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AGE, por delegação recebida do general CEME, publicada no Diário
da República, 2.a série, de 9 de Março de 2007, 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 725 NIM 09444999, Luís Miguel Caixas Rodrigues —
10 de Julho de 2007.
2FUR RC 290 NIM 19111300, Rui Manuel da Silva Nogueira —
10 de Julho de 2007.
2FUR RC 602 NIM 14070001, Filipe Alexandre da Silva Lopes —
10 de Julho de 2007.
2FUR RC 651 NIM 10196096, Márcio José Cruz dos Santos —
10 de Julho de 2007.
10 de Outubro de 2007. — O Chefe da Repartição, Óscar Humberto
Almeida Megre Barbosa, COR INF.

Despacho n.o 27 130/2007
Por despacho de 14 de Agosto de 2007 do general Chefe do Estado-Maior do Exército, é promovido ao posto de sargento-chefe, para
preenchimento de uma vaga de qualquer dos quadros especiais, aprovado pelos seus despachos n.os 143/CEME/02 e 64/CEME/07, de 30
de Julho de 2002 e de 8 de Fevereiro de 2007, nos termos do
artigo 183.o e da alínea b) do artigo 262.o, ambos do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
no artigo 56.o, alínea c), do n.o 1 e no n.o 2 do artigo 263.o e n.o 3
do artigo 274.o do referido Estatuto, o SAJ ENG 10447682, Joaquim
Farias.
Conta a antiguidade desde 4 de Junho de 2007, data a partir da
qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
É promovido para o quadro, ocupando uma vaga de qualquer dos
quadros especiais (QQESP), retribuída ao QE/ENG, aprovado pelo
Despacho n.o 143/CEME/02, de 30 de Julho, pelo que encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE, nos
termos do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.

Despacho n.o 27 126/2007

29 de Outubro de 2007. — O Chefe da Repartição, Óscar Humberto
Almeida Megre Barbosa, COR INF.

Por despacho de 16 de Outubro de 2007 do chefe da RPM/DARH,
por subsubdelegação do MGEN DARH, após subdelegação do TGEN
AGE, por delegação recebida do general CEME, publicado no Diário
da República, 2.a série, de 9 de Março de 2007, foi promovido ao
posto de segundo-sargento 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 19 de Maio de 2007,
a partir da qual tem direito ao vencimento do novo posto, o militar
FUR RC 102 NIM 18894501, Rui Filipe Barreiro Pereira.

Despacho n.o 27 131/2007

16 de Outubro de 2007. — O Chefe da Repartição, Óscar Humberto
Almeida Megre Barbosa, COR INF.
Despacho n.o 27 127/2007
Por despacho de 17 de Outubro de 2007 do chefe da RPM/DARH,
por subsubdelegação do MGEN DARH, após subdelegação do TGEN
AGE, por delegação recebida do general CEME, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 49, de 9 de Março de 2007, foi promovida
ao posto de primeiro-sargento RC, nos termos da alínea b) do n.o 1
do artigo 396.o do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 34-A/90,
de 24 de Janeiro, contando a antiguidade desde 3 de Julho de 2007,
a partir da qual tem direito ao vencimento do novo posto, a militar
2SAR RC 609 NIM 10221399, Maria Isabel Gomes de Morais.
17 de Outubro de 2007. — O Chefe da Repartição, Óscar Humberto
Almeida Megre Barbosa, COR INF.
Despacho n.o 27 128/2007
Por despacho de 22 de Outubro de 2007 do chefe da RPM/DARH,
por subsubdelegação do MGEN DARH, após subdelegação do TGEN
AGE, por delegação recebida do general CEME, publicado no Diário
da República, 2.a série, de 9 de Março de 2007, 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 602 NIM 15910900, Rafael Barcia de Viseu — 10 de
Julho de 2007.
2FUR RC 427 NIM 06657501, Ana Filipa Caleiras Gonçalves —
10 de Julho de 2007.
22 de Outubro de 2007. — O Chefe da Repartição, Óscar Humberto
Almeida Megre Barbosa, COR INF.
Despacho n.o 27 129/2007
Por despacho de 25 de Outubro de 2007 do chefe da RPM/DARH,
por subsubdelegação do MGEN DARH após subdelegação do TGEN
AGE, por delegação recebida do general CEME, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 49, de 9 de Março de 2007, foi promovido
ao posto de primeiro-sargento RC, nos termos da alínea b) do n.o 1
do artigo 396.o do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 34-A/90,
de 24 de Janeiro, contando a antiguidade desde 6 de Agosto de 2007,
a partir da qual tem direito ao vencimento do novo posto, o militar
2SAR RC 031 NIM 01676197, José Daniel Ferreira da Silva.
25 de Outubro de 2007. — O Chefe da Repartição, Óscar Humberto
Almeida Megre Barbosa, COR INF.

