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24800 GMAR EN-MEC Tito Fernandes Vieira
24500 GMAR EN-AEL Tiago Rodrigues Quitério
22301 GMAR EN-MEC José Carlos de Carvalho Xavier
21201 GMAR EN-MEC Ana Lilia Fialho Pires
(no quadro), que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção
a que se referem respectivamente os artigos 56.º e 227.º do mencionado
Estatuto, a contar de 01 de Outubro 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 a) do número 1 do artigo 175.º e para
efeitos do número 2 do artigo 68.º ambos do mesmo Estatuto, ficando
colocados no 1.º escalão do novo posto.
Estes oficiais, uma vez promovidos, e tal como vão ordenados, deverão ser colocados na lista de antiguidades do seu posto e classe, à
esquerda do 21200 segundo-tenente da classe de Engenheiros Navais
Paulo Alexandre Rosado Gaspar.
12 de Novembro de 2007. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.

tendo direito a 5 pontos de diferencial ao abrigo da conjugação dos n.os 2,
3 e 4 do mesmo artigo.
17 de Outubro de 2007. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Comandante, Victor Manuel Lourenço Morato, TGEN/
PILAV.
Despacho n.º 27847/2007
Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o sargento em
seguida mencionado seja promovido ao posto que lhe vai indicado, nos
termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea c) do artigo 262.º do Estatuto
dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99,
de 25JUN, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197-A/03,
de 30AGO, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56.º, na alínea b) do n.º 1 do artigo 263.º e no
n.º 3 do artigo 279.º do mesmo Estatuto:
Quadro de Sargentos MMA
Sargento-ajudante:
1SAR MMA Q 066461-J Manuel de Almeida Ferreira Baltar DMA
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Despacho n.º 27845/2007
Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o sargento em
seguida mencionado seja promovido ao posto que lhe vai indicado, nos
termos do n.º 4 do artigo 165.º, do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea c) do
artigo 262.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25JUN, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 197-A/03, de 30AGO, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.º, na alínea b)
do n.º 1 do artigo 263.º e no n.º 3 do artigo 279.º do mesmo Estatuto:
Quadro de Sargentos MELECA
Sargento-ajudante:
1SAR MELECA Q 059667-B Joaquim Raúl Arroja Filipe —
COFA.
Ao abrigo do n.º 5 do artigo 165.º do EMFAR, ocupa transitoriamente
a vaga de SCH MELECA deixada em aberto pela passagem à situação de
adido em comissão normal do SCH MELECA 020295-J Vítor Manuel
Pereira do Nascimento, verificada em 01FEV07.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 01FEV07.
É 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 18AGO,
tendo direito a 5 pontos de diferencial ao abrigo da conjugação dos n.os 2,
3 e 4 do mesmo artigo.
17 de Outubro de 2007. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Comandante, Victor Manuel Lourenço Morato, TGEN/
PILAV.
Despacho n.º 27846/2007
Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o sargento em
seguida mencionado seja promovido ao posto que lhe vai indicado, nos
termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea c) do artigo 262.º do Estatuto
dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99,
de 25JUN, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197-A/03,
de 30AGO, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56.º, na alínea b) do n.º 1 do artigo 263.º e no
n.º 3 do artigo 279.º do mesmo Estatuto:
Quadro de Sargentos MMA
Sargento-ajudante:
1SAR MMA Q 062342-D Pedro Alexandre Ferreira Henriques
NAEWCFC
Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela promoção ao posto imediato do SAJ MMA 041958-D Fernando Maria
Silvestre, verificada em 08AGO07.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 08AGO07.
Fica colocado na respectiva lista de antiguidades à esquerda do SAJ
MMA 066461-J Manuel De Almeida Ferreira Baltar.
É 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 18AGO,

Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela promoção ao posto imediato do SAJ MMA 037610-J José António de Oliveira
Azenha Filipe, verificada em 08AGO07.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 08AGO07.
É 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 18AGO,
tendo direito a 5 pontos de diferencial ao abrigo da conjugação dos n.os 2,
3 e 4 do mesmo artigo.
17 de Outubro de 2007. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Comandante, Victor Manuel Lourenço Morato, TGEN/
PILAV.
Despacho n.º 27848/2007
Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o sargento em
seguida mencionado seja promovido ao posto que lhe vai indicado, nos
termos do nº 1 do artigo 183º e da alínea c) do artigo 262º do Estatuto dos
Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei nº 236/99, de
25JUN, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197-A/03,
de 30AGO, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56º, na alínea b) do nº 1 do artigo 263º e no n.º 3
do artigoº 279º do mesmo Estatuto:
Quadro de Sargentos MMA
Sargento-ajudante:
1SAR MMA Q 066461-J Manuel de Almeida Ferreira Baltar,
DMA.
Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela promoção ao posto imediato do SAJ MMA 037610-J José António de Oliveira
Azenha Filipe, verificada em 08AGO07.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 08AGO07.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do nº 1 do artigo 12º do Decreto-Lei nº 328/99, de 18AGO,
tendo direito a 5 pontos de diferencial ao abrigo da conjugação dos
n.os 2, 3 e 4 do mesmo artigo.
17 de Outubro de 2007. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Comandante, Victor Manuel Lourenço Morato, TGEN/
PILAV.
Despacho n.º 27849/2007
Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que os sargentos em
seguida mencionados sejam promovidos ao posto que lhes vai indicado,
nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea c) do artigo 262.º do
Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 236/99, de 25JUN, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 197-A/03, de 30AGO, por satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.º, na alínea b) do n.º 1 do
artigo 263.º e no n.º 3 do artigo 279.º do mesmo Estatuto:
Quadro de sargentos OPRDET:
Sargento-ajudante:
1SAR OPRDET ADCN 066735-J, Jorge Manuel Massano Lopes,
CAOC8.
1SAR OPRDET Q 070915-J, Carlos Manuel Gomes Baptista,
BA 11.

