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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
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da qual tem direito ao vencimento do novo posto, a militar a seguir
mencionada:

FUR RC 031 NIM 02748400, Sandra Cristina Azevedo Gonçalves — 19 de Novembro de 2004.

FUR RC 152 NIM 04611002, Carina Isabel dos Santos Rodrigues.

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

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

a

Despacho n. 10 060/2006 (2. 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 regularizada a situação administrativa
da FUR RC 152 NIM 04611002, Carina Isabel dos Santos Rodrigues,
nos termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 374.o do EMFAR, contando
a antiguidade desde a data que se indica, a partir da qual tem direito
ao vencimento do referido posto:
Data de antiguidade de furriel — 22 de Novembro de 2003;
Data de antiguidade de furriel (regularizada) — 22 de Maio
de 2003.

Despacho n.o 10 065/2006 (2.a série). — Por despacho de 24
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 028 NIM 02496796, Rui Jorge Valdez Gomes.
2SAR RC 377 NIM 17659998, Pedro Miguel Neto Faria.
2SAR RC 028 NIM 12808097, José Jorge Sousa Freitas.
2SAR RC 423 NIM 01271096, Orlando Daniel Leitão Roque.

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

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

Despacho n.o 10 061/2006 (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 regularizada a situação administrativa
do 2SAR TM NIM 12945799, Marco Paulo Mesquita Monteiro, nos
termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 374.o do EMFAR e da alínea c)
do n.o 1 do artigo 396.o do EMFAR, contando a antiguidade desde
as datas que se indicam, a partir das quais tem direito ao vencimento
do referido posto:

Despacho n.o 10 066/2006 (2.a série). — Por despacho de 24
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 promovido 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 a data que se indica, a partir da qual
tem direito ao vencimento do novo posto, o militar a seguir mencionado:

Data de antiguidade de furriel — 9 de Julho de 2002;
Data de antiguidade de furriel (regularizada) — 9 de Janeiro
de 2002;
Data de antiguidade de segundo-sargento — 9 de Julho de 2003;
Data de antiguidade de segundo-sargento (regularizada) — 9 de
Janeiro de 2003.
16 de Março de 2006. — O Chefe da Repartição, José Manuel P.
Esperança da Silva, COR INF.
Despacho n.o 10 062/2006 (2.a série). — Por despacho de 17
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 promovido 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 a data que se indica, a partir da qual
tem direito ao vencimento do novo posto, o militar a seguir mencionado:

FUR RC 152 NIM 13232601, Cláudio Manuel Rosa Rodrigues — 24
de Janeiro de 2006.
24 de Março de 2006. — O Chefe da Repartição, José Manuel P.
Esperança da Silva, COR INF.
Despacho n.o 10 067/2006 (2.a série). — Por despacho de 24
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 furriel RC,
nos termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 305.o do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto, contando a antiguidade desde a data que se indica, a partir da qual têm direito ao
vencimento do novo posto, os militares a seguir mencionados:
2FUR RC 152 NIM 05024900, Ana Cecília Afonso de Castro — 2 de
Agosto de 2005.
2FUR RC 031 NIM 03651804, Rafael Gonçalves Pereira — 21 de
Março de 2006.

2SAR RC 031 NIM 12484398, Paulo Alexandre Almeida
Machado — 13 de Março de 2006.

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

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

Despacho n.o 10 068/2006 (2.a série). — Por despacho de 31
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 promovido 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 a data que se indica, a partir da qual
tem direito ao vencimento do novo posto, o militar a seguir mencionado:

Despacho n.o 10 063/2006 (2.a série). — Por despacho de 20
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 regularizada a situação administrativa
do FUR RC 031 NIM, 02748400, Sandra Cristina Azevedo Gonçalves,
nos termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 374.o do EMFAR, contando
a antiguidade desde a data que se indica, a partir da qual tem direito
ao vencimento do referido posto:
Data de antiguidade de furriel — 19 de Maio de 2004;
Data de antiguidade de furriel (regularizada) — 19 de Novembro de
2003.
20 de Março de 2006. — O Chefe da Repartição, José Manuel P.
Esperança da Silva, COR INF.
Despacho n.o 10 064/2006 (2.a série). — Por despacho de 20
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 segundo-sargento RC, nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 396.o do
EMFAR, contando a antiguidade desde a data que se indica, a partir
da qual têm direito ao vencimento do novo posto, os militares a seguir
mencionados:
FUR RC 059 NIM 17651998, Pedro Alexandre Jorge dos Santos — 10
de Setembro de 2004.

FUR RC 602 NIM 10157800, Luís Carlos Pinto Fajardo — 19 de
Novembro de 2004.
31 de Março de 2006. — O Chefe da Repartição, José Manuel P.
Esperança da Silva, COR INF.
Despacho n.o 10 069/2006 (2.a série). — Por despacho de 31
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 regularizada a situação administrativa
do FUR RC 602 NIM 10157800, Luís Carlos Pinto Fajardo, nos termos
da alínea b) do n.o 1 do artigo 374.o do EMFAR, contando a antiguidade desde a data que se indica, a partir da qual tem direito ao
vencimento do referido posto:
Data de antiguidade de furriel — 19 de Maio de 2004;
Data de antiguidade de furriel (regularizada) — 19 de Novembro
de 2003.
31 de Março de 2006. — O Chefe da Repartição, José Manuel P.
Esperança da Silva, COR INF.

