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relevantes e distintos, dos quais resultaram, inequivocamente, benefícios
para o navio e para o País.

MARINHA

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 23 de Junho de 2010. — O
Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís Valença
Pinto, general
203731195

Superintendência dos Serviços do Pessoal

Louvor n.º 503/2010

Repartição de Sargentos e Praças

Louvo o Segundo-Sargento Fuzileiro, NII 9803498, Duarte Nuno Sul
Lopes Ferreira pelo irrepreensível profissionalismo e rigor demonstrado
no desempenho das suas funções de Adjunto do Chefe da Equipa de
Abordagem, durante a integração do N.R.P. “Corte-Real”, enquanto
Força Nacional Destacada (FND), no Standing Nato Maritime Group 1
(SNMG1).
Ao longo de todo o período da integração do navio naquela Força, o
Segundo-Sargento Lopes Ferreira desempenhou sempre com inegável
dedicação, brio, lealdade e entusiasmo, demonstrando ser um precioso
auxiliar do seu Chefe de Equipa. No decurso da sua acção, fez alarde de
um conjunto de qualidades verdadeiramente ímpar, cumprindo sempre
de modo discreto mas absolutamente eficaz, as tarefas que lhe foram
confiadas, tanto na protecção própria do navio, sempre que as circunstâncias o exigiam, como no decurso da Operação contra-pirataria da
Nato, “Allied Protector”, levada a cabo na região do Corno de África. A
sua conduta e atitude foram simplesmente irrepreensíveis, já que soube
colocar ao serviço do navio as suas imensas perícias antes obtidas e aprimoradas nas acções de treino e certificação que cumpriu, na preparação
e aprontamento da Corte-Real como seu navio-almirante.
A operação “Allied Protector” mostrou toda a excelência do desempenho do Segundo-Sargento Lopes Ferreira, atento o facto de a sua
intervenção ter sido decisiva nas duas acções reais contra-pirataria em
que a Corte-Real interrompeu ataques em curso contra navios mercantes de grandes dimensões, impedindo o seu sequestro. O seu papel foi
decisivo ao levar a cabo, com a sua equipa, as acções de abordagem
não cooperativa, que resultaram na detenção de presumíveis piratas e na
apreensão de armamento e material usado em actos de pirataria.
Pela forma meritória e dedicada como desempenhou as suas funções, pelas qualidades pessoais e profissionais assinaladas, é o Segundo-Sargento Lopes Ferreira merecedor de ver reconhecidos os serviços
por si prestados como relevantes, contribuindo significativamente para
o prestígio e cumprimento da missão das Forças Armadas Portuguesas.

Despacho n.º 14984/2010

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 23 de Junho de 2010. — O
Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís Valença
Pinto, general.
203731973
Louvor n.º 504/2010
Louvo o Primeiro-Sargento, NII 438190, Luís Manuel dos Santos
Cerqueira pelo elevado mérito e grande profissionalismo demonstrado
no desempenho das funções de Chefe da Secretaria e do gabinete
Administrativo-Financeiro do Estado-Maior multinacional do Standing
NATO Maritime Group One (SNMG1).
Militar aprumado e cumpridor, revelou no desempenho das suas
funções elevados dotes de carácter, excepcionais virtudes militares, e
ainda, um espírito de sacrifício e uma dedicação ao serviço assinaláveis. A sua acção na área específica pautou-se pela excelência e rigor
na elaboração dos relatórios financeiros mensais, dos quais se registam
inúmeras menções de apreço da parte dos comandos e entidades reguladoras da NATO.
Numa base de participação discreta mas continuada, evidenciou todas
as suas qualidades na execução de tarefas no âmbito da coordenação
logística, na preparação e desenvolvimento das actividades de representação e protocolo, bem como no secretariado em geral, garantindo de
forma atempada a fluidez da correspondência oficial do comando.
Competente, leal e permanente disponível para assistir aos requisitos
de material exigidos pelas actividades correntes do Estado-Maior, soube
com elevado sentido de bem servir, mas de forma superiormente organizada, promover e antecipar a reposição de stocks, no estrito cumprimento
do orçamento aprovado, creditando a maior admiração e estima de todos
os elementos do Comando e Estado-Maior onde serviu.
O Primeiro-sargento Santos Cerqueira pelo extraordinário desempenho demonstrado no exercício das suas funções na SNMG1 é merecedor
da atribuição deste público louvor, devendo os serviços por si prestados
à NATO, e que muito dignificam as Forças Armadas Portuguesas e
Portugal ser considerado com relevantes e de elevado mérito.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 23 de Junho de 2010. — O
Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Luís Valença
Pinto, general
203731065

