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Despacho n.o 24 619/2005 (2.a série). — Por despacho de 4 de
Novembro 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 pelos seus despachos
n.os 143/CEME/02 e 42/CEME/05, de 30 de Julho e de 27 de Janeiro,
nos termos do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 262.o ambos do
EMFAR, 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
artigo 263.o e no n.o 3 do artigo 274.o do referido Estatuto, o militar
a seguir indicado:
SAJ ENG 12885681, João Alberto Isidoro.
Conta a antiguidade desde 25 de Setembro 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/ENG, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, 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.
10 de Novembro de 2005. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Despacho n.o 24 620/2005 (2.a série). — Por despacho de 4 de
Novembro 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 pelos seus despachos
n.os 143/CEME/02 e 42/CEME/05, de 30 de Julho e de 27 de Janeiro,
nos termos do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 262.o ambos do
EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56.o, na alínea c) do n.o 1, 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 TM 12178179, Vítor Manuel Alves Castro.
Conta a antiguidade desde 26 de Setembro 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/TM, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, 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.
10 de Novembro de 2005. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Despacho n.o 24 621/2005 (2.a série). — Por despacho de 4 de
Novembro 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 pelos seus despachos
n.os 143/CEME/02 e 42/CEME/05, de 30 de Julho e de 27 de Janeiro,
nos termos do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 262.o ambos do
EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56.o, na alínea c) do n.o 1, 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 INF 11746581, Fábio Reis da Costa e Silva.
Conta a antiguidade desde 30 de Setembro 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/INF, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, 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.
10 de Novembro de 2005. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Despacho n.o 24 622/2005 (2.a série). — Por despacho de 4 de
Novembro 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 pelos seus despachos
n.os 143/CEME/02 e 42/CEME/05, de 30 de Julho e de 27 de Janeiro,
nos termos do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 262.o ambos do
EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56.o, na alínea c) do n.o 1, no n.o 2 do
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artigo 263.o e no n.o 3 do artigo 274.o do referido Estatuto, o militar
a seguir indicado:
SAJ CAV 11966380, José Luís Rodrigues Lourenço.
Conta a antiguidade desde 1 de Outubro 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/CAV, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, 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.
10 de Novembro de 2005. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Despacho n.o 24 623/2005 (2.a série). — Por despacho de 4 de
Novembro 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 pelos seus despachos
n.os 143/CEME/02 e 42/CEME/05, de 30 de Julho e de 27 de Janeiro,
nos termos do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 262.o ambos do
EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56.o, na alínea c) do n.o 1, 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 PARAQ 09195278, Dinis Fernando Alves Jerónimo.
Conta a antiguidade desde 17 de Outubro 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/PARAQ, aprovado
pelo despacho n.o 143/CEME/02, 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.
10 de Novembro de 2005. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Despacho n.o 24 624/2005 (2.a série). — Por despacho de 4 de
Novembro 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 pelos seus despachos
n.os 143/CEME/02 e 42/CEME/05, de 30 de Julho e de 27 de Janeiro,
nos termos do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 262.o ambos do
EMFAR, 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
artigo 263.o e no n.o 3 do artigo 274.o do referido Estatuto, o militar
a seguir indicado:
SAJ INF 01569081, Saul Joaquim Nunes Valente.
Conta a antiguidade desde 21 de Outubro 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/INF, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, 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.
10 de Novembro de 2005. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Despacho n.o 24 625/2005 (2.a série). — Por despacho de 4 de
Novembro 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 pelos seus despachos
n.os 143/CEME/02 e 42/CEME/05, de 30 de Julho e de 27 de Janeiro,
nos termos do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 262.o ambos do
EMFAR, 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
artigo 263.o e no n.o 3 do artigo 274.o do referido Estatuto, o militar
a seguir indicado:
SAJ MAT 05877381, António Mário Coelho.
Conta a antiguidade desde 26 de Outubro 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/MAT, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, de 30 de Julho, pelo que encerra a vaga.
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Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
10 de Novembro de 2005. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Despacho n.o 24 626/2005 (2.a série). — Por despacho de 4 de
Novembro 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 pelos seus despachos
n.os 143/CEME/02 e 42/CEME/05, de 30 de Julho e de 27 de Janeiro,
nos termos do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 262.o ambos do
EMFAR, 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
artigo 263.o e no n.o 3 do artigo 274.o do referido Estatuto, o militar
a seguir indicado:
SAJ MED 05025680, Abílio Leal Fernandes.
