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de 2006, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 72, de 11
de Abril de 2006, a p. 5406, sob o n.o 8268/2006.

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial
à esquerda do COR FARM 09643577, João José Coelho Torre.

11 de Abril de 2006. — O Ajudante-General, Jorge Manuel Silvério,
tenente-general.

18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.

Direcção de Administração e Mobilização do Pessoal
Repartição de Pessoal Civil
Despacho (extracto) n.o 10 057/2006 (2.a série). — Por declaração do próprio deve ser considerada sem efeito a nomeação em
comissão de serviço extraordinária efectuada por meu despacho de
17 de Fevereiro de 2006, através do despacho (extracto) n.o 677, de
24 de Fevereiro de 2006, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 53, de 15 de Março de 2006, a p. 3754. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, António José dos
Santos Matias, COR ENG.
Repartição de Pessoal Militar Permanente
Portaria n.o 870/2006 (2.a série). — Por portaria de 11 de Abril
de 2006 do GEN CEME, foi promovido ao posto de coronel, nos
termos do n.o 1 do artigo 183.o e da alínea a) do artigo 216.o do
EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas nos artigos 56.o, 217.o, alínea e), e 242.o do referido
Estatuto, o seguinte militar:
TCOR ENG 16599781, Gil Abel de Andrade Ramos.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 2 de Janeiro
de 2006, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 328/99, de 18 de Agosto.
É promovido para o quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial
à esquerda do COR ENG 19179075, Diogo Joaquim Freire de Mesquita Lavajo.
18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Portaria n.o 871/2006 (2.a série). — Por portaria de 11 de Abril
de 2006 do GEN CEME, foi promovido ao posto de coronel, nos
termos do n.o 1 do artigo 183.o e da alínea a) do artigo 216.o do
EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas nos artigos 56.o, 217.o, alínea e), e 242.o do referido
Estatuto, o seguinte militar:
TCOR VET 05307077, Pedro Avérous Mira Crespo.

Portaria n.o 873/2006 (2.a série). — Por portaria de 11 de Abril
de 2006 do GEN CEME, foi promovido ao posto de coronel, nos
termos do n.o 1 do artigo 183.o e da alínea a) do artigo 216.o do
EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas nos artigos 56.o, 217.o, alínea e), e 242.o do referido
Estatuto, o seguinte militar:
TCOR CAV 13076781, Ricardo Bettencourt Sardinha Portela Ribeiro.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 2 de Fevereiro
de 2006, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 328/99, de 18 de Agosto.
É promovido para o quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial
à esquerda do COR CAV 01912683, António Manuel Pereira Rodrigues Pinheiro.
18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Portaria n.o 874/2006 (2.a série). — Por portaria de 11 de Abril
de 2006 do GEN CEME, foi promovido ao posto de coronel, nos
termos do n.o 1 do artigo 183.o e da alínea a) do artigo 216.o do
EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas nos artigos 56.o, 217.o, alínea e), e 242.o do referido
Estatuto, o seguinte militar:
TCOR ART 10196383, João Manuel Ladeira Vitorino Assis Barbas.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 2 de Fevereiro
de 2006, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 328/99, de 18 de Agosto.
É promovido para o quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial
à esquerda do COR ART 18417481, Fernando José Marques Soares.
18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Portaria n.o 875/2006 (2.a série). — Por portaria de 11 de Abril
de 2006 do GEN CEME, foi promovido ao posto de coronel, nos
termos do n.o 1 do artigo 183.o e da alínea a) do artigo 216.o do
EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas nos artigos 56.o, 217.o, alínea e), e 242.o do referido
Estatuto, o seguinte militar:
TCOR INF 05404981, José António Guedes da Silva.

Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 2 de Fevereiro
de 2006, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 328/99, de 18 de Agosto.
É promovido para o quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial
à esquerda do COR VET 02509977, Eduardo António Capeans
Teixeira.

Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 8 de Fevereiro
de 2006, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 328/99, de 18 de Agosto.
É promovido para o quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial
à esquerda do COR INF 01832183, Fernando José Vicente Freire.

18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.

18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.

Portaria n.o 872/2006 (2.a série). — Por portaria de 11 de Abril
de 2006 do GEN CEME, foi promovido ao posto de coronel, nos
termos do n.o 1 do artigo 183.o e da alínea a) do artigo 216.o do
EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas nos artigos 56.o, 217.o, alínea e), e 242.o do referido
Estatuto, o seguinte militar:

Portaria n.o 876/2006 (2.a série). — Por portaria de 11 de Abril
de 2006 do GEN CEME, foi promovido ao posto de coronel, nos
termos do n.o 1 do artigo 183.o e da alínea a) do artigo 216.o do
EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas nos artigos 56.o, 217.o, alínea e), e 242.o do referido
Estatuto, o seguinte militar:

TCOR FARM 19923978, António Manuel dos Santos Carvalho.

TCOR INF 18872181, Desidério Manuel Vilas Leitão.

Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 2 de Fevereiro
de 2006, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 328/99, de 18 de Agosto.
É promovido para o quadro.

Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 3 de Abril
de 2006, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 328/99, de 18 de Agosto.
É promovido para o quadro.
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Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial
à esquerda do COR INF 05404981, José António Guedes da Silva.

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial
à esquerda do TCOR QTS 73881572, António José Carvalho Martins.

18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.

18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.

Portaria n.o 877/2006 (2.a série). — Por portaria do GEN CEME
de 11 de Abril de 2006, foi promovido ao posto de tenente-coronel,
nos termos do n.o 1 do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 216.o
do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas nos artigos 56.o, 217.o, alínea d), e 241.o do referido
Estatuto, o seguinte militar:

Portaria n.o 881/2006 (2.a série). — Por portaria do GEN CEME
de 11 de Abril de 2006, foi promovido ao posto de tenente-coronel,
nos termos do n.o 1 do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 216.o
do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas nos artigos 56.o, 217.o, alínea d), e 241.o do referido
Estatuto, o seguinte militar:

MAJ QTS 17592271, Dimas dos Santos Vaz.

MAJ QTS 02261673, José António Pires.

Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 3 de Abril
de 2006, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 328/99, de 18 de Agosto.
É promovido para o quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial
à esquerda do TCOR QTS 11224274, Luís Manuel Penedo dos Santos.

Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 7 de Abril
de 2006, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 328/99, de 18 de Agosto.
Mantém a situação de adido ao quadro, pelo que, nos termos do
artigo 191.o do EMFAR, não encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial
à esquerda do TCOR QTS 08145474, Carlos Martins Pereira.

18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.

18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.

Portaria n.o 878/2006 (2.a série). — Por portaria do GEN CEME
de 11 de Abril de 2006, foi promovido ao posto de tenente-coronel,
nos termos do n.o 1 do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 216.o
do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas nos artigos 56.o, 217.o, alínea d), e 241.o do referido
Estatuto, o seguinte militar:

Portaria n.o 882/2006 (2.a série). — Por portaria do GEN CEME
de 11 de Abril de 2006, foi promovido ao posto de tenente-coronel,
nos termos do n.o 1 do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 216.o
do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas nos artigos 56.o, 217.o, alínea d), e 241.o do referido
Estatuto, o seguinte militar:

MAJ QTS 17147775, Manuel Rui Nunes.

MAJ QTS 11470974, Jorge Manuel Oliveira Martins.

Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 4 de Abril
de 2006, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 328/99, de 18 de Agosto.
É promovido para o quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial
à esquerda do TCOR QTS 17592271, Dimas dos Santos Vaz.

Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 7 de Abril
de 2006, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 328/99, de 18 de Agosto.
É promovido para o quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial
à esquerda do TCOR QTS 02261673, José António Pires.

18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.

18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.

Portaria n.o 879/2006 (2.a série). — Por portaria do GEN CEME
de 11 de Abril de 2006, foi promovido ao posto de tenente-coronel,
nos termos do n.o 1 do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 216.o
do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas nos artigos 56.o, 217.o, alínea d), e 241.o do referido
Estatuto, o seguinte militar:

Portaria n.o 883/2006 (2.a série). — Por portaria do GEN CEME
de 11 de Abril de 2006, foi promovido ao posto de tenente-coronel,
nos termos do n.o 1 do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 216.o
do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas nos artigos 56.o, 217.o, alínea d), e 241.o do referido
Estatuto, o seguinte militar:

MAJ QTS 73881572, António José Carvalho Martins.

MAJ QTS 15830570, Manuel António Martins Infante.

Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 5 de Abril
de 2006, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 328/99, de 18 de Agosto.
É promovido para o quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial
à esquerda do TCOR QTS 17147775, Manuel Rui Nunes.

Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 8 de Abril
de 2006, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 328/99, de 18 de Agosto.
Mantém a situação de adido ao quadro, pelo que, nos termos do
artigo 191.o do EMFAR, não encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial
à esquerda do TCOR QTS 11470974, Jorge Manuel Oliveira Martins.

18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.

18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.

Portaria n.o 880/2006 (2.a série). — Por portaria do GEN CEME
de 11 de Abril de 2006, foi promovido ao posto de tenente-coronel,
nos termos do n.o 1 do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 216.o
do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas nos artigos 56.o, 217.o, alínea d), e 241.o do referido
Estatuto, o seguinte militar:

Portaria n.o 884/2006 (2.a série). — Por portaria do GEN CEME
de 11 de Abril de 2006, foi promovido ao posto de tenente-coronel,
nos termos do n.o 1 do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 216.o
do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas nos artigos 56.o, 217.o, alínea d), e 241.o do referido
Estatuto, o seguinte militar:

MAJ QTS 08145474, Carlos Martins Pereira.

MAJ QTS 11173274, António Manuel Paulo Rato.

Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 6 de Abril
de 2006, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 328/99, de 18 de Agosto.
É promovido para o quadro.

Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 8 de Abril
de 2006, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 328/99, de 18 de Agosto.
É promovido para o quadro.

