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do contrato referente à Alienação a Título Oneroso das duas Aeronaves 
P-3P Orion e Material Complementar;

c) Que a receita obtida com a alienação das referidas Aeronaves 
seja consignada ao orçamento de receitas próprias da Força Aérea, nos 
termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 48/89, de 22 de fevereiro, com a 
redação dada pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 223/92, de 20 de outubro.

26 de junho de 2013. — O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro 
Correia de Aguiar-Branco.

207075515 

 Direção-Geral de Política de Defesa Nacional

Despacho (extrato) n.º 8934/2013
Por despacho de 3 de junho de 2013, de S. Ex.ª a Secretária de Es-

tado Adjunta e da Defesa Nacional, é nomeado, em comissão normal 
de serviço, o Tenente -Coronel José Carlos Cardoso Mira, precedendo 
anuência de S. Ex.ª o Chefe do Estado -Maior da Força Aérea, para prestar 
serviço na Direção -Geral de Politica de Defesa Nacional, nos termos do 
n.º 3 do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 47/93, de 26 de fevereiro, cujas 
disposições foram mantidas em vigor por intermédio do artigo 34.º do 
Decreto -Lei n.º 122/2011, de 29 de dezembro. A presente nomeação 
produz efeitos a partir de 7 de janeiro de 2013.

17 de junho de 2013. — O Diretor -Geral, Nuno Pinheiro Torres.
207080578 

 Despacho (extrato) n.º 8935/2013
Por despacho de 3 de junho de 2013, de S. Ex.ª a Secretária de Es-

tado Adjunta e da Defesa Nacional, é nomeado, em comissão normal 
de serviço, o Capitão -Tenente Paulo Jorge de Carvalho Alonso Lindo, 
precedendo anuência de S. Ex.ª o Chefe do Estado -Maior da Armada, 
para prestar serviço na Direção -Geral de Politica de Defesa Nacional, 
nos termos do n.º 3 do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 47/93, de 26 de 
fevereiro, cujas disposições foram mantidas em vigor por intermédio do 
artigo 34.º do Decreto -Lei n.º 122/2011, de 29 de dezembro. A presente 
nomeação produz efeitos a partir de 9 de agosto de 2012.

17 de junho de 2013. — O Diretor -Geral, Nuno Pinheiro Torres.
207080529 

 MARINHA

Superintendência dos Serviços do Pessoal
Despacho n.º 8936/2013

Manda o Almirante Chefe do Estado -Maior da Armada, ao abrigo 
da alínea d) do n.º 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das Forças 
Armadas (EMFAR), após despacho conjunto n.º 7178/2013, de 24 de 
maio, do Ministro de Estado e das Finanças e do Ministro da Defesa 
Nacional, promover por escolha ao posto de sargento -chefe, em confor-
midade com o previsto na alínea b) do artigo 262.º do mesmo estatuto, 
o sargento -ajudante da classe de músicos:

600682, Cristiano Rafael Ricardo Vieira Dias

(no quadro), que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção 
fixadas, respetivamente, nos artigos 56.º e 270.º do mencionado estatuto, 
conjugado com o n.º 1 do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 236/1999, de 
25 de junho, a contar de 3 de fevereiro de 2013, data a partir da qual 
lhe conta a respetiva antiguidade, 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 daquele 
estatuto, em consequência da vacatura ocorrida em 3 de fevereiro de 
2012, resultante da passagem à situação de reserva do 115370 sargento-
-mor B Joaquim José Esteves Pedro que viabilizou uma promoção ao 
posto de sargento -chefe, ao abrigo dos números 4 e 5 do artigo 165.º do 
EMFAR. A promoção produz efeitos remuneratórios no dia seguinte ao 
da publicação do presente despacho, nos termos da alínea a) do n.º 7 do 
artigo 35.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, ficando colocado 
na 1.ª posição remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 
do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro.

