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tura ocorrida nessa data resultante da passagem à situação de reserva
do 306172, capitão-de-mar-e-guerra da classe de administração naval
Júlio César Barbosa Soares Lopes, ficando colocado no 1.o escalão
do novo posto.
Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 816873, capitão-de-mar-e-guerra da classe de administração naval José Arnaldo Teixeira Alves.
8 de Abril de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada, Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
Portaria n.o 510/2005 (2.a série). — Manda o almirante Chefe
do Estado-Maior da Armada, ao abrigo da alínea c) do n.o 1 do
artigo 68.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
promover por escolha ao posto de capitão-tenente, em conformidade
com o previsto na alínea c) do artigo 216.o do EMFAR, o 62487,
primeiro-tenente da classe de fuzileiros Paulo Jorge Serrão Rodrigues
(no quadro), que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção
fixadas, respectivamente, nos artigos 56.o e 227.o do mencionado Estatuto, a contar de 1 de Outubro de 2004, data a partir da qual conta
a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos do novo
posto, de acordo com a alínea d) do n.o 1 do artigo 175.o e para
efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto, conforme
o previsto no n.o 3 do artigo 62.o do EMFAR, ocupando a vacatura
resultante da promoção ao posto imediato do 65279, capitão-tenente
da classe de fuzileiros António Augusto Pereira Leite, em 20 de Março
de 2003, ficando colocado no 1.o escalão do novo posto.
Este oficial, uma vez promovido, deverá ficar colocado na lista
de antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 27487, capitão-tenente da classe de fuzileiros Pedro Eduardo Fernandes Fonseca.

Arsenal do Alfeite
Aviso n.o 4175/2005 (2.a série). — Faz-se pública a relação nominativa do pessoal nomeado do Arsenal do Alfeite (promoções do
pessoal técnico bacharel), elaborada nos termos da alínea a) do n.o 4
da Portaria n.o 1227/91, de 31 de Dezembro, aprovada por despacho
do administrador do Arsenal do Alfeite de 31 de Março de 2005,
para vigorar a partir da data que se indica:
N.o 303, Carlos Jorge Silva Matos, técnico bacharel especialista do
nível 3 — promovido a técnico bacharel especialista principal do
nível 1 em 17 de Dezembro de 2004. (Não carece de visto do
Tribunal de Contas.)
5 de Abril de 2005. — O Director de Pessoal, Jaime B. Figueiredo.

Instituto Hidrográfico
Despacho (extracto) n.o 8606/2005 (2.a série). — Por despacho
do vice-almirante director-geral do Instituto Hidrográfico de 6 de
Abril de 2004:
João Miguel Duarte Fernandes — nomeado em regime de contrato
administrativo de provimento, por seis meses, para estagiar, destinado ao provimento no lugar de especialista de informática do
grau 1, nível 2, da carreira de especialista de informática do quadro
de pessoal civil do Instituto Hidrográfico. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Abril de 2005. — O Director dos Serviços de Apoio, Fernando
Guerreiro Inácio.

8 de Abril de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada, Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.

Superintendência dos Serviços do Pessoal

Portaria n.o 511/2005 (2.a série). — Manda o almirante Chefe
do Estado-Maior da Armada, ao abrigo da alínea c) do n.o 1 do
artigo 68.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
promover por escolha ao posto de capitão-tenente, em conformidade
com o previsto na alínea c) do artigo 216.o do EMFAR, o 124770,
primeiro-tenente da classe de oficiais técnicos José Conceição Rodrigues (no quadro), que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, respectivamente, nos artigos 56.o e 227.o do mencionado Estatuto, a contar de 8 de Março de 2005, data a partir da
qual conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos
do novo posto, de acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 175.o
e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto,
em consequência de vacatura ocorrida nessa data resultante da passagem à situação de reserva do 43564, capitão-tenente da classe de
oficiais técnicos José Engrácio Leo Lopes, ficando colocado no
1.o escalão do novo posto.
Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 162168, capitão-tenente da classe de oficiais técnicos António da Conceição Graça.

Direcção do Serviço de Pessoal

8 de Abril de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada, Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
o
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Portaria n. 512/2005 (2. série). — Manda o almirante Chefe
do Estado-Maior da Armada, ao abrigo da alínea c) do n.o 1 do
artigo 68.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
promover por escolha ao posto de capitão-tenente, em conformidade
com o previsto na alínea c) do artigo 216.o do EMFAR, o 158874,
primeiro-tenente da classe de serviço especial António Henrique
Boleto de Matos (no quadro), que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, respectivamente, nos artigos 56.o e 227.o
do mencionado Estatuto, a contar de 3 de Fevereiro de 2005, data
a partir da qual conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos
os vencimentos do novo posto, de acordo com a alínea b) do n.o 1
do artigo 175.o e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo
Estatuto, em consequência da vacatura ocorrida nessa data resultante
da promoção ao posto imediato do 60078, capitão-tenente da classe
de serviço especial Vítor Manuel Ramos Josefino, ficando colocado
no 1.o escalão do novo posto.
Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 72082, capitão-tenente
da classe de serviço especial Rui Martins Gonçalves.
8 de Abril de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada, Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
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Repartição de Militarizados e Civis
Aviso n.o 4176/2005 (2.a série). — Para efeitos do disposto no
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público
que foi distribuída a lista de antiguidade do pessoal do quadro do
pessoal civil da Marinha referida a 31 de Dezembro de 2004, homologada em 4 de Abril de 2005 pelo contra-almirante director do Serviço
de Pessoal.
4 de Abril de 2005. — O Chefe de Repartição, Carlos Alberto Restani Graça Alves Moreira, capitão-de-mar-e-guerra.
Repartição de Sargentos e Praças
Despacho n.o 8607/2005 (2.a série). — Por despacho do chefe
da Repartição de Sargentos e Praças, da Direcção do Serviço de Pessoal, por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços
do Pessoal:
9802894, primeiro-marinheiro FZ Simão Pedro Cardoso Silva carvalho — promovido por antiguidade ao posto de cabo da classe
de fuzileiros, ao abrigo do artigo 286.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto),
ficando no quadro, a contar de 8 de Outubro de 2004, data a
partir da qual conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos
os vencimentos do novo posto, de acordo com a alínea b) do n.o 1
do artigo 175.o e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do
mesmo Estatuto, preenchendo a vaga ocorrida nesta data resultante
da passagem à situação de adido do 768682, cabo FZ António
Manuel Inácio Alves.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 9805897,
cabo FZ Luís Miguel Ferreira de Sousa de Macedo Mesquitela.
[É revogado o despacho do chefe da Repartição de Sargentos e
Praças, da Direcção do Serviço de Pessoal, de 23 de Novembro de
2004, publicado com o n.o 1141/2005 (2.a série) no Diário da República,
2.a série, n.o 13, de 19 de Janeiro de 2005.]
30 de Março de 2005. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 8608/2005 (2.a série). — Por despacho do chefe
da Repartição de Sargentos e Praças, da Direcção do Serviço de Pes-

