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Louvor n.º 143/2014
Nos termos do n.º 4, do artigo 64.º do RDM, avoco o louvor concedido
à Capitão Jurista (133231-H) Inês Isabel Vicente Caetano de Sousa Luís
pelo Chefe do Estado-Maior Conjunto, e publicado na Ordem de Serviço
n.º 50, deste Estado-Maior-General, em 13 de dezembro de 2013.
23 de dezembro de 2013. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.
207590821
Louvor n.º 144/2014
Louvo o Coronel de Infantaria, NIM 16376380, Manuel Caroço
Prelhaz pela elevada competência técnico-profissional, extraordinário
desempenho e relevantes qualidades pessoais demonstradas no cumprimento das funções de Adido de Defesa, junto da Embaixada de Portugal
em Díli, entre outubro de 2010 e setembro de 2013, tendo acumulado
idênticas funções com Camberra e Jacarta.
Ao longo da sua comissão de serviço o Coronel Caroço Prelhaz
exerceu as tarefas atribuídas de forma eficiente, patenteando em todas
as circunstâncias uma atitude dinâmica, interessada e de grande disponibilidade no estabelecimento dos contactos necessários a uma adequada
ligação com as Forças de Defesa de Timor-Leste.
No que concerne à recolha, seleção e divulgação de elementos de
informação, desenvolveu, quando solicitado e por iniciativa própria,
uma atividade empenhada e profícua no acompanhamento de matérias relevantes, assegurando o seu relato em tempo oportuno. É ainda
de salientar a ação desenvolvida no âmbito da preparação e apoio às
visitas de altas entidades e delegações nacionais do setor da Defesa a
Timor-Leste.
Dotado de vincada personalidade, simpatia e afabilidade, deu continuidade a um estreito relacionamento com as autoridades locais, tanto
militares como civis, através da sua prática diária, da ativa participação
em atividades de representação e na cooperação de âmbito militar,
granjeando de todos grande estima e admiração.
Face ao exposto, é de toda a justiça reconhecer publicamente o Coronel Caroço Prelhaz, pela forma muito competente e dedicada como
exerceu o seu cargo, bem como pelas relevantes qualidades pessoais e
de caráter, que contribuíram muito significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Estado-Maior-General das
Forças Armadas.
23 de dezembro de 2013. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.
207590862
Louvor n.º 145/2014
Nos termos do n.º 4 do artigo 64.º do RDM, avoco o louvor concedido
ao Capitão-de-fragata (25887) Raul Castela Repolho pelo Chefe do
Estado-Maior Conjunto, e publicado na Ordem de Serviço n.º 50, deste
Estado-Maior-General, em 13 de dezembro de 2013.
23 de dezembro de 2013. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.
207590838

de Informação Pública no Estado-Maior da Força de Reação Imediata
2013 (EMFRI13), no período 15 de setembro de 2012 a 31 de dezembro
de 2013.
No ano de 2013, foi implementado um vasto programa de atividades
para incremento da preparação do EMFRI13 que incluiu, entre outras,
a realização de diversos exercícios, reuniões e visitas de trabalho aos
meios e Forças Navais, Terrestres e Aéreas atribuídos à FRI. Em todas
estas atividades é de relevar o contributo do Major Rodrigues Mineiro
no âmbito da área da Informação Pública, tendo demonstrado possuir
amplos conhecimentos e competências, constituindo-se, por esse motivo,
como um importante colaborador do Estado-Maior e do Comando da
FRI. De destacar ainda que todas as atividades referidas foram efetuadas
em acumulação de funções, o que revela grande espírito de sacrifício,
disponibilidade e perfeito sentido de missão.
Para além das competências no âmbito técnico-profissional objetivamente reconhecidas, este Oficial destacou-se ainda no desempenho das
suas funções pela forma muito dedicada como sempre cumpriu as tarefas
que lhe foram cometidas, sendo de destacar, o constante entusiasmo
e espírito de iniciativa evidenciado em todas as ações de Informação
Pública, que muito contribuíram para a manutenção de um clima de
coesão e de sã camaradagem.
Pelo conjunto das atividades desenvolvidas, é de toda a justiça reconhecer publicamente o extraordinário desempenho e relevantes qualidades
pessoais do Major Rodrigues Mineiro enquanto Oficial do Estado-Maior
da Força de Reação Imediata no período referido, que assim contribuiu
de forma significativa para a eficiência, prestígio e cumprimento da
missão do Estado-Maior-General das Forças Armadas
30 de dezembro de 2013. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.
207593713
Louvor n.º 149/2014
Nos termos do n.º 4, do artigo 64.º do RDM, avoco o louvor concedido ao Major Técnico de Operações de Comunicações e Criptografia
(048096-H) Henrique Manuel Bacalhau da Silva pelo Chefe do Centro
de Informações e Segurança Militares, e publicado na Ordem de Serviço
n.º 52, deste Estado-Maior-General, em 13 de dezembro de 2013.
30 de dezembro de 2013. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.
207593332
Louvor n.º 150/2014
Nos termos do n.º 4, do artigo 64.º do RDM, avoco o louvor concedido ao Sargento-chefe (501381) Eduardo José Matos Pereira pelo
Chefe do Centro de Informações e Segurança Militares, e publicado
na Ordem de Serviço n.º 52, deste Estado-Maior-General, em 27 de
dezembro de 2013.
30 de dezembro de 2013. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.
207593308

Louvor n.º 146/2014

MARINHA

Nos termos do n.º 4, do artigo 64.º do RDM, avoco o louvor concedido
ao Primeiro-sargento (616594) Carlos Alberto Monteiro Ferreira pelo
Chefe do Estado-Maior conjunto, e publicado na Ordem de Serviço
n.º 49, deste Estado-Maior-General, em 06 de dezembro de 2013.

Superintendência dos Serviços do Pessoal

27 de dezembro de 2013. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.
207592433
Louvor n.º 147/2014
Nos termos do n.º 4, do artigo 64.º do RDM, avoco o louvor concedido ao Sargento-chefe de Artilharia (18246784) Manuel Gomes de
Matos pelo Chefe do Centro de Informações e Segurança Militares, e
publicado na Ordem de Serviço n.º 52, deste Estado-Maior-General, em
27 de dezembro de 2013.
30 de dezembro de 2013. — O Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.
207593276
Louvor n.º 148/2014
Louvo o Major Técnico de Pessoal e Apoio Administrativo, NIP
061013-F, Paulo Jorge Rodrigues Mineiro, pela elevada competência e
dedicação demonstradas no cumprimento das suas funções de Oficial

Aviso (extrato) n.º 2139/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que Domingos
Fernando Magalhães da Silva, assistente operacional do mapa de pessoal civil da Marinha posicionado acima da 12.ª posição remuneratória
da respetiva categoria, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, cessou funções, por motivo de falecimento, em 16 de dezembro de 2013.
31 de janeiro de 2014. — O Chefe da Repartição de Militarizados e
Civis, Paulo Jorge da Silva Ribeiro, capitão de mar e guerra.
207587866
Despacho n.º 2269/2014
Competências. Delegações e subdelegações
Despacho do Contra-almirante diretor do Serviço de Pessoal, n.º 01/14
de 29 de janeiro de 2014.
1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 826/2014, de 3 de janeiro,
(publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 20 de janeiro

