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prata de serviços distintos o tenente-coronel piloto aviador Luís Filipe
Sousa Santos Margarido.
14 de Junho de 2005. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, José Manuel Garcia Mendes Cabeçadas, almirante.
Despacho n.o 17 107/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do
Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 13.o, 16.o e 34.o do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 316/2002, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha de
prata de serviços distintos o major de cavalaria Paulo de Jesus Pereira
Zagalo.
30 de Junho de 2005. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, José Manuel Garcia Mendes Cabeçadas, almirante.
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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.
5 de Maio de 2005. — O Chefe do Estado Maior, Manuel José
Taveira Martins, general.
Portaria n.o 780/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que os oficiais em seguida mencionados
sejam promovidos ao posto que lhes vai indicado, nos termos do
n.o 1 do artigo 183.o e da alínea a) do artigo 216.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, por satisfazerem as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea e)
do n.o 1 do artigo 217.o e no n.o 6 do artigo 254.o do mesmo Estatuto:
Quadro de oficiais MED:

Louvor n.o 1301/2005. — Nos termos do artigo 8.o, n.o 2, do RDM,
avoco o louvor concedido ao coronel piloto aviador Henrique Valadas
Vieira pelo chefe da Missão Militar Nacional junto da OTAN, e publicado na Ordem de Serviço, n.o 25, deste Estado-Maior-General, em
24 de Junho de 2005.
27 de Junho de 2005. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, José Manuel Garcia Mendes Cabeçadas, almirante.
Louvor n.o 1302/2005. — Nos termos do artigo 8.o, n.o 2, do RDM,
avoco o louvor concedido ao tenente-coronel de infantaria Raul de
Almeida Correia Monteiro pelo chefe da Divisão de Operações do
Estado-Maior-General das Forças Armadas, publicado na Ordem de
Serviço, n.o 25/2005, deste Estado-Maior-General, de 24 de Junho.
27 de Junho de 2005. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, José Manuel Garcia Mendes Cabeçadas, almirante.
Louvor n.o 1303/2005. — Nos termos do artigo 8.o, n.o 2, do RDM,
avoco o louvor concedido ao capitão-de-mar-e-guerra António João
Cota Fevereiro pelo chefe da Divisão de Operações do Estado-Maior-General das Forças Armadas e publicado na Ordem de Serviço, n.o 25,
deste Estado-Maior-General, em 24 de Junho de 2005.
27 de Junho de 2005. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, José Manuel Garcia Mendes Cabeçadas, almirante.
Louvor n.o 1304/2005. — Nos termos do artigo 8.o, n.o 2, do RDM,
avoco o louvor concedido ao tenente-coronel piloto aviador Luís Filipe
Sousa Santos Margarido pelo chefe da Missão Militar Nacional junto
da OTAN, publicado na Ordem de Serviço, n.o 25, deste Estado-Maior-General, em 24 de Junho de 2005.
27 de Junho de 2005. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, José Manuel Garcia Mendes Cabeçadas, almirante.
FORÇA AÉREA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea
Portaria n.o 779/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que os oficiais em seguida mencionados
sejam promovidos ao posto que lhes vai indicado, nos termos do
n.o 1 do artigo 183.o e da alínea c) do artigo 216.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, por satisfazerem as condições gerais
especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea c) do
n.o 1 do artigo 217.o e no n.o 4 do artigo 255.o do mesmo Estatuto:
Quadro de oficiais TODCI:
Major:
CAP TODCI Q 049913-H, Fernando Manuel Rodrigues Palma
Cavaco, DE.
CAP TODCI Q 049925-A, João Paulo Caldeira do Amaral Ramos
Morgado, COFA.
CAP TODCI Q 049968-E, Paulo Jorge de Pinho Fernandes, COFA.
Preenchem as vagas em aberto no respectivo quadro especial, criadas pelo despacho n.o 19/2005/A, de 29 de Abril, do CEMFA.
Contam a antiguidade e os efeitos administrativos desde 1 de Maio
de 2005.

Coronel:
TCOR MED ADCN 048235-J, Francisco Manuel Nunes Vinagre,
ESSM.
TCOR MED ADCN 048234-L, Guilherme António Baptista de Ornelas Bruges, IASFA.
TCOR MED Q 057383-D, Bento António de Lencastre de Albuquerque Charrua, HFA.
