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mover ao posto de subtenente os seguintes cadetes da classe de técnicos superiores navais em regime de contrato:
9101902, CAD TSN RC Ana Isabel Pereira de Oliveira da Silva Santos.
9101802, CAD TSN RC Cristina Isabel Marques Godinho.
9102002, CAD TSN RC João Alberto Coelho Sousa.
Concluíram com aproveitamento o curso de formação básica de
oficiais e são promovidos a contar de 13 de Dezembro de 2002, data
a partir da qual lhes conta a respectiva antiguidade e lhes são devidos
os vencimentos do novo posto, de acordo com o disposto no n.o 2
do artigo 68.o do EMFAR.
Estes militares, uma vez promovidos e tal como vão ordenados,
deverão ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe
à esquerda do 9100902, subtenente da classe de técnicos superiores
navais em regime de contrato Jorge Manuel Vieira Cavaco.
Esta portaria anula e substitui as portarias n.os 131/2003, Diário
da República, 2.a série, n.o 21, de 25 de Janeiro de 2003, e 215/2004,
Diário da República, 2.a série, n.o 35, de 11 de Fevereiro de 2004.
20 de Abril de 2006. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 902/2006 (2.a série). — Manda o almirante Chefe
do Estado-Maior da Armada, ao abrigo do estabelecido na alínea c)
do n.o 1 do artigo 68.o, conjugado com a alínea a) do n.o 1 do
artigo 393.o, do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
posto em vigor pelo Decreto-Lei n.o 34-A/90, de 24 de Janeiro, promover ao posto de subtenente o cadete da classe de técnicos navais
em regime de contrato 9102102, CAD TN RC José Francisco Calado
Banha, que concluiu com aproveitamento o curso de formação básica
de oficiais, a contar de 13 de Dezembro de 2002, data a partir da
qual lhe conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos do novo posto, de acordo com o disposto no n.o 2 do
artigo 68.o do EMFAR.
Este militar, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 9101302, subtenente
da classe de técnicos navais em regime de contrato João Carlos Galaio
da Silva.
Esta portaria anula e substitui as portarias n.os 129/2003, Diário
da República, 2.a série, n.o 21, de 25 de Janeiro de 2003, e 214/2004,
Diário da República, 2.a série, n.o 35, de 11 de Fevereiro de 2004.
20 de Abril de 2006. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 903/2006 (2.a série). — Manda o almirante Chefe
do Estado-Maior da Armada, ao abrigo do estabelecido na alínea c)
do n.o 1 do artigo 68.o, conjugado com a alínea a) do n.o 1 do
artigo 393.o, do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
posto em vigor pelo Decreto-Lei n.o 34-A/90, de 24 de Janeiro, promover ao posto de subtenente os seguintes cadetes da classe de técnicos superiores navais em regime de contrato:
9101702, CAD TSN RC Ana Marta Ribeiro da Costa Mateus.
9101202, CAD TSN RC João Alexandre Horta Raposo.
9101602, CAD TSN RC Cristina Isabel Mendes da Costa.
9101102, CAD TSN RC João Nuno Esteves Pina.
9101502, CAD TSN RC Nuno Miguel Pereira de Morais.
9101402, CAD TSN RC Jorge Manuel Vieira Cavaco.
Concluíram com aproveitamento o curso de formação básica de
oficiais e são promovidos a contar de 18 de Outubro de 2002, data
a partir da qual lhes conta a respectiva antiguidade e lhes são devidos
os vencimentos do novo posto, de acordo com o disposto no n.o 2
do artigo 68.o do EMFAR.
Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, deverão ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à
esquerda da 9100902, subtenente da classe de técnicos superiores
navais em regime de contrato Ana Isabel Marques Gouveia.
Esta portaria anula e substitui as portarias n.os 1680/2002, Diário
da República, 2.a série, n.o 264, de 15 de Novembro de 2002, e
1539/2003, Diário da República, 2.a série, n.o 294, de 22 de Dezembro
de 2003.
20 de Abril de 2006. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 904/2006 (2.a série). — Manda o almirante Chefe
do Estado-Maior da Armada, ao abrigo do estabelecido na alínea c)
do n.o 1 do artigo 68.o, conjugado com a alínea a) do n.o 1 do
artigo 393.o, do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
posto em vigor pelo Decreto-Lei n.o 34-A/90, de 24 de Janeiro, promover ao posto de subtenente o cadete da classe de técnicos navais
em regime de contrato 9101302, CAD TN RC João Carlos Galaio
da Silva, que concluiu com aproveitamento o curso de formação básica
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de oficiais, a contar de 18 de Outubro de 2002, data a partir da
qual lhe conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos do novo posto, de acordo com o disposto no n.o 2 do
artigo 68.o do EMFAR.
