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publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 30, de 5 de Fevereiro
de 2000:

José Marques Monteiro — nomeado definitivamente, precedendo
concurso, técnico especialista principal da carreira técnica do qua-
dro de pessoal dos Serviços Centrais deste instituto público. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

7 de Fevereiro de 2000. — O Director de Serviços de Gestão e
Administração, Domingos Iglésias.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 4081/2000 (2.a série). — 1 — No uso da compe-
tência que me é atribuída pela alínea f) do n.o 3 do artigo 29.o da
Lei n.o 29/82, de 11 de Dezembro, na redacção que lhe é dada pela
Lei n.o 18/95, de 13 de Julho, exonero o tenente-general Tito Luís
de Almeida Bouças do cargo de comandante da Região Militar do
Norte.

2 — O presente despacho produz efeitos a 17 de Janeiro de 2000.

4 de Fevereiro de 2000. — O Ministro da Defesa Nacional, Júlio
de Lemos de Castro Caldas.

Portaria n.o 291/2000 (2.a série). — Louvo o major QTS
00247365, Norberto de Sousa Correia, pela forma extremamente dedi-
cada e competente como, desde 1996, tem exercido as suas funções
no Gabinete de Comunicação e Relações Públicas do Ministério da
Defesa Nacional, primeiro na área de imagem e divulgação e depois
na área de atendimento, relações públicas e protocolo.

Oficial extraordinariamente educado e íntegro na sua atitude, mani-
festou, ao longo dos anos de serviço nas Forças Armadas e em todos
os actos da sua vida, dotes de carácter, espírito de obediência e aptidão
de bem servir nas diferentes circunstâncias. Tal ocorreu quer em zonas
de conflito, como no ex-território ultramarino da Guiné, onde serviu
como oficial miliciano, entre 1967 e 1969, quer em actividades de
assessoria em várias áreas, sendo de destacar a de relações públicas,
onde desempenhou várias funções, sempre com grande dedicação nas
tarefas que lhe foram cometidas, as quais sempre cumpriu com grande
empenhamento e qualidade.

Dotado de um fácil relacionamento humano, o seu contributo tem
sido fundamental para que o Gabinete de Comunicação e Relações
Públicas, no domínio do protocolo, possa ter apoiado sempre o Minis-
tro da Defesa Nacional e o Secretário de Estado da Defesa Nacional
nos diversos eventos e cerimónias que envolvem as visitas de altas
entidades.

Também no apoio às direcções-gerais, a sua acção e permanente
disponibilidade têm tido grande realce, em particular no que respeita
ao apoio às diversas reuniões bilaterais da direcção-geral de Política
de Defesa Nacional.

No desempenho de todas as missões a que foi chamado, foi patente,
além do seu profissionalismo e capacidade de trabalho, a sua afirmação
constante de reconhecida coragem moral nas posições que tomou e nas
atitudes e decisões que lhe eram exigidas ao nível das suas funções.

Ao longo de toda a sua carreira, praticou em elevado grau a virtude
da lealdade, revelando no exercício das suas funções qualidades de
abnegação e de sacrifício notórias a todos os superiores e subordinados
que com ele serviram.

Face ao atrás exposto e no momento em que o major Norberto Correia
deixa o serviço activo, é inteiramente justo reconhecê-lo como muito
bom oficial e qualificar os serviços por si prestados ao Ministério da
Defesa Nacional como extraordinários, relevantes e de elevado mérito.

Assim:
Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos dos artigos 33.o

e 39.o, com referência ao n.o 3 do artigo 67.o, todos do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Arma-
das, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 566/71, de 20 de Dezembro, con-
decorar com a medalha de mérito militar de 2.a classe o major QTS
00247365 Norberto de Sousa Correia.

7 de Fevereiro de 2000. — O Ministro da Defesa Nacional, Júlio
de Lemos de Castro Caldas.

Despacho n.o 4082/2000 (2.a série). — O Decreto-Lei n.o 99/95,
de 19 de Maio, estipula no artigo 1.o, n.o 1, alínea c), que o pessoal
civil afecto à Comissão Executiva de Manutenção de Infra-Estruturas
OTAN da Força Aérea (CEMINFA) e às infra-estruturas OTAN
de Ovar, Montijo, Porto Santo e Monte Real transita para o quadro
de pessoal civil da Força Aérea.