Os dois primeiros oficiais mantêm-se na situação de adido em comissão normal, ao abrigo do artigo 191.o do EMFAR, e o terceiro ocupa
a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela passagem à situação de adido em comissão normal do COR MED 020994-F, Francisco
da Conceição Oliveira, verificada em 9 de Maio de 2005.
Contam a antiguidade e os efeitos administrativos desde 9 de Maio
de 2005.
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.
9 de Maio de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea,
Manuel José Taveira Martins, general.
Portaria n.o 781/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em seguida mencionado seja
promovido ao posto que lhe vai indicado, 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, 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 no artigo 56.o, na alínea d)
do n.o 1 do artigo 217.o e no n.o 5 do artigo 254.o do mesmo Estatuto:
Quadro de oficiais MED:
Tenente-coronel:
MAJ MED Q 076443-E, José Henrique da Costa Jones, HFA.
Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela promoção ao posto imediato do TCOR MED 057383-D, Bento António
Lencastre de Albuquerque Charrua, verificada em 9 de Maio de 2005.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 9 de Maio
de 2005.
É integrado 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.
9 de Maio de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea,
Manuel José Taveira Martins, general.
Portaria n.o 782/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em seguida mencionado seja
promovido ao posto que lhe vai indicado, 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, 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 no artigo 56.o, na alínea d)
do n.o 1 do artigo 217.o e no n.o 5 do artigo 254.o do mesmo Estatuto:
Quadro de oficiais ADMAER:
Tenente-coronel:
MAJ ADMAER Q 077214-D, António Manuel Marques da Silva,
BA 5.
Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela passagem à situação de adido em comissão normal do TCOR ADMAER
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062284-C, José Isidro Maltez Capucho, verificada em 9 de Maio de
2005.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 9 de Maio
de 2005.
É integrado 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.
11 de Maio de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea,
Manuel José Taveira Martins, general.
Portaria n.o 783/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em seguida mencionado seja
promovido ao posto que lhe vai indicado, nos termos do n.o 1 do
artigo 183.o e da alínea c) do artigo 216.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, por satisfazer as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea c)
do n.o 1 do artigo 217.o e no n.o 4 do artigo 255.o do mesmo Estatuto:
Quadro de oficiais TODCI:
Major:
MAJG TODCI 042139-B, Vítor Manuel Pires Esteves, COFA.
Fica na situação de supranumerário em relação ao respectivo quadro, nos termos da alínea e) do n.o 2 do artigo 174.o do EMFAR,
desde 14 de Junho de 2004.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 26 de Fevereiro de 2003.
Fica colocado na respectiva lista de antiguidade à esquerda do
MAJ TODCI 042141-D, Fernando Manuel Pinto Duarte.
É integrado no escalão 1 da estrutura remunerátoria do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto.
15 de Junho de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea,
Manuel José Taveira Martins, general.
Portaria n.o 784/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que, ao abrigo do disposto na alínea a)
do n.o 1 do artigo 9.o-A do Decreto-Lei n.o 236/99, de 25 de Junho,
aditado pelo Decreto-Lei n.o 70/2005, de 17 de Março, os oficiais
em seguida mencionados sejam promovidos ao posto que lhes vai
indicado, nos termos do n.o 1 do artigo 183.o e da alínea c) do
artigo 216.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, por satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
no artigo 56.o, na alínea c) do n.o 1 do artigo 217.o e no n.o 4 do
artigo 255.o do mesmo Estatuto:
Quadro de oficiais PA:
MAJG PA Q 030716-F, João Luís Nunes Pereira, BA 11.
MAJG PA Q 033961-L, Ezequiel José Guia Martins, DGMFA.
Ficam na situação de supranumerários relativamente ao quadro
especial nos termos do n.o 5 do artigo 9.o-A do Decreto-Lei n.o 236/99,
de 25 de Junho, aditado pelo Decreto-Lei n.o 70/2005, de 17 de Março.
De acordo com o n.o 2 do mesmo articulado, contam a antiguidade
e os efeitos administrativos desde 31 de Dezembro de 2004.
Ficam colocados na respectiva lista de antiguidade à esquerda do
MAJ PA 033943-B, Jorge Maia dos Santos.
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.
15 de Junho de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea,
Manuel José Taveira Martins, general.
