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conta a respectiva antiguidade e lhes são devidos os vencimentos do
novo posto, de acordo com a alínea d) do n.o 1 do artigo 175.o e
para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto, conforme previsto no n.o 3 do artigo 62.o do EMFAR, sendo colocados
na situação de supranumerários ao quadro de acordo com a alínea c)
do n.o 2 do artigo 174.o do mencionado Estatuto, ficando colocados
no 1.o escalão do novo posto.
Estes oficiais uma vez promovidos, e tal como vão ordenados, deverão ficar colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe respectivamente à esquerda do 26089, capitão-tenente da classe de engenheiros navais João António Osório Beja, e à direita do 23290, capitão-tenente da classe de engenheiros navais Luís Miguel Marques
Ferreira Cardoso.
13 de Setembro de 2007. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 850/2007
Manda o almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo
das disposições conjugadas do n.o 3 do artigo 69.o e da alínea c)
do n.o 1 do artigo 68.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas
(EMFAR), graduar no posto de capitão-de-mar-e-guerra o 20980,
capitão-de-fragata da classe de marinha José António Croca Favinha
(no quadro), que satisfaz as condições gerais de promoção previstas
no artigo 56.o do EMFAR, a contar de 10 de Setembro de 2007,
data a partir da qual lhe são devidos os vencimentos correspondentes
ao 1.o escalão do posto de graduação nos termos do n.o 2 do artigo 68.o
e do n.o 2 do artigo 69.o do mencionado estatuto.
13 de Setembro de 2007. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Repartição de Militarizados e Civis
Rectificação n.o 1673/2007
Por ter saído com inexactidão no Diário da República, 2.a série,
n.o 170, de 4 de Setembro de 2007, o despacho (extracto)
n.o 20 114/2007, rectifica-se que onde se lê «Carla Alexandra Antunes
Caramelo Hilário, assistente administrativa principal do escalão 1 do
quadro de pessoal do Centro Nacional de Protecção contra os Riscos
Profissionais, com efeitos a 16 de Julho de 2007» deve ler-se «Carla
Alexandra Antunes Caramelo Hilário, assistente administrativa principal do escalão 1 do quadro de pessoal do Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais».

Despacho n.o 22 376/2007
Por despacho de 10 de Setembro de 2007, por subdelegação do
contra-almirante director do Serviço de Pessoal, promovo por antiguidade ao posto de sargento-chefe da classe de enfermeiros, ao abrigo
da alínea b) do artigo 262.o e do n.o 4 do artigo 165.o do Estatuto
dos Militares das Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de
30 de Agosto), o militar 278678, sargento-ajudante H Júlio Gonçalves
Eusébio (adido ao quadro), e o militar 136078, sargento-ajudante H
Augusto Pires de Oliveira (no quadro), a contar de 31 de Agosto
de 2007, data a partir da qual lhes conta a respectiva antiguidade
e lhes 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, vaga existente no quadro resultante da
promoção do 27173, sargento-mor H Alberto Mestre Palma Rodrigues.
Ficam colocados na escala de antiguidade à esquerda do 242577,
sargento-chefe H José Manuel Pinto de Morais, pela ordem indicada.
10 de Setembro de 2007. — O Chefe da Repartição de Sargentos
e Praças, José António Peixoto de Queiroz, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 22 377/2007
Por despacho de 10 de Setembro de 2007, por subdelegação do
contra-almirante director do Serviço de Pessoal, promovo por escolha
ao posto de sargento-mor da classe de enfermeiros, ao abrigo da
alínea a) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas
(Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), o militar 27173, sargento-chefe H Alberto Mestre Palma Rodrigues (no quadro), a contar
de 31 de Agosto de 2007, data a partir da qual lhe 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, vaga resultante da passagem
à situação de reserva do 241471, sargento-mor H José Marcos da
Cunha Pires.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 320175, sargento-mor H José Luís do Espírito Santo Mendes.
10 de Setembro de 2007. — O Chefe da Repartição, José António
Peixoto de Queiroz, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 22 378/2007

13 de Setembro de 2007. — O Chefe da Repartição de Civis, Emanuel José de Pinto e Lobo, capitão-de-mar-e-guerra.

Por despacho de 12 de Setembro de 2007, por subdelegação do
contra-almirante director do Serviço de Pessoal, promovo, por antiguidade, ao posto de sargento-ajudante da classe de enfermeiros, ao
abrigo da alínea c) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), o
militar 412585, primeiro-sargento HE Júlio Alberto Gomes Peguinho
(no quadro), a contar de 31 de Dezembro de 2006, data a partir
da qual lhe 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 promoção do 160377, sargento-chefe H João Pereira Belo.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 324985, sargento-ajudante H Paulo Jorge Rodrigues Pedrosa.
(É revogado o despacho do chefe da Repartição de Sargentos e
Praças da Direcção do Serviço de Pessoal de 26 de Janeiro de 2007,
publicado com o n.o 5835/2007 no Diário da República, 2.a série, n.o 58,
de 22 de Março de 2007.)

Repartição de Sargentos e Praças

12 de Setembro de 2007. — O Chefe da Repartição, José António
Peixoto de Queiroz, capitão-de-mar-e-guerra.

Despacho n.o 22 375/2007

Despacho n.o 22 379/2007

Por despacho de 3 de Setembro de 2007, por subdelegação do
contra-almirante director do Serviço de Pessoal, promovo por escolha
ao posto de sargento-chefe da classe de abastecimento, ao abrigo
da alínea b) do artigo 262.o e do n.o 4 do artigo 165.o do Estatuto
dos Militares das Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de
30 de Agosto), o militar 4673, sargento-ajudante L José Teixeira Canilho (no quadro), a contar de 31 de Julho de 2007, data a partir da
qual lhe 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, vaga existente no quadro resultante da passagem à situação
de reserva do 23567, sargento-mor L Manuel Tavares Simões.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 269271, sargento-chefe L Francisco Beato Cardoso.

Por despacho de 12 de Setembro de 2007, por subdelegação do
contra-almirante director do Serviço de Pessoal, promovo por antiguidade ao posto de sargento-ajudante da classe de enfermeiros, ao
abrigo da alínea c) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), o
militar 408286, primeiro-sargento HE Rui Alberto Velada Cunha
(supranumerário ao quadro), a contar de 14 de Janeiro de 2007, data
a partir da qual lhe 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 do abate
ao efectivo da Armada do 261077, sargento-ajudante H Victor Hugo
Margarido Santos Pereira.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 412585, sargento-ajudante H Júlio Alberto Gomes Peguinho.
(É revogado o despacho n.o 19 136/2007, do chefe da Repartição
de Sargentos e Praças, da Direcção do Serviço de Pessoal, de 24 de

12 de Setembro de 2007. — O Chefe da Repartição de Civis,
Emanuel José de Pinto e Lobo, capitão-de-mar-e-guerra.
Rectificação n.o 1674/2007
Por ter saído com inexactidão no Diário da República, 2.a série,
n.o 173, de 7 de Setembro de 2007, o despacho (extracto)
n.o 20 564/2007, rectifica-se que onde se lê «Vasco Miguel Gama Frade
de Almeida» deve ler-se «Vasco Miguel da Silva Gama Frade de
Almeida».

3 de Setembro de 2007. — O Chefe da Repartição, José António
Peixoto de Queiroz, capitão-de-mar-e-guerra.

