Nota da Direção

General
Gabriel Augusto do Espírito Santo

No dia 27 de Maio de 2008, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP)
da Universidade Técnica de Lisboa (UTL), o Capitão-de-Mar-e-Guerra António Manuel
Fernandes da Silva Ribeiro, Sócio Efectivo da Revista Militar e membro da sua Direcção,
realizou as provas de doutoramento em Ciência Política com uma tese intitulada
“Elaboração da Estratégia de Defesa militar: Contributos para um modelo” que apresenta
diversos contributos destinados a melhorar o processo instituído pela Lei de Defesa
Nacional e das Forças Armadas (Lei 29/82, de 11 de Dezembro) para a tomada de decisão
na elaboração da estratégia militar portuguesa.
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A tese foi orientada pelo Professor Doutor Adriano Moreira, sendo o júri presidido pelo
vice-reitor da Universidade Técnica de Lisboa e integrou os professores doutores Carlos
Espada (Universidade Católica Portuguesa), Esteves Pereira (Universidade Nova de
Lisboa), Almeida Ribeiro (UTL/ISCSP), Meirinho Martins (UTL/ISCSP) e Heitor Romana
(UTL/ISCSP) e, ainda, como convidado, o Almirante Vieira Matias.
O Júri deliberou atribuir à tese a classificação de “Muito Bom com Distinção” e exprimiu,
por unanimidade, a elevada qualidade do trabalho apresentado, bem como o seu carácter
inovador, valia científica, aplicabilidade prática e oportunidade.
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A Direcção da Revista Militar apresenta as felicitações ao Comandante Silva Ribeiro,
exprimindo a satisfação de o ter como consócio efectivo e actual membro da Direcção,
surgindo este acontecimento no rumo de uma carreira brilhante, reforçando, ainda mais,
o seu prestígio pessoal, mas também valoriza a Revista Militar e as Forças Armadas
Portuguesas.
Muitos parabéns, senhor Comandante António Silva Ribeiro.
Gabriel Augusto do Espírito Santo
General, Presidente da Direcção da Revista Militar
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