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Almirante 

 

O Almirante Fernando José Ribeiro de Melo Gomes ingressou na Escola Naval em 1965.   

Especializado em comunicações, embarcou em diversos navios e comandou dois draga-minas, 

uma corveta e a fragata “Corte-Real”. Participou em exercícios nacionais e internacionais e em 

quatro integrações na Força Naval Permanente do Atlântico da NATO (STANAVFORLANT), 

incluindo duas operações: Sharp Guard, onde acumulou funções de “flag-captain” e Active 

Endeavour, como Comandante da Força. 

Em terra, serviu no Ultramar, na Guiné, no Centro de Instrução de Táctica Naval, no Estado-

Maior da Armada, na Casa Militar da Presidência da República e no Gabinete do Chefe do 

Estado-Maior da Armada.  

Como Comandante do Grupo-Tarefa Português, entre 1997 e 1999, comandou diversos 

exercícios no mar, bem como uma operação real de evacuação de civis na Guiné-Bissau, em 

1998, durante a qual foram resgatados 1237 cidadãos de 33 nacionalidades. Em 1999, 

comandou a EUROMARFOR. 

Comandou a STANAVFORLANT entre Março de 2001 e Abril de 2002, tendo a força sido 

empregue, pela primeira vez, ao abrigo do artigo V do Tratado de Washington. Em Junho de 

2002, foi nomeado 2º Comandante Naval e Comandante da Flotilha. Entre Abril de 2004 e 

Novembro de 2005, exerceu o cargo de 2º Comandante do Comando Aliado Conjunto de 

Lisboa. 

Em 28 de Novembro de 2005 foi promovido a Almirante e tomou posse como Chefe do 

Estado-Maior da Armada. Após cinco anos nesse cargo passou à situação de reserva. 

Actualmente mantém como seu principal interesse profissional os assuntos do Mar.    

O Almirante Melo Gomes foi agraciado com diversas condecorações, entre as quais a Ordem 

de Cristo, sete Medalhas Militares de Serviços Distintos (duas de ouro), a Medalha de Mérito 

Militar, a Cruz Naval e a Medalha Comemorativa das Campanhas  (Guiné). Possui outras 

condecorações de diversas nações. 

O Almirante Melo Gomes é casado com Maria Eugénia. O casal tem duas filhas e cinco netos. 

 


