N.o 63 — 29 de Março de 2006

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Despacho n.o 7022/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo ao posto
de primeiro-grumete em regime de contrato (RC) da classe de comunicações, ao abrigo do n.o 7 do artigo 305.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto),
os seguintes militares:
9346904, segundo-grumete C RC Pedro Daniel da Cruz Lopes.
9358904, segundo-grumete C RC Hélder Xavier Ferreira Oliveira.
9344404, segundo-grumete C RC Ana Catarina Rita Jones.
9353004, segundo-grumete C RC Jorge Miguel Batista Duarte.
9344104, segundo-grumete C RC Vânia Pereira Machado.
9358404, segundo-grumete C RC Mário Jorge Cordeiro Ranhola.
9359404, segundo-grumete C RC Luís Miguel Alves Loureiro.
9347704, segundo-grumete C RC David Miguel Candeias Semedo.
9353704, segundo-grumete C RC Ricardo Manuel Guerreiro Duarte.
9357704, segundo-grumete C RC Pedro Miguel Bernardo Martins.
9343904, segundo-grumete C RC Mara Marina Graça Laranjeira.
9348004, segundo-grumete C RC José Luís Montijo Dias.
Promovidos a contar de 17 de Outubro de 2005.
Ficam colocados na escala de antiguidade à esquerda do 9337304,
primeiro-grumete C RC Ricardo Jorge da Silva Couto Madeira, pela
ordem indicada.
8 de Março de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 7023/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo ao posto
de segundo-marinheiro em regime de contrato (RC) da classe de
comunicações, ao abrigo da alínea c) do n.o 1 e do n.o 2 do artigo 305.o
e do n.o 3 do artigo 62.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas
(Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), o seguinte militar:
9337304, primeiro-grumete C RC Ricardo Jorge da Silva Couto
Madeira.
Promovido a contar de 14 de Outubro de 2005.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 9337604,
segundo-marinheiro C RC Tiago Manuel Custódio Mata e à direita
do 9327604, segundo-marinheiro C RC Nuno Manuel de Oliveira.
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Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 503898, cabo
A Vítor Alexandre Monteiro Barradas e à direita do 9322898, cabo
A João Carlos Braz de Amorim.
8 de Março de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 7026/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo ao posto
de segundo-marinheiro em regime de contrato (RC) da classe de
comunicações, ao abrigo da alínea c) do n.o 1 e do n.o 2 do artigo 305.o
e do n.o 3 do artigo 62.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas
(Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), o seguinte militar:
9306004, primeiro-grumete C RC Fábio André Marcos Lucas.
Promovido a contar de 14 de Outubro de 2005.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 407803, segundo-marinheiro C RC Carlos Alexandre Torrão de Almeida e à direita
do 9337704, segundo-marinheiro C RC Ricardo Jorge Conceição
Porta.
8 de Março de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
EXÉRCITO

Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército
Portaria n.o 708/2006 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o militar em seguida mencionado tenha a
situação que a seguir lhe vai indicada:
MGEN (04334365) José Manuel Freire Nogueira — passa à situação
de reserva, nos termos do n.o 2 do artigo 158.o do EMFAR, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Junho de 2005. Fica
com a remuneração mensal de E 3894,91. Conta 50 anos, 2 meses
e 22 dias de serviço, nos termos do artigo 45.o do EMFAR.
26 de Janeiro de 2006. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
do Exército, o Ajudante-General, Jorge Manuel Silvério, tenente-general.

8 de Março de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.

Portaria n.o 709/2006 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o militar em seguida mencionado tenha a
situação que a seguir lhe vai indicada:

Despacho n.o 7024/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo, por
antiguidade, ao posto de cabo da classe de condutores de máquinas,
ao abrigo do artigo 286.o e do n.o 3 do artigo 62.o do Estatuto dos
Militares das Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30
de Agosto), ficando no quadro, o seguinte militar:

MAJ SGPQ (15566584) António José Galinha Faria — passa à situação de reserva, nos termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 152.o
do EMFAR, devendo ser considerado nesta situação desde 29 de
Setembro de 2005. Fica com a remuneração mensal de E 2600,89.
Conta 31 anos, 7 meses e 8 dias de serviço, nos termos do artigo 45.o
do EMFAR.

9307195, primeiro-marinheiro CM João Miguel Ferreira Tavares de
Oliveira.

26 de Janeiro de 2006. — Por Delegação do Chefe do Estado-Maior
do Exército, o Ajudante-General, Jorge Manuel Silvério, tenente-general.

Promovido a contar de 31 de Dezembro 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,
preenchendo a vaga ocorrida nesta data resultante da passagem à
situação de reserva do 308382, cabo CM Gilberto da Rocha Filipe.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 9310096,
cabo CM Bruno Filipe Pires de Sousa e à direita do 9349594, cabo
CM Marta Filipa Gomes dos Santos Silva.
8 de Março de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 7025/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo, por
antiguidade, ao posto de cabo da classe de artilheiros, ao abrigo do
artigo 286.o e do n.o 3 do artigo 62.o do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto),
ficando no quadro, o seguinte militar:
9337795, primeiro-marinheiro A César Manuel Pedro de Figueiredo
Lopes.
Promovido a contar de 31 de Dezembro 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,
preenchendo a vaga ocorrida nesta data resultante da passagem à
situação de reserva do 7177, cabo A Artur dos Santos Pepio.

Portaria n.o 710/2006 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o militar em seguida mencionado tenha a
situação que a seguir lhe vai indicada:
TCOR SGPQ (04369380) Miguel António Gabriel da Silva
Machado — passa à situação de reserva, nos termos da alínea b)
do n.o 1 do artigo 152.o do EMFAR, devendo ser considerado
nesta situação desde 22 de Junho de 2005. Fica com a remuneração
mensal de E 3077,77. Conta 35 anos, 5 meses e 20 dias de serviço,
nos termos do artigo 45.o do EMFAR.
1 de Fevereiro de 2006. — Por Delegação do Chefe do Estado-Maior do Exército, o Ajudante-General, Jorge Manuel Silvério,
tenente-general.
Portaria n.o 711/2006 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o militar em seguida mencionado tenha a
situação que a seguir lhe vai indicada:
TCOR ENG (16645383) Luís Fernando Montes Palma Ferro — passa
à situação de reserva, nos termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 152.o
do EMFAR, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de
Dezembro de 2005. Fica com a remuneração mensal de E 2576,06.
Conta 32 anos, 9 meses e 1 dia de serviço, nos termos do artigo 45.o
do EMFAR.
9 de Fevereiro de 2006. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
do Exército, o Ajudante-General, Jorge Manuel Silvério, tenente-general.

