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condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.º,
alínea e) do n.º 1 do 217.º, e 242.º do referido Estatuto, o:
TCOR ART 18801584 — Pedro Miguel Calado Gomes da Silva.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 19 de Setembro
de 2007, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo
posto, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei 328/99, de 18
de Agosto.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial à esquerda do COR ART 00873182 — Mário Alberto Teixeira
de Sousa.
28 de Dezembro de 2007. — O Chefe da Repartição, Óscar Humberto
Almeida Megre Barbosa, COR INF.
Portaria n.º 171/2008
Por Portaria de 19 de Dezembro de 2007 do Chefe do Estado-Maior
do Exército, foi promovido ao posto de coronel, nos termos do n.º 1 do
artigo 183.º e da alínea a) do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer às
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.º,
alínea e) do n.º 1 do 217.º, e 242.º do referido Estatuto, o:
TCOR INF 17727381 — António Pedro da Silva Tomé Romero.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 30 de Novembro
de 2007, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo
posto, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei 328/99, de 18
de Agosto.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial à esquerda do COR INF 01449384 — João Paulo Noronha Silveira
Alves Caetano.
28 de Dezembro de 2007. — O Chefe da Repartição, Óscar Humberto
Almeida Megre Barbosa, COR INF.
Portaria n.º 172/2008
Por Portaria de 19 de Dezembro de 2007 do Chefe do Estado-Maior
do Exército, foi promovido ao posto de coronel, nos termos do n.º 1 do
artigo 183.º e da alínea a) do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer às
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.º,
alínea e) do n.º 1 do 217.º, e 242.º do referido Estatuto, o:
TCOR INF 14097078 — Augusto Manuel dos Santos Alves.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 01 de Outubro
de 2007, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo
posto, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei 328/99, de 18
de Agosto.
Mantém a situação de adido ao quadro pelo que nos termos do artigo 191.º do EMFAR não encerra vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial à esquerda do COR INF 60554674 — Domingos Artur da Cruz
Soares.
28 de Dezembro de 2007. — O Chefe da Repartição, Óscar Humberto
Almeida Megre Barbosa, COR INF.
Portaria n.º 173/2008
Por Portaria de 19 de Dezembro de 2007 do Chefe do Estado-Maior
do Exército, foi promovido ao posto de coronel, nos termos do n.º 1 do
artigo 183.º e da alínea a) do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer às
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.º,
alínea e) do n.º 1 do 217.º, e 242.º do referido Estatuto, o:
TCOR INF 06682882 — Rui Manuel Serras Valente.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 30 de Novembro
de 2007, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo
posto, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei 328/99, de 18
de Agosto.

Mantém a situação de adido ao quadro pelo que nos termos do artigo 191.º do EMFAR não encerra vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial à esquerda do COR INF 02674583 — Paulo Alexandre Rocha
dos Reis Varandas.
28 de Dezembro de 2007. — O Chefe da Repartição, Óscar Humberto
Almeida Megre Barbosa, COR INF.

FORÇA AÉREA

Comando de Pessoal da Força Aérea
Portaria n.º 174/2008
Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que os oficiais
em seguida mencionados tenham o posto que lhes vai indicado, por
satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
respectivamente no artigo 56.º e na alínea a) do n.º 1 do artigo 305.º do
Estatuto dos Militares das Forças Armadas, 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:
Tenente:
ALF PIL-OFI 132450 A, Francisco José Faustino Correia — BA 11.
ALF PIL-OFI 132494 C, André de Saint-Maurice Maduro — BA 6.
ALF PIL-OFI 132424 B, Gonçalo José Falcão de Magalhães Venceslau Cardoso — BA 6.
ALF PIL-OFI 132398 K, Ricardo Pedro Leal Ferreira — BA 1.
ALF PIL-OFI 132416 A, Ricardo Jorge da Costa de Faria — BA 6.
Contam a antiguidade e os efeitos administrativos desde 20 de Dezembro de 2007.
São integrados 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 18 de
Agosto.
3 de Janeiro de 2008. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior da
Força Aérea, o Comandante, Victor Manuel Lourenço Morato, TGEN/
PILAV.

Direcção de Pessoal
Despacho n.º 3571/2008
Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o militar em
seguida mencionado passe à situação de reforma, nos termos da alínea b)
do n.º 1 do artigo 159.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 e pelo Decreto-Lei
n.º 166/05, de 23SET, tendo em consideração as disposições transitórias
previstas no artigo 3.º do último diploma e a norma interpretativa estatuída no artigo 2 do Decreto-Lei n.º 239/06, de 22DEZ:
Quadro de Sargentos MARME
1SAR MARME RES-QPfe 060414-D JOÃO Firmino Domingos —
MOB
Conta esta situação desde 31 de Dezembro de 2007
Transita para o ARQC desde a mesma data
31 de Dezembro de 2007. — Por delegação do Comandante de Pessoal
da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, o Director, em exercício de funções, Alberto Luciano Martins,
COR/PILAV.
Despacho n.º 3572/2008
Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o militar em
seguida mencionado passe à situação de reforma, nos termos da alínea b)
do n.º 1 do artigo 159.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 e pelo Decreto-Lei
n.º 166/05, de 23SET, tendo em consideração as disposições transitórias
previstas no artigo 3.º do último diploma e a norma interpretativa estatuída no artigo 2 do Decreto-Lei n.º 239/06, de 22DEZ:

