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fixadas, respectivamente, nos artigos 56.o e 227.o do mencionado Estatuto, a contar de 1 de Outubro de 2004, data a partir da qual lhe
conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos do
novo posto, de acordo com o n.o 2 do artigo 175.o e para efeitos
do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto, em consequência
da vacatura ocorrida em 12 de Julho de 2004 resultante da promoção
ao posto imediato do 20682, capitão-tenente da classe de marinha
Nuno José de Melo Canelas Sobral Domingues, 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 268484, capitão-tenente da classe de marinha Emanuel Jorge Gonçalves Agostinho.
22 de Dezembro de 2004. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
Portaria n.o 6/2005 (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-tenente em conformidade com
o previsto na alínea c) do artigo 216.o do EMFAR, o 22888, primeiro-tenente da classe de marinha:
Pedro Miguel Rica Gonçalves Vigário (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
Outubro de 2004, data a partir da qual lhe conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos do novo posto de acordo
com n.o 2 do artigo 175.o e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o
ambos do mesmo Estatuto, em consequência da vacatura ocorrida
em 13 de Julho de 2004 resultante da promoção ao posto imediato
do 22083, capitão-tenente da classe de marinha Rui Manuel Figueiredo Pereira da Silva, 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 25687, capitão-tenente
da classe de marinha Luís Miguel dos Reis Arenga.
22 de Dezembro de 2004. — O Chefe do Estado-Maior da
Armada, Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
Portaria n.o 7/2005 (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-tenente, em conformidade com o
previsto na alínea c) do artigo 216.o do EMFAR, o 25188, primeiro-tenente da classe de marinha Pedro Jorge da Mata Gaspar (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 Outubro de 2004, data a partir da qual lhe
conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos do
novo posto, de acordo com o n.o 2 do artigo 175.o e para efeitos
do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto, em consequência
da vacatura ocorrida em 2 de Agosto de 2004 resultante da passagem
à situação de adido ao quadro do 25587, capitão-tenente da classe
de marinha Luís Filipe Patrocínio Tomás, 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 22888, capitão-tenente
da classe de marinha Pedro Miguel Rica Gonçalves Vigário.
22 de Dezembro de 2004. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
Portaria n.o 8/2005 (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-tenente em conformidade com
o previsto na alínea c) do artigo 216.o do EMFAR, o 23988, primeiro-tenente da classe de marinha:
Pedro Miguel Rodrigues Alves Antunes de Almeida (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 Outubro de 2004, data a partir da qual lhe conta
a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos do novo
posto de acordo com n.o 2 do artigo 175.o e para efeitos do n.o 2
do artigo 68.o ambos do mesmo Estatuto, em consequência da vacatura ocorrida em 12 de Agosto de 2004 resultante da promoção
ao posto imediato do 20983, capitão-tenente da classe de marinha
Filipe Alexandre Silvestre Matos Nogueira, ficando colocado no
1.o escalão do novo posto.
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Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 25188, capitão-tenente
da classe de marinha Pedro Jorge da Mata Gaspar.
22 de Dezembro de 2004. — O Chefe do Estado-Maior da
Armada, Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
Portaria n.o 9/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Armada que os candidatos licenciados em Medicina
7100204, Raquel Celeste dos Santos Robalo, 7100304, Paula de
Almeida Martins Leitão, 7100404, Cátia Marisa Quintela Mota,
7100504, Joana Santos Quadrado, 7100604, Rita Catarina Moacho
Magalhães, 7100704, Hélder Duarte e Silva, 7100804, Sandra Henda
Neto Foreid e 7100904, Mafalda Beatriz da Silva Miranda, sejam
aumentados ao efectivo da Marinha e graduados no posto de subtenente a contar de 11 de Novembro de 2004, em harmonia com
o disposto no n.o 4 do artigo 242.o do EMFAR, posto em vigor pelo
Decreto-Lei n.o 34-A/90, de 24 de Janeiro, e no n.o 23.o da Portaria
n.o 632/78, de 21 de Outubro, data a partir da qual lhes são devidos
os respectivos vencimentos correspondentes ao 1.o escalão do posto
de graduação nos termos do n.o 2 do artigo 68.o e do n.o 2 do artigo 69.o
do EMFAR.
22 de Dezembro de 2004. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
Portaria n.o 10/2005 (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 diuturnidade ao posto de segundo-tenente em conformidade com o previsto na alínea e) do artigo 216.o do mesmo Estatuto,
os seguintes guardas-marinhas da classe de engenheiros navais:
20697, GMAR EN-MEC Isaac Barata da Silveira, 21398, GMAR
EN-AEL Rui Daniel Martins Costa, 22498, GMAR EN-AEL Filipe
José Gonçalves Galvão, 20798, GMAR EN-MEC Marco Paulo da
Maia Morgado, 20898, GMAR EN-MEC Francisco José Cunha
Gomes, 21798, GMAR EN-MEC João Alberto Pires Cartaxo,
20498, GMAR EN-AEL Ana Margarida do Rosário Mendes Vieira
e 23598, GMAR EN-AEL Filipe Nunes da Rocha Valente (no
quadro) que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção
a que se referem respectivamente os artigos 56.o e 227.o do mencionado Estatuto, a contar de 1 de Outubro de 2004, data a partir
da qual lhes conta a respectiva antiguidade e lhes são devidos os
vencimentos do novo posto de acordo com a alínea a) do n.o 1
do artigo 175.o e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do
mesmo Estatuto, ficando colocados no 1.o escalão do novo posto.
Estes oficiais, uma vez promovidos, e tal como vão ordenados,
deverão ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe
à esquerda do 20497, segundo-tenente da classe de engenheiros navais
Nuno Diogo Germino Pinheiro de Almeida Tavares.
22 de Dezembro de 2004. — O Chefe do Estado-Maior da
Armada, Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
Portaria n.o 11/2005 (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 diuturnidade ao posto de segundo-tenente, em conformidade com
o previsto na alínea e) do artigo 216.o do mesmo Estatuto, os seguintes
guardas-marinhas da classe de marinha (no quadro), que satisfazem
as condições gerais e especiais de promoção a que se referem, respectivamente, os artigos 56.o e 227.o do mencionado Estatuto, a contar
de 1 de Outubro de 2004, data a partir da qual lhes conta a respectiva
antiguidade e lhes são devidos os vencimentos do novo posto, de
acordo com a alínea a) do n.o 1 do artigo 175.o e para efeitos do
n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto, ficando colocados
no 1.o escalão do novo posto:
20398 GMAR, Teotónio José Pires Barroqueiro.
20098 GMAR, Sofia Isabel Nunes de Miranda.
23097 GMAR, Vítor Manuel Videira Pinto.
22398 GMAR, Ricardo Jorge Madeira Gonçalves.
20698 GMAR, Alexandre Rogério da Silva Algarvio.
21197 GMAR, Rui Filipe da Silva Pereira da Terra.
23497 GMAR, Bruno Alexandre Cortes Banha.
22098 GMAR, Ruben Robalo Rodrigues.
9355294 GMAR, Sérgio Franco Leitão.
22298 GMAR, João Filipe Afonso Martins.
22598 GMAR, José Manuel Marques Coelho.
23198 GMAR, Gisela Catarina Vaz Antunes.
22198 GMAR, Nuno José Figueiredo Agreiro.
20298 GMAR, Rui Miguel Machado Martins.
22897 GMAR, José Alberto Batista Ventura.

