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 Marinha

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada

Portaria n.º 515/2016
O Contra -almirante da Marinha Francesa François Bellec foi autor, 

nos últimos trinta anos, de numerosos trabalhos bem como realizou inú-
meras comunicações, veiculadas pelos mais diversos meios e em vários 
países, em que divulgou e promoveu a cultura marítima e o espírito dos 
Descobrimentos Portugueses.

Os trabalhos do Almirante Bellec, quer a título individual quer sobre a 
forma de contribuição para obras coletivas, bem como a sua colaboração 
nas exposições internacionais de Génova — 1992 e de Lisboa — 1998, 
colocaram sempre em evidência os contributos desenvolvidos pelos 
Portugueses na ciência náutica, contribuindo deste modo fortemente 
para a divulgação, no plano cultural e cientifico, de Portugal e dos seus 
feitos gloriosos.

O Almirante Bellec dirigiu o Museu de Marinha de Paris entre 1980 e 
1997, é membro associado da Academia de Marinha desde 1988 e é 
membro de um número significativo de organizações internacionais 
ligadas ao Mar.

Assim, o Contra -almirante da Marinha Francesa François Bellec 
pela importância do trabalho desenvolvido, pela relevância que vem 
dando, na sua valiosíssima obra, à História dos Descobrimentos e da 
Expansão Portuguesa, e ciente de que estas têm contribuído de modo 
muito significativo para o conhecimento, a divulgação e o prestígio da 
Maritimidade portuguesa, é com muita satisfação que, lhe concedo a 
Medalha Naval de Vasco da Gama.

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 49052 de 
11 de junho de 1969, o Almirante Chefe do Estado -Maior da Armada 
determina o seguinte:

Artigo único
É concedida a Medalha Naval de “Vasco da Gama” ao Contra-

-almirante da Marinha Francesa François Bellec.
25 -11 -2016. — O Almirante Chefe do Estado -Maior da Armada, Luís 

Manuel Fourneaux Macieira Fragoso, Almirante.
210071559 

 Portaria n.º 516/2016
O Professor Doutor Kenneth David Jackson é Membro Associado da 

Classe de História Marítima da Academia de Marinha, desde 2005.
A sua carreira universitária iniciou -se, em 1968, na Universidade 

de Wisconsin, Madison, como Assistente, e é, desde 1993, Professor 
Catedrático do Departamento de Português da Universidade de Yale. 
Entre 1966 e 2003 foram -lhe concedidas 28 Bolsas de Investigação em 
Projetos de Estudos Avançados, por instituições culturais em 3 conti-
nentes, duas das quais da Fundação Calouste Gulbenkian. Manteve 
ainda colaboração ativa com a Fundação Oriente, a Fundação Luso-
-Americana para o Desenvolvimento, a Fundação Engenheiro António 
de Almeida, a Fundação da Casa de Mateus, a Fundação da Casa de 
Fronteira e Alorna e o Instituto Camões, para além da prestada no seio 
da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos 
Portugueses e da ‘Expo 98’.

Foram -lhe atribuídas 21 Distinções, a partir de 1962, e orientou 
23 Teses de Mestrado e/ou Doutoramento, sendo 10 vezes Diretor de 
Projetos de Investigação. É extensíssima a sua produção académica, 
repartida por cerca de 150 artigos publicados em Revistas Científicas 
de 11 países, 70 recensões críticas, 18 traduções de livros, 8 capítulos 
e 7 coordenações de obras coletivas, 13 livros editados, para além de 
vasta colaboração em jornais e em programas de rádio.

Por tudo isto, o Professor Doutor K. David Jackson, grande amigo 
de Portugal e, porventura, o mais antigo professor de Português, His-
tória, Cultura e Literatura Portuguesas, numa qualquer universidade 
estrangeira, em exercício ininterrupto de funções e ainda no ativo, 
embora já com 72 anos de idade, é merecedor de reconhecimento e 
lauda gratulatória.

