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creditam o Capitão-de-fragata Bulha Almeida como sendo um Oficial de
elevada craveira, tendo contribuído significativamente para a eficiência,
prestígio e cumprimento da missão do SPMARFOR e da NATO, de que
resultou honra e lustre para as Forças Armadas e para Portugal.
12 de dezembro de 2014. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Artur Pina Monteiro, general.
208855872
Louvor n.º 395/2015
Louvo o Tenente-coronel de Infantaria, NIM 16739889, Filipe Augusto Martins Ferreira Vieira, pela forma competente e altamente meritória como exerceu as funções de Analista Militar de 29 de março de
2011 a 19 de dezembro de 2014, no NATO Joint Analysis and Lessons
Learned Center (JALLC) em Lisboa.
Revelou excecionais qualidades profissionais e pessoais e extraordinário nível de conhecimentos e profissionalismo, que lhe permitiram
completar, com elevado sucesso e reconhecido mérito, oito projectos
de análise mandatados pelo Headquarters Allied Command for Transformation (HQ SACT), tendo assumido a responsabilidade de dirigir
cinco destes projetos como Project Manager. Destes projetos relevam-se
a Operação “Unified Protector”, o “Deployable Headquarters”, o “Cultural Property Protection” e o “Civilian Casualties in Afghanistan” onde
liderou várias equipas que produziram diferentes estudos e projetos, no
âmbito da identificação das lições aprendidas e no desenvolvimento de
ferramentas de análise.
No estudo sobre “Two Decades of Lessons from Operations and
Missions”, incorporou uma série de dados importantes e recomendações,
extraídas da análise de mais de 1200 documentos que cobriram os últimos
20 anos de conflitos com a participação da NATO. A análise desenvolvida revelou assuntos complexos e desenvolveu lições e recomendações
que estão consideradas como de grande utilidade para os desafios que
a NATO, como organização, enfrentará no futuro.
Desenvolveu publicações para o JALLC, em coautoria, sobre Métodos
de Entrevista, Análise e Direção de Projetos que em muito influenciaram
positivamente o desempenho dos novos analistas. Foi conferencista
convidado na NATO Lessons Learned Conference, organizada pelo
JALLC, instrutor de diferentes cursos na NATO School Oberammergau
e nos cursos de analista do JALLC. Cumpriu entre fevereiro e maio de
2013, uma missão como JALLC Permanent Representative no HQ ISAF
em Cabul, Afeganistão.
Face ao anteriormente exposto e pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, lealdade, abnegação, espírito de sacrifício, de
obediência e competência profissional que evidenciou no JALLC, é pois
merecedor de ver publicamente reconhecida e assinalada, através deste
louvor, a forma significativa como contribuiu para a eficiência, prestígio
e cumprimento da missão do JALLC e da NATO, refletindo-se assim
num elevado valor para as Forças Armadas e para Portugal, devendo os
serviços extraordinários prestados pelo Tenente-coronel Ferreira Vieira
serem qualificados de distintos e relevantes.
12 de fevereiro de 2015. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Artur Pina Monteiro, General.
208855775
Louvor n.º 396/2015
Louvo o Primeiro-sargento de Infantaria NIM 04941903, João Manuel
Teixeira Lopes, pela elevada competência técnico-profissional e relevantes qualidades pessoais demonstradas no cumprimento das funções
de Formador Sniper, como elemento da Sniper Training Team (STT) no
âmbito da Missão de Treino da União Europeia no Mali (EUTM-Mali)
entre 09 de maio e 25 de novembro de 2014.
Estando a equipa STT nacional integrada numa equipa de militares
húngaros, coube aos militares portugueses conduzir a instrução que
comportava maior responsabilidade, nomeadamente no tiro de precisão
até 500 metros, bem como a supervisão e mentoria aos instrutores de
tiro do exército maliano. Em todas estas o Primeiro-sargento Teixeira
Lopes revelou possuir excelente capacidade de organização, rigor e
permanente zelo, contribuindo desta forma, para a motivação e o bom
desempenho dos militares das Forças Armadas malianas.
Durante a instrução aos militares do GTIA5 (Groupement Tactique
Inter-Armes) no Koulikoro Training Camp (KTC) foi o responsável pelas
aulas de tática, destacando-se nas áreas do Tiro de Precisão, Balística,
Pistagem e Contra-Pistagem e Tática Sharpshooter, tarefas que executou
com reconhecida competência técnica e elevado espírito de missão.
Chamado a dar formação ao Curso de Comandantes de Companhia,
na área de tiro de combate e tiro de precisão, onde evidenciou o seu
grande sentido de responsabilidade e elevado profissionalismo, procurando a excelência na formação ministrada. Na formação, durante o
Malian Training Course, demonstrou elevada capacidade de planea-

mento, permitindo que as atividades de tiro reais, combate e de precisão
decorressem sem incidentes.
