereiro de 2009, data a partir da qual lhes conta a 
respectiva antiguidade e lhes são devidos os vencimentos do novo posto, 
de acordo com o disposto no número 2 do artigo 68.º do EMFAR.

Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, deverão 
ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda da 
9102708 aspirante da classe de Técnicos Superiores Navais em Regime 
de Contrato Ana Isabel do Rego Ferreira Moreira

16 de Março de 2009. — O Chefe do Estado -Maior da Armada, 
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante. 

 Portaria n.º 465/2009
Manda o Almirante Chefe do Estado -Maior da Armada, ao abrigo da 

alínea c) do número 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das Forças 
Armadas (EMFAR), promover por diuturnidade ao posto de primeiro-
-tenente em conformidade com o previsto na alínea d) do artigo 216.º 
do mesmo Estatuto, os segundos -tenentes da classe de Médicos Navais:

7100304 Paula de Almeida Martins Leitão
7100704 Hélder Duarte e Silva
7100904 Mafalda Beatriz da Silva Miranda

(no quadro), que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção 
fixadas, respectivamente nos artigos 56.º e 227.º do mencionado Esta-
tuto, a contar de 14 de Janeiro de 2009, data a partir da qual lhes conta 
a respectiva antiguidade e lhes são devidos os vencimentos do novo 
posto, de acordo com a alínea a) do número 1 do artigo 175.º e para 
efeitos do número 2 do artigo 68.º, ambos do mesmo Estatuto, ficando 
colocados no 1.º escalão do novo posto.

Estes oficiais uma vez promovidos, deverão ser colocados na lista 
de antiguidade do seu posto e classe pela ordem como vão indicados, 
à esquerda da 7100703 primeiro -tenente da classe de Médicos Navais 
Cristina Maria Esteves Milho.

16 de Março de 2009. — O Chefe do Estado -Maior da Armada, 
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante. 

 Superintendência dos Serviços do Pessoal

Direcção do Serviço de Pessoal

Repartição de Sargentos e Praças

Despacho n.º 8809/2009
Por despacho de 11 de Março de 2009, por subdelegação do contra-

-almirante Director do Serviço de Pessoal, promovo por antiguidade, 
ao posto de cabo da classe de abastecimento, nos termos do artigo 286.º 
e do n.º 3 do artigo 62.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas 
(Decreto -Lei n.º 197 -A/2003, de 30 de Agosto), o 9323298, primeiro-
-marinheiro L Francisco Manuel Diogo de Oliveira Gonçalves (no qua-
dro), a contar de 1 de Outubro de 2007, data a partir da qual lhe conta a 
respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos do novo posto, 
de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 175.º do EMFAR, preen-
chendo a vaga ocorrida nesta data, resultante, do ingresso na categoria 
de sargentos, no posto de segundo -sargento da classe de abastecimento, 
do 6308893, cabo L Francisco Jorge Aldegundes Correia.

Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 9302199, cabo 
L Norberta Piedade Amaro e à direita do 9321898, cabo L Cristina de 
Jesus Semedo Bicho.

11 de Março de 2009. — O Chefe da Repartição, interino, José Car-
doso da Cruz Gomes, capitão -de -fragata. 

 Despacho n.º 8810/2009
Por despacho de 12 de Março de 2009, por subdelegação do contra-

-almirante Director do Serviço de Pessoal, promovo ao posto de segundo-
-marinheiro em regime de contrato da classe da taifa, subclasse despen-
seiro, nos termos da alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 305.º e do n.º 3 do 
artigo 62.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Decreto -Lei 
n.º 197 -A/2003, de 30 de Agosto), o 9332206, primeiro -grumete TFD 
RC Carla Resende Branco, a contar de 25 de Outubro de 2008.

Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 9342706, 
segundo -marinheiro TFD RC Diogo Filipe Craveiro Pereira e à direita 