Assim, por proposta do secretário-geral do Ministério da Defesa
Nacional, e ao abrigo do preceituado no n.o 2 do artigo 1.o do Decre-
to-Lei n.o 99/95, de 19 de Maio, determino o seguinte:

O pessoal civil constante da listagem nominativa n.o 240/98, da
Repartição de Pessoal Civil da Força Aérea, publicada no Diário da
República, 2.a série, n.o 301, de 31 de Dezembro de 1998, afecto à
Comissão Executiva de Manutenção de Infra-Estruturas OTAN da
Força Aérea (CEMINFA) e às infra-estruturas OTAN de Ovar, Mon-
tijo, Porto Santo e Monte Real transita para os lugares vagos do
quadro geral do pessoal civil da Força Aérea, aprovados, para o efeito,
pela Portaria n.o 904/98, de 19 de Outubro.

O presente despacho produz efeitos retroactivos à data da publi-
cação da referida listagem nominativa, ao abrigo do preceituado na
alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o do Código do Procedimento
Administrativo.

4 de Fevereiro de 2000. — O Ministro da Defesa Nacional, Júlio
de Lemos de Castro Caldas.

Despacho n.o 4083/2000 (2.a série). — 1 — No uso da compe-
tência que me é atribuída pela alínea f) do n.o 3 do artigo 29.o da
Lei n.o 29/82, de 11 de Dezembro, na redacção que lhe é dada pela
Lei n.o 18/95, de 13 de Julho, nomeio, por proposta do Chefe do
Estado-Maior do Exército, o tenente-general Cipriano Fernandes de
Sousa Alves para o cargo de comandante da Região Militar do Norte.

2 — O presente despacho produz efeitos a 1 de Fevereiro de 2000.

4 de Fevereiro de 2000. — O Ministro da Defesa Nacional, Júlio
de Lemos de Castro Caldas.

Despacho n.o 4084/2000 (2.a série). — Considerando que a
empresa SUBLOC, Locação de Submarinos, S. A., com sede em Lis-
boa, requereu, ao abrigo do n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei
n.o 397/98, de 17 de Dezembro, o acesso ao exercício da actividade
de comércio de armamento;

Considerando que a empresa SUBLOC, Locação de Submari-
nos, S. A., cumpre os requisitos cumulativos para autorização do exer-
cício do comércio de armamento, previstos no n.o 1 do artigo 8.o
do Decreto-Lei n.o 397/98, de 17 de Dezembro:

Assim:
Autorizo, nos termos do n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei

n.o 397/98, de 17 de Dezembro, a empresa SUBLOC, Locação de
Submarinos, S. A., com sede em Lisboa, a exercer a actividade de
comércio de armamento.

7 de Fevereiro de 2000. — O Ministro da Defesa Nacional, Júlio
de Lemos de Castro Caldas.

Louvor n.o 125/2000. — Louvo a 2SAR RC OPER TRANSP,
NIM 34506192, Rita Margarida Cardoso Vieira pela forma como,
na área de imagem e divulgação do Gabinete de Comunicação e
Relações Públicas do Ministério da Defesa Nacional, tem desenvolvido
com apreciável zelo, iniciativa e espírito de bem servir as diversas
actividades que lhe têm sido cometidas, no âmbito da organização,
apoio ao funcionamento e respectivo secretariado de vários eventos
e acções de divulgação da defesa nacional.

Dotada de grande capacidade de trabalho, determinação e per-
severança, sempre soube entender a grande importância e a opor-
tunidade que as tarefas atribuídas ao Gabinete de Comunicação e
Relações Públicas representam ao nível do Ministério da Defesa
Nacional, com especial repercussão junto dos jovens, colaborando
também assim nas condições necessárias à criação do espírito de com-
preensão e de apoio das actividades da defesa nacional por parte
da população em geral.

Disciplinada, sensata e com espírito de missão, a 2SAR RC Rita
Vieira tem sido responsável pela preparação das instalações onde
têm decorrido vários eventos, bem como da ligação a várias entidades,
tarefas de grande complexidade e delicadeza, às quais conseguiu dar
sempre resposta adequada, oportuna e de grande qualidade.

O trabalho desenvolvido por esta 2SAR RC já foi reconhecido
por elementos exteriores ao MDN que têm participado e colaborado
em diversos eventos, pelo que é justo reconhecer publicamente os
seus atributos profissionais e considerar o seu desempenho de grande
mérito, devendo este ser tido como exemplo a seguir por todos os
militares na sua situação.

7 de Fevereiro de 2000. — O Ministro da Defesa Nacional, Júlio
de Lemos de Castro Caldas.

Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional

Despacho n.o 4085/2000 (2.a série). — 1 — No uso das com-
petências delegadas pelo despacho do Ministro da Defesa Nacional
publicado sob o n.o 23 166/99 (2.a série), no Diário da República,