No refrescamento ao GTIA2 ELOU, ministrado em condições adversas em Sikasso, exerceu as suas funções com uma permanente autoconfiança e um grande autodomínio, aliadas a um invejável espírito
de iniciativa.
Pelas qualidades apontadas, particularmente a sua dedicação e um
perfeito sentido das responsabilidades, é de toda a justiça reconhecer publicamente as excecionais qualidades e virtudes militares e pessoais que
creditam o Primeiro-sargento Teixeira Lopes, como sendo um excelente
Militar, pautando a sua atuação pela afirmação constante de elevados
dotes de caráter, contribuído significativamente para a credibilidade das
Forças de Operações Especiais portuguesas e para a eficiência, prestígio
e cumprimento da missão das Forças Armadas.
17 de fevereiro de 2015. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Artur Pina Monteiro, General.
208855856
Louvor n.º 397/2015
Louvo o Primeiro-sargento de Infantaria NIM 19222602, Gonçalo
Pocinho Rendeiro Cravo, pela elevada competência técnico-profissional,
extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais demonstradas no cumprimento das funções de Formador Sniper, como elemento da
Sniper Training Team (STT) no âmbito da Missão de Treino da União
Europeia no Mali (EUTM-Mali) entre 09 de maio e 25 de novembro
de 2014.
Estando a equipa STT nacional, integrada numa equipa de militares
húngaros, coube aos militares portugueses conduzir a instrução que
comportava maior responsabilidade, nomeadamente no tiro de precisão
até 500 metros, supervisão e mentoria aos instrutores de tiro do exército
maliano. Nestas atividades revelou uma excelente capacidade de organização, método, rigor e zelo, contribuindo significativamente para a
motivação e desempenho dos militares das Forças Armadas malianas.
Durante a instrução aos militares do GTIA5 (Groupement Tactique
Inter-Armes) em Koulikoro Training Camp (KTC) e na reciclagem do
GTIA2 em Sikasso, foi o responsável pelas aulas de tática designadamente na camuflagem, observação, Sharpshooter (SSH) em combate
urbano, relatórios e esboços, tarefas que executou com reconhecida
competência. Neste âmbito, proporcionou ainda um briefing aos comandantes de companhia e de pelotão do GTIA5, relativo ao emprego
tático dos Sharpshooters numa companhia. No refrescamento ao GTIA2
ELOU, ministrado em condições extremamente difíceis, exerceu o comando da STT em Sikasso, onde planeou o treino, elaborou os relatórios
semanais e participou nas reuniões diárias de coordenação, evidenciado
permanente autoconfiança e autodomínio, a par de grande capacidade
de trabalho e espírito de iniciativa.
No apoio à formação ao Curso de Comandantes de Companhia e no
Malian Training Course, desenvolveu o treino na área do tiro, planeou
o horário semanal e participou nas reuniões diárias de coordenação. Foi
um dos responsáveis pela área do tiro nestas formações. Em todas estas
tarefas, demonstrou elevada capacidade de planeamento, permitindo
que as atividades de tiro reais, combate e de precisão decorressem sem
incidentes.
Pelo fato de ser o elemento mais antigo da STT nacional, foi o interlocutor privilegiado com o PRT SNR, cumprindo escrupulosamente todas
as instruções e respondendo incondicionalmente a todas as solicitações,
com a permanente preocupação de sugerir as melhores soluções. Militar
de excelência, de um profissionalismo assinalável tendo passado em
todas as ocasiões uma imagem de credibilidade das Forças Armadas
Portuguesas, no seio de uma comunidade multinacional. A sua dedicação
e sentido das responsabilidades, aliado a uma postura proativa, constante
disponibilidade, concorreu de forma inequívoca para que os objetivos
superiormente definidos fossem plenamente atingidos.
Pelo referido, é de toda a justiça reconhecer publicamente as excecionais qualidades e virtudes militares e pessoais que creditam o Primeiro-sargento Rendeiro Cravo, como sendo um excelente militar, que pauta
sempre a sua atuação pela afirmação constante de elevados dotes de
caráter, em que se relevam o espírito de sacrifício e a abnegação, contribuído significativamente para a credibilidade das Forças de Operações
Especiais portuguesas e para a eficiência, prestígio e cumprimento da
missão das Forças Armadas.
17 de fevereiro de 2015. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Artur Pina Monteiro, General.