Direcção do Serviço de Pessoal

Por despacho de 2 de Agosto de 2010, por subdelegação do contra-almirante
Director do Serviço de Pessoal, promovo por antiguidade, ao posto de cabo
da classe de condutores de máquinas, nos termos do artigo 286.º, da alínea c)
do n.º 2 do artigo 174.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 9325097,
primeiro-marinheiro CM Diogo Romão da Silva Veredas (supranumerário ao
quadro), a contar de 31 de Dezembro de 2006, 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.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 9328495, cabo
CM João Alexandre Duarte Costa Gaspar e à direita do 9312097, cabo
CM Rui Manuel Antão Baião.
02 de Agosto de 2010. — O Chefe da Repartição de Sargentos e
Praças, Luís António de Oliveira Belo Fabião, capitão-de-mar-e-guerra.
203730441
Despacho n.º 14985/2010
Por despacho de 2 de Agosto de 2010, por subdelegação do contra-almirante Director do Serviço de Pessoal, promovo ao posto de segundo-marinheiro, em regime de contrato da classe de electromecânicos, 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 9313308, primeiro-grumete EM RC Tiago Alexandre
Machado dos Santos a contar de 18 de Dezembro de 2009.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 9301208, segundo-marinheiro EM RC Filipa Margarida Cerqueira Maia e à direita do
9312608, segundo-marinheiro EM RC Fábio Rui Nunes Santos Martins.
02 de Agosto de 2010. — O Chefe da Repartição de Sargentos e
Praças, Luís António de Oliveira Belo Fabião, capitão-de-mar-e-guerra.
203730693
Despacho n.º 14986/2010
Por despacho de 17 de Agosto de 2010, por subdelegação do contra-almirante Director do Serviço de Pessoal, promovo por escolha, ao posto
de sargento-mor da classe de mergulhadores nos termos da alínea a) do
artigo 262.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Decreto-Lei
n.º 197-A/2003, de 30 de Agosto) o 148380, sargento-chefe U Francisco José
Coelho dos Santos Jones (no quadro), a contar de 31 de Julho de 2010, data a
partir da qual reúne condições especiais de promoção, 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, preenchendo a vaga existente no quadro,
resultante da passagem à situação de reserva, do 156079, sargento-mor U
Abílio Paulo da Fonseca Coelho, em 31 de Outubro de 2009.
Fica colocado na escala de antiguidade no posto de sargento-mor,
ocupando o primeiro lugar.
17 de Agosto de 2010. — O Chefe da Repartição de Sargentos e
Praças, Luís António de Oliveira Belo Fabião, capitão-de-mar-e-guerra.
203730417
Despacho n.º 14987/2010
Por despacho de 30 de Agosto de 2010, por subdelegação do contra-almirante Director do Serviço de Pessoal, promovo ao posto de segundo-marinheiro em regime de contrato da classe de mergulhadores, nos termos da alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 305.º do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas (Decreto-Lei n.º 197-A/2003, de 30 de Agosto), a
contar de 22 de Julho de 2010, os seguintes militares:
9330206, primeiro-grumete U RC Paulo Alexandre Menezes Benedito;
9326707, primeiro-grumete U RC Afonso Frade Relvas Pires;
9328508, primeiro-grumete U RC Guilherme Brás Cota Machado;
9333205, primeiro-grumete U RC Luís Filipe Lacerda Domingos.
Ficam colocados na escala de antiguidade à esquerda do 9327307,
segundo-marinheiro U RC Luís Carlos Ribeiro da Costa, pela ordem
indicada.
30 de Agosto de 2010. — O Chefe da Repartição de Sargentos e Praças, Luís António de Oliveira Belo Fabião, capitão-de-mar-e-guerra.
203730563