Assim, é de toda a justiça destacar e dar público testemunho da sua 
longa, prestigiada e ímpar carreira de quase 50 anos de docência, mor-
mente na área da História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa, 
bem como da sua dedicação à Academia de Marinha onde tem proferido 
conferências de assinalável excelência, resultado de aturada investiga-
ção em fontes primárias e no terreno, fruto de inúmeras deslocações 
a espaços que integram a atual CPLP, contribuindo, deste modo, pela 
sua produção científica, para o conhecimento e divulgação de Portugal 
e dos feitos excelsos dos seus mareantes, que exalçam e enobrecem a 
Marinha Portuguesa.

Atento o que antecede, é com o mais elementar sentido de justiça 
e enorme satisfação que publicamente louvo o Professor Doutor K. 
David Jackson, pela contínua e dedicada colaboração com a Academia 
de Marinha, considerando que a sua atuação tem contribuído de uma 
forma significativa para a divulgação e conhecimento de Portugal em 
geral, e da História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa em 
particular, daí advindo prestígio para a Marinha.

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 49 052 de 
11 de junho de 1969, o Almirante Chefe do Estado -Maior da Armada 
determina o seguinte:

Artigo único
É concedida a Medalha Naval de “Vasco da Gama” ao Professor 

Doutor Kenneth David Jackson.
06 -12 -2016. — O Almirante Chefe do Estado -Maior da Armada, Luís 

Manuel Fourneaux Macieira Fragoso, Almirante.
210071689 

 Força Aérea

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea

Declaração de retificação n.º 1228/2016
Por ter saído com inexatidão o Despacho n.º 13050/2016, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 209, de 31 de outubro de 2016, 
retifica -se que, onde se lê:

«TEN TOMET 135903 H, Luís Miguel Capelo Dias — BA4
TEN TOMET 136657 C, Ana Isabel Santinho dos Reis — CA»

deve ler -se:
«TEN TOMET 136657 C, Ana Isabel Santinho dos Reis — CA
TEN TOMET 135903 H, Luís Miguel Capelo Dias — BA4»

15 de novembro de 2016. — O Chefe do Estado -Maior da Força 
Aérea, Manuel Teixeira Rolo, General.

210071291 

 Declaração de retificação n.º 1229/2016
Por ter saído com inexatidão o Despacho n.º 13053/2016, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 209, de 31 de outubro de 2016, 
retifica -se que, onde se lê:

«TEN TODCI 135927 E António Marcos de Sousa Esteves CA
TEN TODCI 137648 K Hugo Henrique Tavares da Silva CA»

deve ler -se:
«TEN TODCI 137648 K Hugo Henrique Tavares da Silva CA
TEN TODCI 135927 E António Marcos de Sousa Esteves CA»

15 de novembro de 2016. — O Chefe do Estado -Maior da Força 
Aérea, Manuel Teixeira Rolo, General.

210071129 

 Declaração de retificação n.º 1230/2016
Por ter saído com inexatidão o Despacho n.º 12978/2016, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 208, de 28 de outubro de 2016, 
retifica -se que, onde se lê:

«TEN TINF 137124 L, Mónica Alexandra Peça Vicente — CA
TEN TINF 137636 F, Filipe Manuel Lopes Dias — DCSI»

deve ler -se:
«TEN TINF 137636 F, Filipe Manuel Lopes Dias — DCSI
TEN TINF 137124 L, Mónica Alexandra Peça Vicente — CA»
15 de novembro de 2016. — O Chefe do Estado -Maior da Força 

Aérea, Manuel Teixeira Rolo, General.
210071331 

 Declaração de retificação n.º 1231/2016
Por ter saído com inexatidão o Despacho n.º 13052/2016, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 209, de 31 de outubro de 2016, 
retifica -se que, onde se lê:

«TEN TMMEL 137238 G, Joaquim Manuel Simões Guia — DI
TEN TMAEQ 137766 D, Nuno Filipe Magalhães Veiga — DI»