208855783
Louvor n.º 398/2015
Louvo o Tenente-coronel de Infantaria, NIM 03216189, João Manuel
de Jesus Carvalho, pelas excecionais qualidades e virtudes militares
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reveladas no desempenho das funções de CHIEF LOG OPS (KV SPT
105), do NP/RAME no Quartel-General da KOSOVO FORCE (KFOR),
no período de 06 de setembro de 2014 a 06 de marco de 2015.
Demonstra uma elevada competência profissional no cumprimento
das suas funções, tendo desenvolvido uma constante atividade pedagógica e de cooperação com todos os responsáveis logísticos das Forças
constituintes da KFOR estabelecendo contatos, desenvolvendo relações
e elaborando Clarifications Letters para todos os Senior National Representatives (SNR)/National Contingent Commanders (NCC) e para todos
os J4/S4 das Unidades/Forças/National Support Elements (NSE) com o
objetivo de dar uma nova dinâmica ao fluxo dos Relatórios Logísticos,
demonstrando relevantes qualidades pessoais.
Teve papel preponderante no funcionamento logístico da KFOR,
através da revisão das Normas de Execução Permanente que permitiram atualizar e sistematizar novos procedimentos logísticos. Com estas
ações, contribuiu de forma significativa para a optimização do sistema
de relatórios logísticos entre as diferentes Unidades/Forças/NSE, Joint
Logistic Support Group (JLSG), o Quartel-General da KFOR e o Joint
Forces Command Naples (JFCNP).
Efetuou diferentes reconhecimentos terrestres e aéreos, dentro e fora
do TO do Kosovo, desempenhou de igual forma, um papel de relevo na
elaboração e atualização dos planos de contingência e anexos logísticos
aos Planos de Operações da KFOR, assumindo a responsabilidade de
representação do Support Branch do QG/KFOR nas reuniões que tiveram
lugar entre os diferentes Branches, fornecendo a informação logística
necessária e contribuindo imensamente para a priorização de objetivos
e para a clarificação das diferentes situações operacionais em termos
logísticos, demonstrando em todas as situações uma afirmação constante
de elevados dotes de abnegação e espírito de sacrifício.
Foi responsável pela preparação, coordenação e organização da KFOR
Logistic Conferences (KLC), evento periódico onde são debatidas as
principais questões e projetos logísticos com impato em toda a estrutura
da KFOR, designadamente MNBGs, JRDs, NSEs e HNRep. Como
moderador conduziu a conferência e em simultâneo como orador, apresentou o conceito e estrutura logística entre as Unidades/Forças/NSE
constituintes da KFOR, JLSG e o JFCNP, revelando elevada competência e extraordinário desempenho no âmbito técnico profissional.
Foi igualmente responsável pela preparação, coordenação de reuniões
mensais entre o KFOR Support Branch e o JFCNP, tendo participado
igualmente, como orador nas NSE Conferences mensais, onde procurou
clarificar a estrutura e a informação logística entre os NSE, o JLSG e o
QG/ KFOR e as diferentes Unidades/Forças, com especial relevo para
a uniformização dos relatórios logísticos e esclarecimento sobre o fluxo
de informação pretendida a coberto dos mesmos.
Em estreita colaboração com o JFCNP, a NATO Communications
and Informations Systems School (NCISS) e as Unidades/Forças/NSE
da KFOR, planeou e organizou a formação e o treino das aplicações
informáticas LOGFAS, por forma a providenciar a todos os elementos
da KFOR com funções logísticas nas diferentes Unidades da KFOR,
as necessárias competências para a utilização desta plataforma logística, ferramenta imprescindível na monitorização dos itens, pessoal,
equipamento e abastecimentos, bem como no planeamento, execução
e sustentação logística das operações da KFOR. Tendo o QG/KFOR
implementado no final de 2014, um novo Sistema electrónico para
armazenamento da correspondência, teve um papel preponderante na
migração de dados para o Document Handling System (DHS), processo
que se revelou fundamental para manutenção e aperfeiçoamento dos
relatórios logísticos da KFOR.
Oficial dotado de uma excelente craveira técnica, muito competente,
organizado e com elevado espírito de bem servir, soube evidenciar as
excelentes qualidades que possui, o que lhe permitiu exercer com elevados níveis de eficiência as funções que lhe foram cometidas durante
a sua missão.
Igualmente digna de registo é a forma como, num ambiente multinacional, soube estabelecer relações de camaradagem e grande cordialidade
com os militares e civis das diferentes nacionalidades que constituem
a KFOR que com ele privaram sendo por estes muito admirado e respeitado.
Pelo exposto o Tenente-coronel Jesus Carvalho contribuiu significativamente para a eficiência, prestigio e cumprimento da missão do
Estado-Maior-General das Forças Armadas, fazendo jus ao público louvor com que agora é distinguido, em reconhecimento dos seus serviços
que devem ser considerados relevantes e de elevado mérito.
