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ele privaram, sendo inteiramente justo realçar estas suas virtudes neste
público louvor.
25 de Janeiro de 2005. — O Director-Geral, Alberto Rodrigues
Coelho.
MARINHA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada
Portaria n.o 254/2005 (2.a série). — Manda o almirante Chefe
do Estado-Maior da Armada, ao abrigo da alínea c) do n.o 1 do
artigo 68.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
promover por escolha ao posto de capitão-de-mar-e-guerra, em conformidade com o previsto na alínea a) do artigo 216.o do EMFAR,
o 46074, capitão-de-fragata da classe de marinha Luís Filipe Correia
Andrade (no quadro), que satisfaz as condições gerais e especiais
de promoção fixadas respectivamente nos artigos 56.o e 227.o do mencionado Estatuto, a contar de 8 de Fevereiro de 2005, data a partir
da qual lhe 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, em consequência da vacatura ocorrida nessa data resultante
da passagem à situação de reserva do 52467, capitão-de-mar-e-guerra
da classe de marinha João Manuel de Andrade Monteiro, ficando
colocado no 1.o escalão do novo posto.
Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 40874, capitão-de-mar-e-guerra da classe de marinha Luís Miguel de Matos Cortes
Picciochi.
21 de Fevereiro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
Portaria n.o 255/2005 (2.a série). — Manda o almirante Chefe
do Estado-Maior da Armada, ao abrigo da alínea c) do n.o 1 do
artigo 68.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
promover por escolha ao posto de capitão-de-fragata, em conformidade com o previsto na alínea b) do artigo 216.o do EMFAR, o
23982, capitão-tenente da classe de marinha José Manuel Antunes
Pereira (no quadro), que satisfaz as condições gerais e especiais de
promoção fixadas, respectivamente, nos artigos 56.o e 227.o do mencionado Estatuto, a contar de 8 de Fevereiro de 2005, data a partir
da qual lhe 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, em consequência da vacatura ocorrida nessa data resultante
da promoção ao posto imediato do 46074, capitão-de-fragata da classe
de marinha Luís Filipe Correia Andrade, ficando colocado no 1.o escalão do novo posto.
Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 22982, capitão-de-fragata da classe de marinha Paulo Jorge Cardoso Paiva Lopes.
21 de Fevereiro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
Portaria n.o 256/2005 (2.a série). — Manda o almirante Chefe
do Estado-Maior da Armada, ao abrigo da alínea c) do n.o 1 do
artigo 68.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
promover por escolha ao posto de capitão-de-fragata, em conformidade com o previsto na alínea b) do artigo 216.o do EMFAR, o
20182, capitão-tenente da classe de engenheiros construtores navais
Carlos Alberto Lopes Moreira (no quadro), que satisfaz as condições
gerais e especiais de promoção fixadas, respectivamente, nos artigos 56.o e 227.o do mencionado Estatuto, a contar de 1 de Janeiro
de 2005, data a partir da qual lhe 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, em consequência da vacatura ocorrida
nessa data resultante da fixação dos quadros, conforme despacho do
ALM CEMA n.o 02/05, de 25 de Janeiro, ficando colocado no 1.o escalão do novo posto.
Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 23781, capitão-de-fragata da classe de engenheiros construtores navais José Pita Rodrigues Rentróia.
21 de Fevereiro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.

3435

Direcção-Geral da Autoridade Marítima
Rectificação n.o 335/2005. — Por ter saído com inexactidão o
despacho n.o 24 065/2004 (2.a série), de 5 de Novembro, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 275, de 23 de Novembro de
2004, rectifica-se que onde se lê «O presente despacho produz efeitos
a partir do dia 18 de Outubro de 2004» deve ler-se «O presente
despacho produz efeitos a partir de 25 de Outubro de 2004».
21 de Fevereiro de 2005. — O Chefe do Gabinete, Agostinho Vidal
de Pinho, capitão-de-mar-e-guerra.
EXÉRCITO

Comando do Pessoal
Direcção de Administração e Mobilização do Pessoal
Repartição de Pessoal Militar Permanente
Rectificação n.o 336/2005. — Por terem sido publicados com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 15, de 21 de Janeiro
de 2005, a pp. 1045, 1046, 1047 e 1048, os despachos n.os 1392/2005,
1398/2005, 1407/2005 e 1413/2005, respectivamente, respeitantes às
promoções ao posto de SCH, rectifica-se que onde se lê «no QE
de pára-quedista [. . .] é promovido ao posto de sargento-ajudante»
deve ler-se «no QE de transmissões [. . .] é promovido ao posto de
sargento-chefe».
17 de Fevereiro de 2005. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 4737/2005 (2.a série). — Considerando as relações
de cooperação existentes entre a República Portuguesa e a República
de Cabo Verde;
Considerando o programa de investimentos públicos levado a efeito
pela República de Cabo Verde e para o qual necessita de apoios
financeiros por parte da comunidade internacional;
Considerando a importância de que se revestem para o desenvolvimento económico do país os investimentos no domínio das infra-estruturas viárias, com envolvimento de empresas portuguesas:
Nos termos do n.o 1 do artigo 50.o da Lei n.o 55-B/2004, de 30 de
Dezembro, determino o seguinte:
1 — A República Portuguesa atribui à República de Cabo Verde
um empréstimo até E 23 800 000 destinado ao financiamento do projecto de construção da circular da Praia.
2 — As condições do referido empréstimo são as constantes da
ficha técnica anexa ao presente despacho.
3 — A referida contribuição será suportada por verba inscrita no
orçamento do Ministério das Finanças e da Administração Pública,
capítulo 60 — classificação económica 09 06 16 — Direcção-Geral de
Assuntos Europeus e Relações Internacionais.
16 de Fevereiro de 2005. — O Ministro das Finanças e da Administração Pública, António José de Castro Bagão Félix.
ANEXO
Ficha técnica
Mutuante: República Portuguesa.
Mutuária: República de Cabo Verde.
Montante: até E 23 800 000.
Taxa de juro: 1 % ao ano.
Pagamento de juros: semestralmente, vencendo-se a primeira prestação um ano após a data da primeira utilização e as seguintes
sucessivamente até à integral amortização do capital utilizado.
Reembolso: 50 prestações semestrais, iguais e sucessivas, vencendo-se
a primeira cinco anos após a data da primeira utilização.
Grau de concessionalidade: 50,24 %.