Conta a antiguidade desde 27 de Outubro 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/02, 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.
10 de Novembro de 2005. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Despacho n.o 24 627/2005 (2.a série). — Por despacho de 4 de
Novembro 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 pelos seus despachos
n.os 143/CEME/02 e 42/CEME/05, de 30 de Julho e de 27 de Janeiro,
nos termos do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 262.o ambos do
EMFAR, 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
artigo 263.o e no n.o 3 do artigo 274.o do referido Estatuto, o militar
a seguir indicado:
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n.os 143/CEME/02 e 42/CEME/05, de 30 de Julho e de 27 de Janeiro,
nos termos do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 262.o ambos do
EMFAR, 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
artigo 263.o e no n.o 3 do artigo 274.o do referido Estatuto, o militar
a seguir indicado:
SAJ SGE 05993181, Arnaldo da Silva Santos Fernandes.
Conta a antiguidade desde 31 de Outubro 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/SGE, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, 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.
10 de Novembro de 2005. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Justiça
Aviso n.o 10 842/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 2 do
artigo 73.o da Lei n.o 3/99, de 13 de Janeiro, com a alteração introduzida pela Lei n.o 101/99, de 26 de Julho, e ao abrigo do disposto
no n.o 4 do artigo 32.o do Decreto-Lei n.o 186-A/99, de 31 de Maio,
é publicado em anexo ao presente aviso, do qual faz parte integrante,
o regime de organização de turnos para assegurar o serviço urgente
previsto no Código de Processo Penal, na Lei de Saúde Mental e
na Lei Tutelar Educativa que deva ser executado aos sábados, nos
feriados que recaiam em segunda-feira e no 2.o dia feriado, em caso
de feriados consecutivos.
18 de Novembro de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e
da Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues.

SAJ INF 11011682, Jorge Manuel Assunção Agulha.
Conta a antiguidade desde 31 de Outubro 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/INF, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, 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.
10 de Novembro de 2005. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Despacho n.o 24 628/2005 (2.a série). — Por despacho de 4 de
Novembro 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 pelos seus despachos
n.os 143/CEME/02 e 42/CEME/05, de 30 de Julho e de 27 de Janeiro,
nos termos do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 262.o ambos do
EMFAR, 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
artigo 263.o e no n.o 3 do artigo 274.o do referido Estatuto, o militar
a seguir indicado:
SAJ MAT 17274582, Armando Martins da Cunha.
Conta a antiguidade desde 31 de Outubro 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/MAT, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, 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.
10 de Novembro de 2005. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Despacho n.o 24 629/2005 (2.a série). — Por despacho de 4 de
Novembro 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 pelos seus despachos

Serviço de turno do círculo judicial de Abrantes
7 de Janeiro — Abrantes.
14 de Janeiro — Entroncamento.
21 de Janeiro — Golegã.
28 de Janeiro — Mação.
4 de Fevereiro — Ponte de Sor.
11 de Fevereiro — Abrantes.
18 de Fevereiro — Abrantes.
25 de Fevereiro — Abrantes.
4 de Março — Abrantes.
11 de Março — Entroncamento.
18 de Março — Golegã.
25 de Março — Mação.
1 de Abril — Ponte de Sor.
8 de Abril — Abrantes.
15 de Abril — Abrantes.
22 de Abril — Abrantes.
29 de Abril — Abrantes.
1 de Maio — Entroncamento.
6 de Maio — Golegã.
13 de Maio — Mação.
20 de Maio — Ponte de Sor.
27 de Maio — Abrantes.
3 de Junho — Abrantes.
10 de Junho — Abrantes.
17 de Junho — Abrantes.
24 de Junho — Entroncamento.
1 de Julho — Golegã.
8 de Julho — Mação.
15 de Julho — Ponte de Sor.
22 de Julho — Abrantes.
29 de Julho — Abrantes.
5 de Agosto — Abrantes.
12 de Agosto — Abrantes.
19 de Agosto — Entroncamento.
26 de Agosto — Golegã.
2 de Setembro — Mação.
9 de Setembro — Ponte de Sor.
16 de Setembro — Abrantes.
23 de Setembro — Abrantes.
30 de Setembro — Abrantes.

