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reuniu a estima e a consideração dos superiores e subordinados, tornando-se, desta forma, como um exemplo a seguir.
Havendo, de forma tão esclarecida e excepcional, confirmado elevados dotes e virtudes humanas, militares e técnicas, é da mais elementar justiça enaltecer a acção que o coronel Videira e Castro vem
desenvolvendo como sendo brilhante, honrosa e determinante de
acrescentado prestígio para si e para a IGDN, dela resultando honra
e lustre para o cumprimento da missão do Ministério da Defesa
Nacional.
Assim, pela competência que me é conferida pelo n.o 3 do artigo 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, atento o disposto no artigo 26.o e na alínea a) do
n.o 1 do artigo 27.o do mesmo Regulamento, concedo a medalha
da defesa nacional de 1.a classe ao coronel engenheiro electrotécnico
Jorge dos Santos Silva Videira e Castro.
17 de Novembro de 2006. — O Ministro da Defesa Nacional, Henrique Nuno Pires Severiano Teixeira.

Secretaria-Geral
Louvor n.o 712/2006
Por proposta do director de serviços de Organização e Sistemas
de Informação, louvo o capitão técnico de manutenção de material
NIM 0876482, Marcelino Gago Belchior, da Divisão de Sistemas de
Informação (DSI), da Direcção de Serviços de Organização e Sistemas
de Informação (DSOSI), da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa
Nacional, pela forma notável como, ao longo de mais de quatro anos
e meio, desempenhou as funções que lhe foram atribuídas, revelando
sempre extraordinário empenho, dedicação e elevada competência
profissional, que conjuga com o seu apurado sentido de missão e
conhecimentos de excepcional qualidade, mostrando-se sempre disponível e pronto para o serviço.
No âmbito das suas funções da Direcção de Serviços de Organização
e Sistemas de Informação, cedo demonstrou o seu assinalável dinamismo, criatividade e imaginação pelo desenvolvimento e manutenção
das aplicações da área do aprovisionamento, vencimentos, recursos
humanos e outras em ambiente web alojadas na intranet do MDN,
destacando-se as suas excelentes qualidades de trabalho, capacidade
de organização e método, aliados a uma esclarecida noção de dever
e sentido das responsabilidades.
Militar obediente e disciplinado, de acentuada coragem moral, de
excepcionais qualidades e virtudes militares, reveladas pela afirmação
constante de elevados dotes de carácter, lealdade, abnegação e espírito
de sacrifício, o capitão Marcelino Belchior demonstrou ser digno de
ocupar postos de maior risco e responsabilidade, devendo os serviços
por si prestados serem considerados de elevado mérito, contribuindo
assim de forma significativa para a eficiência da missão da Secretaria-Geral e consequentemente do Ministério da Defesa Nacional.
16 de Novembro de 2006. — O Secretário-Geral, Luís Augusto
Sequeira.

Direcção-Geral de Armamento e Equipamentos de Defesa
Despacho (extracto) n.o 25 187/2006
Por despacho do Secretário de Estado da Defesa Nacional e dos
Assuntos do Mar de 10 de Novembro de 2006, o sargento-ajudante
MAT NIM 15053581, Fernando Manuel Gomes Fontes, foi nomeado,
precedendo anuência do general Chefe do Estado-Maior do Exército,
para desempenhar funções na Divisão de Qualidade, Normalização
e Catalogação, da Direcção de Serviços Industriais, Tecnológicos e
Logísticos, da Direcção-Geral de Armamento e Equipamentos de
Defesa, do Ministério da Defesa Nacional, em comissão normal, nos
termos dos n.os 2 e 3 do artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 47/93, de
26 de Fevereiro, com efeitos reportados a 18 de Outubro de 2006.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Novembro de 2006. — O Director-Geral, Carlos Alberto Viegas
Filipe, vice-almirante.
Despacho (extracto) n.o 25 188/2006
Por despacho do Secretário de Estado da Defesa Nacional e dos
Assuntos do Mar de 14 de Novembro de 2006, o tenente-coronel
INF NIM 12870681, Fernando Pedro Teixeira Araújo de Albuquerque,
foi nomeado, precedendo anuência do Chefe do Estado-Maior do
Exército, para desempenhar funções na Divisão de Estudos Industriais
e Logísticos da Direcção de Serviços Industriais, Tecnológicos e Logísticos, da Direcção-Geral de Armamento e Equipamentos de Defesa,

do Ministério da Defesa Nacional, em comissão normal, nos termos
dos n.os 2 e 3 do artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 47/93, de 26 de
Fevereiro, com efeitos reportados a 16 de Outubro de 2006. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Novembro de 2006. — O Director-Geral, Carlos Alberto Viegas
Filipe, vice-almirante.
Despacho (extracto) n.o 25 189/2006
Por despacho do Ministro da Defesa Nacional de 9 de Novembro
de 2006, o CMG AN NII 390377, Luís Filipe Fernandes Rebelo,
foi nomeado, precedendo anuência do Chefe do Estado-Maior da
Armada, para desempenhar funções na Direcção-Geral de Armamento e Equipamentos de Defesa, do Ministério da Defesa Nacional,
em comissão normal, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 22.o do
Decreto-Lei n.o 47/93, de 26 de Fevereiro, com efeitos reportados
a 18 de Setembro de 2006. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
22 de Novembro de 2006. — O Director-Geral, Carlos Alberto Viegas
Filipe, vice-almirante.
ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas
Despacho n.o 25 190/2006
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos
dos artigos 13.o, 16.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, condecora com a medalha militar de serviços distintos, grau prata, o tenente-coronel
ADMAER Nélson José Ribeiro Cunha e Silva.
20 de Novembro de 2006. — O Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, José Manuel Garcia Mendes Cabeçadas, almirante.
Despacho n.o 25 191/2006
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos
dos artigos 13.o, 14.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, condecora com a medalha militar de serviços distintos, grau ouro, o tenente-general piloto-aviador David César de Almeida Oliveira.
20 de Novembro de 2006. — O Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, José Manuel Garcia Mendes Cabeçadas, almirante.
Despacho n.o 25 192/2006
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos
dos artigos 26.o, n.o 1, alínea b), 27.o, n.o 1, alínea d), e 34.o, n.o 3,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 316/2002, de 27
de Dezembro, condecora com a medalha cruz de São Jorge, 4.a classe,
o segundo-marinheiro Sofia Maria Oliveira Grilo Saraiva.
20 de Novembro de 2006. — O Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, José Manuel Garcia Mendes Cabeçadas, almirante.
Despacho n.o 25 193/2006
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos
dos artigos 20.o, 22.o, alínea c), 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, condecora com
a medalha de mérito militar, 3.a classe, o capitão do Serviço de Material
Mário Manuel da Silva Balbino.
20 de Novembro de 2006. — O Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, José Manuel Garcia Mendes Cabeçadas, almirante.
Despacho n.o 25 194/2006
Nos termos dos artigos 6.o, n.o 5, alínea l), da Lei n.o 111/91, de
29 de Agosto, e 5.o do Decreto-Lei n.o 48/93, de 26 de Fevereiro,
ouvido o Chefe do Estado-Maior da Armada, exonero o contra-al-