1 — Por despacho de 8 de Agosto de 2007 do general Chefe do
Estado-Maior do Exército, para preenchimento de uma vaga de qualquer dos quadros especiais, aprovado pelos seus despachos
n.os 143/CEME/02, de 30 de Julho, e 64/CEME/07, de 8 de Fevereiro,
é promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do artigo 183.o
e da alínea a) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56.o, na alínea d) do n.o 1 e no n.o 2 do
artigo 263.o e no n.o 4 do artigo 274.o do referido Estatuto, o sargento
SCH CAV 18894580, Joaquim José Alvega Trindade.
2 — Conta a antiguidade desde 12 de Julho de 2007, data a partir
da qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
3 — Mantém-se na situação de adido ao quadro, nos termos da
alínea g) do n.o 2 do artigo 173.o e do artigo 191.o ambos do EMFAR,
pelo que não encerra a vaga.
4 — Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos
termos do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
29 de Outubro de 2007. — O Chefe da Repartição, Óscar Humberto
Almeida Megre Barbosa, COR INF.
Despacho n.o 27 132/2007
1 — Por despacho de 8 de Agosto de 2007 do general Chefe do
Estado-Maior do Exército, para preenchimento de uma vaga de qualquer dos quadros especiais, aprovado pelos seus despachos
n.os 143/CEME/02, de 30 de Julho de 2002 e 64/CEME/07, de 8 de
Fevereiro de 2007, é promovido ao posto de sargento-mor, nos termos
do artigo 183.o e da alínea a) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, por satisfazer as condições gerais e especiais
de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea d) do n.o 1 e
no n.o 2 do artigo 263.o e n.o 4 do artigo 274.o do referido Estatuto,
o sargento SCH MED 19928180, Fernando António Gonçalves Carito.
2 — Conta a antiguidade desde 4 de Junho de 2007, data a partir
da qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
3 — Mantém-se na situação de adido ao quadro, nos termos da
alínea g) do n.o 2 do artigo 173.o e do artigo 191.o, ambos do EMFAR,
pelo que não encerra a vaga.
4 — Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos
termos do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
29 de Outubro de 2007. — O Chefe da Repartição, Óscar Humberto
Almeida Megre Barbosa, COR INF.
Despacho n.o 27 133/2007
1 — Por despacho de 8 de Agosto de 2007 do general Chefe do
Estado-Maior do Exército, para preenchimento de uma vaga de qualquer dos quadros especiais, aprovado pelos seus despachos
n.os 143/CEME/02, de 30 de Julho, e 64/CEME/07, de 8 de Fevereiro,
é promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do artigo 183.o
e da alínea a) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56.o, na alínea d) do n.o 1 e no n.o 2 do
artigo 263.o e no n.o 4 do artigo 274.o do referido Estatuto, o sargento
a seguir indicado:
SCH TM 18432880, Fernando Rodrigues Ferreira.
2 — Conta a antiguidade desde 5 de Junho de 2007, data a partir
da qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.