Este sargento, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de 
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 600584 sargento -chefe 
B José Manuel Tavares Calheiros.

11 de junho de 2013. — Por delegação do Chefe do Estado -Maior 
da Armada, o Superintendente dos Serviços do Pessoal, António José 
Bonifácio Lopes, vice -almirante.

207074016 

 Despacho n.º 8937/2013
Manda o Almirante Chefe do Estado -Maior da Armada, ao abrigo da 

alínea d) do n.º 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das Forças Ar-
madas (EMFAR), após despacho conjunto n.º 7178/2013, de 24 de maio, 
do Ministro de Estado e das Finanças e do Ministro da Defesa Nacional, 
promover por antiguidade ao posto de cabo, em conformidade com o 
previsto no artigo 286.º do mesmo estatuto, os primeiros -marinheiros 
da classe de condutores de máquinas:

9326103 Gonçalo Manuel Marques Nazaré
9301803 Vera Mónica Morais Pinto
9302503 João Carlos Tremoceiro
9329003 Norberto Teixeira Fernandes

(no quadro), que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção 
fixadas, respetivamente, nos artigos 56.º e 287.º do mencionado estatuto, 
a contar de 27 de dezembro de 2012, data a partir da qual lhes conta a 
respetiva antiguidade, 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 daquele estatuto, em con-
sequência das vacaturas resultantes das passagens à situação de adido 
ao quadro, ocorridas em 27 de dezembro de 2012 do 414183 cabo CM 
Eugénio da Luz Florêncio Semedo, do 173386 cabo CM António César 
Lopes Marto, do 9317097 cabo CM João Carlos Ferreira Cabral e do 
304094 cabo CM Agostinho Manuel Duarte Espadinha. As promoções 
produzem efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação do 
presente despacho, nos termos da alínea a) do n.º 7 do artigo 35.º da 
Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, ficando colocados na 1.ª posição 
remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º 
do Decreto -Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro.

Estas praças, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, deverão 
ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda 
do 202503 cabo CM Filipe Simões dos Santos.

26 de junho de 2013. — Por subdelegação do Diretor do Serviço de 
Pessoal, o Chefe da Repartição de Efetivos e Registos, Miguel Nuno 
Pereira de Matos Machado da Silva, capitão -de -mar -e -guerra.

207079274 

 EXÉRCITO

Comando do Pessoal

Direção de Administração de Recursos Humanos

Repartição de Pessoal Militar

Portaria n.º 467/2013
Manda o General Chefe do Estado -Maior do Exército, por portaria de 

02 de julho de 2013, promover ao posto de tenente -coronel, nos termos 
do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b) do artigo 216.º do Estatuto dos 
Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 236/99, de 25 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 197 -A/2003, de 30 de agosto, por satisfazer as condições gerais 
e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 
do 217.º e 241.º do referido Estatuto, o major de cavalaria, 03043989, 
Alberto José Nunes Laranjeira.

O referido oficial conta a antiguidade do novo posto desde 01 de 
janeiro de 2013, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 175.º do EMFAR, ficando integrado na primeira posição da estrutura 
remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º 
do Decreto -Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro.

Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde o dia seguinte ao 
da publicação do diploma de promoção no Diário da República, nos 
termos do n.º 7 do artigo 35.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro 
(Orçamento do Estado para 2013).

Fica na situação de quadro, ao abrigo do artigo 172.º do EMFAR.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial 

à esquerda do Tenente -coronel de Cavalaria, 04494289, Luís Carlos 
Gomes da Silva.

A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto n.º 7 do ar-
tigo 35.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado 
para 2013) e na sequência da autorização concedida pelo Despacho 
n.º 7178/2013, de 24 de maio, de Suas Excelências os Ministros de 
Estado e das Finanças e da Defesa Nacional, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 107, de 04 de junho de 2013.

3 de julho de 2013. — O Chefe da RPM, José Domingos Sardinha 
Dias, COR ART.

207091034 




