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Contrato 9601107, Bruno Alexandre Cançado Tasanis, 9600307, Daniel
Valentim de Sousa Rabaça, 9600407, Luís Miguel Capelas Martins,
9600807, Victor Manuel Santinha Ferreira, 9601307, Edmar Alexandre
Gomes de Araújo Fernandes e Gama, e 9601207, Frederico Miguel
Correia Fialho, que satisfazem as condições gerais de promoção fixadas e previstas no artigo 299.º e as condições especiais de promoção
fixadas no artigo 305.º do mencionado Estatuto, a contar de 27 de Abril
de 2008, data a partir da qual lhes conta a respectiva antiguidade e lhes
são devidos os vencimentos do novo posto, de acordo com o disposto
no número 2 do artigo 68.º do referido Estatuto.
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 9816306 Subtenente da Classe de Fuzileiros em Regime de Contrato
António Augusto Silva Lapa.
18 de Agosto de 2008. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.º 756/2008
Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo
do estabelecido na alínea c) do número 1 do artigo 68.º do Estatuto dos
Militares das Forças Armadas (EMFAR), promover por diuturnidade
ao posto de subtenente, os aspirantes da Classe de Técnicos Superiores
Navais em Regime de Contrato
9102407, Susana Alexandra Coelho Duarte
9102707, João Carlos Monteiro Madeira Rosendo
9102607, Cátia Sofia dos Santos Martins
9102507, Fernanda Maria Costa e Costa
9102207, Teresa Maria Feliciano Roque
9102907, Ricardo José Simões Borges
9103007, Hugo Jorge Gomes de Castro
que satisfazem as condições gerais de promoção fixadas e previstas no
artigo 299.º, conjugado com o artigo 56.º e as condições especiais de
promoção fixadas no artigo 305.º do mencionado Estatuto, a contar de
30 de Maio de 2008, data a partir da qual lhes conta a respectiva antiguidade e lhes são devidos os vencimentos do novo posto, de acordo com
o disposto no número 2 do artigo 68.º do referido Estatuto.
Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, deverão
ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda
da 9100807 subtenente da classe de Técnicos Superiores Navais em
Regime de Contrato Sandra Cristina Pacheco da Silva.
18 de Agosto de 2008. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.º 757/2008
Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo do estabelecido na alínea c) do número 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas (EMFAR), promover por diuturnidade ao posto de subtenente,
os aspirantes da Classe de Técnicos Navais em Regime de Contrato
9103107, Denis Rafael Mendonça Couto.
9103207, Patrícia Alexandra Batista Ramos.
que satisfazem as condições gerais de promoção fixadas e previstas no
artigo 299.º, conjugado com o artigo 56.º e as condições especiais de
promoção fixadas no artigo 305.º do mencionado Estatuto, a contar de
30 de Maio de 2008, data a partir da qual lhes conta a respectiva antiguidade e lhes são devidos os vencimentos do novo posto, de acordo com
o disposto no número 2 do artigo 68.º do referido Estatuto.
Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, deverão
ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda
da 9102007 subtenente da classe de Técnicos Navais em Regime de
Contrato Sara Salgueiro Proença.
18 de Agosto de 2008. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.

Superintendência dos Serviços do Pessoal
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Sargentos e Praças
Despacho n.º 22040/2008
Por despacho de 15 de Julho de 2008, por subdelegação do contra-almirante Director do Serviço de Pessoal, promovo ao posto de segundo-

-marinheiro em regime de contrato (RC) da classe da taifa, subclasse
despenseiro, nos termos da alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 305.º e
do n.º 3 do artigo 62.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas
(Decreto-Lei n.º 197-A/2003, de 30 de Agosto), o 9303106, primeiro-grumete TFD RC Pedro Miguel Campos Marques, a contar de 26 de
Dezembro de 2007.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 9310706,
segundo-marinheiro TFD RC Ricardo Gonçalo Santos Ribeiro e à direita
do 9327506, segundo-marinheiro TFD RC Luís Miguel Barrocal.
15 de Julho de 2008. — O Chefe da Repartição, José António Peixoto
de Queiroz, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.º 22041/2008
Por despacho de 15 de Julho de 2008, por subdelegação do contra-almirante Director do Serviço de Pessoal, promovo ao posto de segundo-marinheiro em regime de contrato (RC) da classe da taifa, subclasse
despenseiro, nos termos da alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 305.º e
do n.º 3 do artigo 62.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas
(Decreto-Lei n.º 197-A/2003, de 30 de Agosto), o 9315006, primeiro-grumete TFD RC Ana Isa Rodrigues Lopes, a contar de 30 de Maio
de 2008.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 9327506,
segundo-marinheiro TFD RC Luís Miguel Barrocal e à direita do
9323606, segundo-marinheiro TFD RC Cláudio Filipe Lima.
15 de Julho de 2008. — O Chefe da Repartição, José António Peixoto
de Queiroz, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.º 22042/2008
Por despacho de 16 de Julho de 2008, por subdelegação do contra-almirante Director do Serviço de Pessoal, promovo ao posto de segundo-marinheiro em regime de contrato da classe de administrativos, nos termos da alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 305.º do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas (Decreto-Lei n.º 197-A/2003, de 30 de Agosto), a
contar de 30 de Maio de 2008, os seguintes militares:
9323806, primeiro-grumete L RC Luís Carlos de Oliveira Fidalgo
9324706, primeiro-grumete L RC Carlos Miguel Peixoto Esteves
Ficam colocados na escala de antiguidade à esquerda do 9311706,
segundo-marinheiro L RC Marco André Domingos Lopes e à direita do
9316206, segundo-marinheiro L RC Cristina Alexandra da Cruz Rivotti,
pela ordem indicada.
16 de Julho de 2008. — O Chefe da Repartição, José António Peixoto
de Queiroz, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.º 22043/2008
Por despacho de 21 de Julho de 2008, por subdelegação do contra-almirante Director do Serviço de Pessoal, promovo ao posto de segundo-marinheiro em regime de contrato da classe da taifa, subclasse cozinheiro, nos termos da alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 305.º do Estatuto
dos Militares das Forças Armadas (Decreto-Lei n.º 197-A/2003, de 30
de Agosto), o 9324106, primeiro-grumete TFH RC David de Matos
Pires, a contar de 30 de Maio de 2008.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 9323906,
segundo-marinheiro TFH RC Pedro Filipe Veríssimo Carvalho.
21 de Julho de 2008. — O Chefe da Repartição, José António Peixoto
de Queiroz, capitão-de-mar-e-guerra.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Gabinete do Ministro
Portaria n.º 758/2008
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 27/2008,
de 30 de Junho, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras emite uma autorização de residência provisória a favor das pessoas abrangidas por
pedido de asilo que tenha sido admitido, válida pelo período de quatro
meses contados da data de decisão de admissão do pedido e renovável
por iguais períodos até decisão final do mesmo ou, na situação prevista
no artigo 31.º da Lei n.º 27/2008, de 30 de Junho, até expirar o prazo
ali estabelecido.
Dispõe o n.º 3 do artigo 27.º da Lei n.º 27/2008, de 30 de Junho, que
aos membros da família do requerente a quem tenham sido declarados
extensivos os efeitos do asilo é emitida autorização de residência, nos
mesmos termos.