Portaria n.o 785/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que, ao abrigo do disposto na alínea a)
do n.o 1 do artigo 9.o-A do Decreto-Lei n.o 236/99, de 25 de Junho,
aditado pelo Decreto-Lei n.o 70/2005, de 17 de Março, o oficial em
seguida mencionado seja promovido ao posto que lhe vai indicado,
nos termos do n.o 1 do artigo 183.o, e da alínea c) do artigo 216.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, por satisfazer as
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o,
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na alínea c) do n.o 1 do artigo 217.o e no n.o 4 do artigo 255.o do
mesmo Estatuto:
Quadro de oficiais PA:
MAJG PA Q 033967-K, Fernando José Carapinha, BA 6.
Fica na situação de supranumerário relativamente ao quadro especial, nos termos do n.o 5 do artigo 9.o-A do Decreto-Lei n.o 236/99,
de 25 de Junho, aditado pelo Decreto-Lei n.o 70/2005, de 17 de Março.
De acordo com o n.o 2 do mesmo articulado, conta antiguidade
e efeitos administrativos desde 31 de Dezembro de 2004.
Fica colocado na respectiva lista de antiguidade à esquerda do
MAJ PA 033959-J, Fernando Jorge Rodrigues Quintas.
É integrado 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.
15 de Junho de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea,
Manuel José Taveira Martins, general.

Comando Logístico e Administrativo da Força Aérea
Depósito Geral de Material da Força Aérea
Despacho n.o 17 108/2005 (2.a série). — Delegação de competências. — 1 — Ao abrigo do disposto no artigo 27.o do Decreto-Lei
n.o 197/99, de 8 de Junho, delego na entidade a seguir designada
competência para autorizar despesas com a realização de empreitadas
de obras públicas e aquisição de bens e serviços, que me é conferida
pela alínea a) do n.o 1 do artigo 17.o, conjugada com a alínea b)
do n.o 1 do artigo 4.o do mesmo diploma, até aos montantes indicados:
No comandante de esquadra de administração e intendência,
CAP/ADMAER 059643-E, António Marques Martins — E 2500.
2 — Em conformidade com o disposto no artigo 2.o do Decreto-Lei
n.o 21/82, de 30 de Janeiro, delego no comandante de esquadra de administração e intendência, CAP/ADMAER 059643-E, António Marques
Martins, a competência para autorizar o pagamento de despesas e a
cobrança das receitas, bem como assinar requisições de fundos do Tesouro
e outra documentação relativa à execução de gestão financeira corrente
do Depósito Geral de Material da Força Aérea.
3 — Este despacho produz efeitos desde 28 de Junho de 2005, ficando
deste modo ratificados todos os actos entretanto praticados no âmbito
desta delegação.
28 de Junho de 2005. — O Comandante, Luís Manuel Pais de Oliveira,
COR/ADMAER.
Despacho n.o 17 109/2005 (2.a série). — Delegação de competências. — 1 — Ao abrigo do disposto no artigo 27.o do Decreto-Lei
n.o 197/99, de 8 de Junho, delego na entidade a seguir designada
competência para autorizar despesas com a realização de empreitadas
de obras públicas e aquisição de bens e serviços, que me é conferida
pela alínea a) do n.o 1 do artigo 17.o, conjugada com a alínea b)
do n.o 1 do artigo 4.o, do mesmo diploma até ao montante indicado:
No comandante do Grupo de Apoio, TCOR/TMMEL (035838-L)
Carlos Mendes da Silva — E 5000.
2 — Este despacho produz efeitos desde 20 de Junho de 2005,
ficando deste modo ratificados todos os actos entretanto praticados
no âmbito desta delegação.
28 de Junho de 2005. — O Comandante, Luís Manuel Pais de Oliveira COR/ADMAER.

Comando de Pessoal da Força Aérea
Despacho n.o 17 110/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do
Estado-Maior da Força Aérea que os militares em seguida mencionados, em regime de contrato, sejam promovidos ao posto que lhes
vai indicado por satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25 de Junho,
e na alínea b) do n.o 1 do artigo 396.o do EMFAR, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 34-A/90, de 24 de Janeiro, com a redacção dada pelo
Decreto-Lei n.o 175/92, de 31 de Julho:
Primeiro-sargento:
Sargentos SS:
2SAR SS 128420, H, Sérgia Manuela Sousa Teles de Lemos, BA 6.
2SAR SS 128417, H, Sofia Farias Dehanov, BA 1.