11 de março de 2015. — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas, Artur Pina Monteiro, General.
208856203
Louvor n.º 399/2015
Louvo o Capitão-tenente, NII 21592, Eduardo Manuel Fernandes
Vaqueiro, pela forma como desempenhou as suas funções de Training

Planner and Instructor, durante a sua missão de três anos no J7 do NATO
Special Operations Headquarters (NSHQ), revelando elevada competência e extraordinário desempenho no âmbito técnico-profissional.
Oficial responsável pelo Special Operations Component Comand
(SOCC) Staff Course (NSOS-01), acumulou, também, as funções de Officer of Primary Responsability (OPR), durante dois anos, competindo-lhe
a organização do Course Author e a atualização dos manuais de acordo
com a doutrina em vigor, bem como o registo das lições aprendidas em
exercícios e operações
Após o primeiro ano da sua missão, foi nomeado OPR do briefing
Presentation and Facilitation Training (NSOF-52) aos militares recém-chegados e, como Chief Instructor, assumiu a responsabilidade de
harmonizar o lecionamento das aulas e de transmitir os procedimentos
da NATO Special Operations School (NSOS). Cumulativamente, foi
instrutor de Maritime Special Operations e CIS. Durante os últimos
dois anos, e já como OPR do SOCC Joint Operations Centre Course
(NSOF-03), contribuiu eficazmente para a melhoria da organização
das seções de Operações Correntes (J33) e Operações Futuras (J35), no
Centro de Operações do seu SOCC, proporcionando aos seus alunos um
cenário idêntico ao do Afeganistão.
No âmbito operacional, destaca-se a sua nomeação como Battle Space
Manager (BSM) do SOCC Core, onde participou ativamente no desenvolvimento de doutrina sobre o contributo das forças de Operações
Especiais para o de conflitualidade com as outras componentes nas
áreas de operações e como representante da divisão do J7 nas reuniões
do SOCC Working Group. Inclusive, representou o NSHQ em França,
onde conduziu, com elevado mérito um exercício de familiarização da
doutrina NATO SOF, no Commandement des Operations Speciales,
Villacoublay.
Possuidor de um elevado profissionalismo e de uma sólida cultura
militar, o Capitão-tenente Fernandes Vaqueiro sempre revelou significativas qualidades pessoais, contribuindo expressivamente para a eficiência,
prestígio e cumprimento da missão do Estado-Maior-General das Forças
Armadas, sendo como tal um digno merecedor deste público louvor.
11 de março de 2015. — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas, Artur Pina Monteiro, General.
208856066
Louvor n.º 400/2015
Louvo o Capitão-defragata, NII 20786, Carlos Alexandre dos Reis
Silva, pela elevada competência e extraordinário desempenho que
revelou, no âmbito técnico-profissional, durante o cumprimento da
sua missão de três anos como Staff Officer no Plans Directorate
Planning Branch, do Supreme Headquarters Allied Powers Europe
(SHAPE).
Da vasta experiência profissional, competência e conhecimento
minucioso do ambiente estratégico político-militar, tornou-se membro
integral da Equipa de Planeamento Estratégico e perito nos assuntos
relacionados com as Operações Marítimas do North Atlantic Treaty
Organization (NATO), tornou-se notável em todas as missões para
as quais foi designado. Exerceu funções de apoio à Equipa de Planeamento Estratégico da Divisão de Planeamento, J5 do SHAPE,
contribuindo com elevado sentido de dever e de abnegação, para
o desenvolvimento e coordenação do planeamento estratégico das
Operações Marítimas NATO Active Endeavour e Ocean Shield, entre
outros estudos avançados.
Concomitantemente, de procurar melhorar de forma incessante, a sua
formação, com reflexos na performance das suas capacidades, desempenhou também um papel muito importante no Response and Direction
Group, proporcionando contributos para a obtenção de resultados do
mais alto nível na análise da informação da situação sensível que é
vivenciada na Síria.
Durante o cumprimento da sua missão, demonstrou marcantes virtudes militares, humanas e morais para desempenhar funções num ambiente multinacional. A sua atitude cordial, cooperativa, compreensiva
e determinada tornou possível a angariação de consensos sendo muito
valorizado por todos os seus camaradas, tanto no desempenho das suas
funções como em atividades sociais.
O Capitão-de-fragata Reis Silva é um excelente Oficial que, a par do
seu profissionalismo, revela significativas qualidades pessoais, contribuindo expressivamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da
missão do Estado-Maior-General das Forças Armadas, digno merecedor
de ser reconhecido com este público louvor.
11 de março de 2015. — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas, Artur Pina Monteiro, General.
208855945