Este militar, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 9101401, subtenente
da classe de técnicos navais em regime de contrato Rui Pedro Pousadas
da Rosa Canha Couteiro.
Esta portaria anula e substitui as portarias n.os 1681/2002, Diário
da República, 2.a série, n.o 264, de 15 de Novembro de 2002, e
1540/2003, Diário da República, 2.a série, n.o 294, de 22 de Dezembro
de 2003.
20 de Abril de 2006. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 905/2006 (2.a série). — Manda o almirante Chefe
do Estado-Maior da Armada, ao abrigo do estabelecido na alínea c)
do n.o 1 do artigo 68.o, conjugado com a alínea a) do n.o 1 do
artigo 393.o, do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
posto em vigor pelo Decreto-Lei n.o 34-A/90, de 24 de Janeiro, promover ao posto de subtenente os seguintes cadetes da classe de técnicos superiores navais em regime de contrato:
9101002, CAD TSN RC Vânia Cecília Tavares Graça Carapinha.
9100702, CAD TSN RC Carla Sofia Cardoso Morais.
9100802, CAD TSN RC Teresa Manuela Farinha Martins.
9100902, CAD TSN RC Ana Isabel Marques Gouveia.
Concluíram com aproveitamento o curso de formação básica de
oficiais e são promovidos a contar de 19 de Julho de 2002, data a
partir da qual lhes conta a respectiva antiguidade e lhes são devidos
os vencimentos do novo posto, de acordo com o disposto no n.o 2
do artigo 68.o do EMFAR.
Estes militares, uma vez promovidos e tal como vão ordenados,
deverão ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe
à esquerda do 9100402, subtenente da classe de técnicos superiores
navais em regime de contrato Nuno José Morais Felício.
Esta portaria anula e substitui as portarias n.os 1247/2002, Diário
da República, 2.a série, n.o 194, de 23 de Agosto de 2002, e 1267/2003,
Diário da República, 2.a série, n.o 234, de 9 de Outubro de 2003.
20 de Abril de 2006. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 906/2006 (2.a série). — Manda o almirante Chefe
do Estado-Maior da Armada, ao abrigo do estabelecido na alínea c)
do n.o 1 do artigo 68.o, conjugado com a alínea a) do n.o 1 do
artigo 393.o, do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
posto em vigor pelo Decreto-Lei n.o 34-A/90, de 24 de Janeiro, promover ao posto de subtenente os seguintes cadetes da classe de técnicos superiores navais em regime de contrato:
9100502, CAD TSN RC Teresa Luísa dos Santos Sobral Costa.
9100602, CAD TSN RC Mónica Sofia Rodrigues Alves.
9100402, CAD TSN RC Nuno José Morais Felício.
Concluíram com aproveitamento o curso de formação básica de
oficiais e são promovidos a contar de 9 de Maio de 2002, data a
partir da qual lhes conta a respectiva antiguidade e lhes são devidos
os vencimentos do novo posto, de acordo com o disposto no n.o 2
do artigo 68.o do EMFAR.
Estes militares, uma vez promovidos e tal como vão ordenados,
deverão ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe
à esquerda da 9100102, subtenente da classe de técnicos superiores
navais em regime de contrato Ana Rita Rosado da Palma Rosa.
Esta portaria anula e substitui as portarias n.os 890/2002, Diário
da República, 2.a série, n.o 132, de 29 de Maio de 2002, e 1047/2003,
Diário da República, 2.a série, n.o 181, de 7 de Agosto de 2003.
20 de Abril de 2006. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 907/2006 (2.a série). — Manda o almirante Chefe
do Estado-Maior da Armada, ao abrigo do estabelecido na alínea c)
do n.o 1 do artigo 68.o, conjugado com a alínea a) do n.o 1 do
artigo 393.o, do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
posto em vigor pelo Decreto-Lei n.o 34-A/90, de 24 de Janeiro, promover ao posto de subtenente os seguintes cadetes da classe de técnicos superiores navais em regime de contrato:
9100202, CAD TSN RC Cristina Neves Ferreira da Silva.
9100102, CAD TSN RC Ana Rita Rosado da Palma Rosa.
Concluíram com aproveitamento o curso de formação básica de
oficiais e são promovidos a contar de 27 de Fevereiro de 2002, data

