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Despacho n.o 2322/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo por antiguidade ao posto de sargento-chefe da classe de enfermeiros, ao abrigo
da alínea c) do artigo 262.o e do n.o 4 do artigo 165.o do Estatuto
dos Militares das Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de
30 de Agosto), ficando no quadro, o seguinte militar:
204077, sargento-ajudante H José Luís Pitaca de Campos.
Promovido a contar de 30 de Novembro de 2005, data a partir
da qual conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos
do novo posto, 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 do mesmo Estatuto,
vaga existente no quadro de sargento-mor resultante da passagem
à situação de reserva do 241771, sargento-mor H Manuel da Silva
Santos.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 285977,
sargento-chefe H Pedro Jorge Flores Figueira.
9 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 2323/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo por antiguidade ao posto de cabo da classe de comunicações, ao abrigo do
artigo 286.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),
ficando supranumerário ao quadro de acordo com a alínea c) do
n.o 2 do artigo 174.o do mesmo estatuto, o seguinte militar:
9322693, primeiro-marinheiro CCT Maria da Conceição Santos
Monteiro.
Promovido a contar de 1 de Outubro de 2005, data a partir da
qual conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos
do novo posto, 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 do mesmo Estatuto.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 9319294,
cabo CRO Jorge Miguel Martinho Gaspar, e à direita do 9313495,
cabo CRO Nélson Filipe Vicente Candeias.
13 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 2324/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo por
escolha ao posto de sargento-chefe da classe de manobra, ao abrigo
da alínea b) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), ficando no
quadro, o seguinte militar:
22371, sargento-ajudante M Agostinho Teixeira Duarte.
Promovido a contar de 19 de Agosto de 2005, data a partir da
qual conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos
do novo posto, 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 do mesmo Estatuto,
preenchendo a vaga ocorrida nesta data resultante da passagem à
situação de adido ao quadro do 101671, sargento-chefe M Joaquim
António Pelica Trindade.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 101671,
sargento-chefe M Joaquim António Pelica Trindade.
13 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 2325/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo por antiguidade ao posto de sargento-ajudante da classe de manobra, ao abrigo
da alínea c) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), ficando no
quadro, o seguinte militar:
39373, primeiro-sargento M Fernando Inácio Marreiros.
Promovido a contar de 19 de Agosto de 2005, data a partir da
qual conta a respectiva antiguidade e lhe é devido o vencimento do
novo posto, 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 do mesmo Estatuto, preenchendo a vaga ocorrida nesta data resultante da promoção a sargento-chefe do 22371, sargento-ajudante M Agostinho Teixeira
Duarte.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 174477, sargento-ajudante M Carlos Alberto dos Santos Martins.
É revogado o despacho n.o 667/2006 (2.a série), do chefe da Repartição de Sargentos e Praças da Direcção do Serviço de Pessoal de
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22 de Dezembro de 2005, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 8, de 11 de Janeiro de 2006.
13 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 2326/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo por
escolha ao posto de sargento-chefe da classe de manobra, ao abrigo
da alínea b) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), ficando no
quadro, o seguinte militar:
101671, sargento-ajudante M Joaquim António Pelica Trindade.
Promovido a contar de 30 de Junho de 2005, data a partir da
qual conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos
do novo posto, 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 do mesmo Estatuto,
preenchendo a vaga ocorrida nesta data resultante da promoção do
86669, sargento-chefe M Vítor Manuel Alves Barbeitos.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 170571, sargento-chefe M Américo Candeias Lopes.
13 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
EXÉRCITO

Comando do Pessoal
Direcção de Administração e Mobilização do Pessoal
Repartição de Pessoal Militar não Permanente
Portaria n.o 304/2006 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército promover ao posto de tenente desde 19 de
Novembro de 2005, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 305.o
do EMFAR, contando a antiguidade e efeitos administrativos desde
a mesma data, os alferes em seguida mencionados:
ALF SM tecn. man. mat. auto RC (16196898) Alexandre Miguel Salgueiral Costa.
ALF SM tecn. man. mat. auto RC (05083400) César António Rangel
Monteiro.
4 de Janeiro de 2006. — Por subsubdelegação do Major-General
DAMP, após subdelegação do Tenente-General AGE, por delegação
do General CEME, o Chefe da Repartição, José Manuel P. Esperança
da Silva, COR INF.
Portaria n.o 305/2006 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército promover ao posto de tenente desde 3 de Janeiro
de 2006, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 305.o do EMFAR,
contando a antiguidade e efeitos administrativos desde a mesma data,
os alferes em seguida mencionados:
ALF SP secretariado RC (04170999) Iva Alexandra Henri Ramos.
ALF SP secretariado RC (26563193) Luís Filipe Fernandes de Sousa.
ALF TP cond. auto RC (05704798) Marco Alexandre da Cruz Semião.
ALF A antiaérea RC (19211399) Marco Paulo Valentim Nascimento.
ALF SP secretariado RC (02950800) Marta Andreia Conceição
Rodrigues.
ALF C CC RC (10059998) Paulo César Courinha Caeiro Morais Bravo.
ALF C CC RC (17465699) Rui Manuel da Silva Rocha Pinto.
ALF C PE RC (11783198) Tiago Soares de Albergaria Duarte.
4 de Janeiro de 2006. — Por subsubdelegação do Major-General
DAMP, após subdelegação do Tenente-General AGE, por delegação
do General CEME, o Chefe da Repartição, José Manuel P. Esperança
da Silva, COR INF.
Portaria n.o 306/2006 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército promover ao posto de tenente desde 7 de Maio
de 2005, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 305.o do EMFAR,
contando a antiguidade e efeitos administrativos desde a mesma data,
o alferes em seguida mencionado:
ALF SP trad., lic. Germânicas RC (06584194) Élio Emanuel de Jesus
Santos.
4 de Janeiro de 2006. — Por subsubdelegação do Major-General
DAMP, após subdelegação do Tenente-General AGE, por delegação
do General CEME, o Chefe da Repartição, José Manuel P. Esperança
da Silva, COR INF.

