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situação de reserva do 14369, sargento-ajudante TF Narciso Eiras
Ribeiro.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 193180, sargento-ajudante TF Nuno Lourenço Pires.
15 de Março de 2005. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.

Despacho n.o 6852/2005 (2.a série). — Por despacho do chefe
da Repartição de Sargentos e Praças da Direcção do Serviço de Pessoal, por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços
do Pessoal, é promovido ao posto de primeiro-grumete em regime
de contrato da classe de manobra, ao abrigo do n.o 7 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 seguinte militar:
211503, segundo-grumete M RC Ricardo Fernando Pinto Silva.

Despacho n.o 6849/2005 (2.a série). — Por despacho do chefe
da Repartição de Sargentos e Praças da Direcção do Serviço de Pessoal, por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços
do Pessoal, é promovido ao posto de primeiro-marinheiro dos quadros
permanentes da classe de manobras, ao abrigo do n.o 1 do artigo 282.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 no quadro,
o seguinte militar:
9319702, segundo-marinheiro M RC José Filipe Gonçalves Lima.
Promovido a contar de 9 de Setembro de 2004, data a partir da
qual conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos
do novo posto, de acordo com o n.o 2 do artigo 282.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 214602, primeiro-marinheiro M Marco Paulo Ferraz Cordeiro, e à direita do
9335902, primeiro-marinheiro M Bruno Manuel Piteira Mirante.
15 de Março de 2005. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 6850/2005 (2.a série). — Por despacho do chefe
da Repartição de Sargentos e Praças da Direcção do Serviço de Pessoal, por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços
do Pessoal, é promovido por antiguidade ao posto de sargento-ajudante da classe de electricistas, 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:
76274, primeiro-sargento E João Luís de Matos Chambel.
Promovido a contar de 9 de Março 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
ocorrida no quadro de sargento-chefe, resultante da passagem à situação de adido do 250273, sargento-chefe E Manuel Nunes Leitão.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 128574, sargento-ajudante E Joaquim Inácio Braz Pereira.
15 de Março de 2005. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 6851/2005 (2.a série). — Por despacho do chefe
de Repartição de Sargentos e Praças da Direcção do Serviço de Pessoal, por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços
do Pessoal, são promovidos por antiguidade ao posto de cabo da
classe de electricistas, ao abrigo do artigo 286.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de
Agosto), ficando no quadro, os seguintes militares:
304395, primeiro-marinheiro E Nívio Fernando Martins de Sousa
Bessa.
9316594, primeiro-marinheiro E Luís Filipe Gil Antão.
Promovidos a contar de 28 de Fevereiro de 2005, data a partir
da qual conta a respectiva antiguidade e lhes 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 as vagas ocorridas nesta data, resultantes, respectivamente, da passagem à situação de reserva do 1374, cabo E
José Oliveira Jorge, e do 406683, cabo E Paulo Alexandre dos Santos
Louzeiro.
Ficam colocados na escala de antiguidade à esquerda do 501095
cabo E Rui Manuel da Costa Ribeiro, pela ordem indicada.
15 de Março de 2005. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.

Promovido a contar de 20 de Setembro de 2004.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 208503, primeiro-grumete M RC Vítor Hugo Micaelo Sequeira, e à direita do
9325504, primeiro-grumete M RC Sérgio Jorge das Neves Cepeda.
15 de Março de 2005. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 6853/2005 (2.a série). — Por despacho do chefe
da Repartição de Sargentos e Praças da Direcção do Serviço de Pessoal, por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços
do Pessoal, é promovido ao posto de segundo-marinheiro em regime
de contrato da classe de manobra, ao abrigo da alínea c) do n.o 1
e do n.o 2 do artigo 306.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 seguinte militar:
101203, primeiro-grumete M RC Rafael Alexandre Nogueira dos
Santos.
Promovido a contar de 16 de Setembro de 2004.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 9322603,
segundo-marinheiro M RC Ricardo João Santinho Gondim, e à direita
do 9315503, segundo-marinheiro M RC Paulo Ricardo Rebelo Gomes.
15 de Março de 2005. — 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 Permanente
Despacho n.o 6854/2005 (2.a série). — Por despacho de 16 de
Março de 2005 do general Chefe do Estado-Maior do Exército, é
promovido ao posto de sargento-chefe, para preenchimento de uma
vaga de qualquer dos quadros especiais, aprovado pelo seu despacho
n.o 143/CEME/2002 e pelo despacho n.o 42/CEME/2005, de 30 de
Julho de 2002 e 27 de Janeiro de 2005, nos termos do artigo 183.o
e da alínea b) do artigo 262.o, ambos do EMFAR, por satisfazer
as condições gerais e espaciais de promoção estabelecidas no
artigo 56.o, na alínea c) do n.o 1 e no n.o 2 do artigo 263.o e no
n.o 3 do artigo 274.o do referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAJ MED 09336582, José Carlos Pereira Rijo.
Conta a antiguidade desde 4 de Janeiro de 2005, data a partir
da qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
É promovido para o quadro, ocupando uma vaga de qualquer dos
quadros especiais (QQESP), reatribuída ao QE/MED, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/2002, de 30 de Julho, pelo que, encerra a
vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
17 de Março de 2005. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Despacho n.o 6855/2005 (2.a série). — Por despacho de 16 de
Março de 2005 do general Chefe do Estado-Maior do Exército, para
preenchimento de uma vaga de qualquer dos quadros especiais, aprovado pelo seu despacho n.o 143/CEME/2002, e pelo despacho
n.o 42/CEME/2005, de 30 de Julho de 2002 e 27 de Janeiro de 2005,
é promovido ao posto de sargento-chefe, nos termos do artigo 183.o
e da alínea b) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56.o, na alínea c) do n.o 1 e no n.o 2 do

