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Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial
à esquerda do QTS 15830570, Manuel António Martins Infante.

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial
à esquerda do TCOR TM 01095486, António Renato Pimentel Santos.

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 885/2006 (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 889/2006 (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 13433769, José Gomes dos Santos.

MAJ ADMIL 18176883, Henrique Manuel Martins Veríssimo.

Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 9 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 QTS 11173274, António Manuel Paulo Rato.

Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 17 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 TCOR ADMIL 01829284, António Manuel Henriques
Miguel.

18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Portaria n.o 886/2006 (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 MED 16819283, Rita Fátima Felício Vieira.

18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Portaria n.o 890/2006 (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 CAV 02052885, José David Angelino da Graça Talambas.

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 TCOR MED 04909983, Américo Branco Sequeira.
18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Portaria n.o 887/2006 (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 INF 05534484, Paulo José da Cruz Lourenço.

Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 1 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 TCOR CAV 05535184, Luís Manuel Guerreiro Ferreira.
18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Portaria n.o 891/2006 (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 ART 09177683, Manuel Maria Barreto Rosa.

Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 4 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.
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 INF 12798784, Jorge Manuel dos Santos Vieira
Martins.

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 TCOR ART 13673983, Fernando José de Jesus Eduardo
Parreira.

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 888/2006 (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 892/2006 (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 TM 13847087, Paulo Fernando Viegas Nunes.

MAJ MAT 06951781, António José dos Santos Martins.

Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 4 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.

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.
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Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial
à esquerda do TCOR MAT 07276886, Arlindo Neves Lucas.

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial
à esquerda do TCOR ART 09177683, Manuel Maria Barreto Rosa.

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 893/2006 (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 897/2006 (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 INF 06402081, António Manuel Gomes da Silva.

MAJ INF 00355588, Emanuel Jorge de Almeida Luís.

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 TCOR INF 05534484, Paulo José da Cruz Lourenço.

Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 14 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 TCOR INF 13247083, Paulo Júlio Lopes Pipa de
Amorim.

18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Portaria n.o 894/2006 (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:

18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Portaria n.o 898/2006 (2.a série). — Por portaria do GEN CEME
de 11 de Abril, foi promvido 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 INF 13247083, Paulo Júlio Lopes Pipa de Amorim.

MAJ SGE 05552974, Luís Alberto Magalhães Macieira.

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 TCOR INF 06402081, António Manuel Gomes da
Silva.

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 SGE 19749977, Francisco Joaquim dos Santos
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 895/2006 (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:

Rectificação n.o 686/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 40, de 24 de Fevereiro
de 2006, a p. 2781, a portaria n.o 414/2006 (2.a série), respeitante
à promoção ao posto de coronel do TCOR QUEO REF 00669765,
Vanzelino Dias Lopes Correia, rectifica-se que onde se lê «mantém
a passagem à situação de reforma em 15 de Abril de 2005.» deve
ler-se «transita para situação de reforma em 15 de Abril de 2006.».

MAJ ENG 11680182, António Guilherme Pereira Ramalho Serrano.
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 TCOR ENG 18264085, Avelino João Carvalho Dantas.
18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Portaria n.o 896/2006 (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:

18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Repartição de Pessoal Militar não Permanente
Despacho n.o 10 058/2006 (2.a série). — Por despacho de 16
de Março de 2006 do chefe da RPMNP/DAMP, por subsubdelegação
do MGEN DAMP, após subdelegação do TGEN AGE, por delegação
recebida do GEN CEME, foram promovidos ao posto de primeiro-sargento RC, nos termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 396.o
do EMFAR, contando a antiguidade desde 3 de Fevereiro de 2006,
data a partir da qual têm direito ao vencimento do novo posto, os
militares a seguir mencionados:
2SAR RC 772 NIM 34199692, Susana Cristina Reis Carvalho Araújo.
2SAR RC 501 NIM 19876097, Sónia Capitão Gonçalves.
2SAR RC 377 NIM 18743999, Adriano Melo de Sousa.

MAJ ART 18565583, Luís Manuel Garcia de Oliveira.

16 de Março de 2006. — O Chefe da Repartição, José Manuel P.
Esperança da Silva, COR INF.

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.

Despacho n.o 10 059/2006 (2.a série). — Por despacho de 16
de Março de 2006 do chefe da RPMNP/DAMP, por subsubdelegação
do MGEN DAMP, após subdelegação do TGEN AGE, por delegação
recebida do GEN CEME, foi promovida ao posto de segundo-sargento
RC, nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 396.o do EMFAR,
contando a antiguidade desde 22 de Maio de 2004, data a partir

