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Calado Pinto, que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção
fixadas, respectivamente, nos artigos 56.o e 227.o do mencionado Estatuto, a contar de 27 de Fevereiro de 2004, data a partir da qual
conta a respectiva antiguidade e lhe 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
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 23992, primeiro-tenente da classe de administração naval Rogério Saraiva Rodrigues,
e à direita do 24094, primeiro-tenente da classe de administração
naval Nélson Miguel Neves Viegas.
4 de Janeiro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
Portaria n.o 90/2005 (2.a série). — Manda o almirante Chefe do
Estado-Maior da Armada, ao abrigo do estabelecido na alínea c)
do n.o 1 do artigo 68.o, conjugado com a alínea a) do artigo 304.o
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), promover
ao posto de aspirante a oficial os cadetes da classe de técnicos superiores navais em regime de contrato 9104004, CAD TSN RC Nuno
Miguel Teixeira Vendeirinho, 9103704, CAD TSN RC Ana Rita Alves
Rodrigues, 9103504, CAD TSN RC Cristina Isabel Gonçalves Macedo
Neves, 9103904, CAD TSN RC Patrícia Carla Pimentel Borges,
9103804, CAD TSN RC Daniel Vieira de Lemos Lino, e 9103604,
CAD TSN RC Ana Filipa Viegas dos Santos, que concluíram com
aproveitamento o curso de formação básica de oficiais, a contar de
17 de Dezembro de 2004, data a partir da qual lhes conta a respectiva
antiguidade e lhes são devidos os vencimentos do novo posto, de
acordo com o disposto no n.o 2 do artigo 68.o do EMFAR.
Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, deverão ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à
esquerda da 9102204, aspirante da classe de técnicos superiores navais
em regime de contrato Vanda Maria Marau Tomé.
4 de Janeiro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
Portaria n.o 91/2005 (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 primeiro-tenente, em conformidade com
o previsto na alínea d) do artigo 216.o do mesmo Estatuto, os segundos-tenentes da classe de técnicos de saúde 259075, 2TEN TS Eduardo
Jorge Santos Baptista, 13173, 2TEN TS Paulo Jorge Fernandes da
Silva Martins, 182780, 2TEN TS Vítor Gregório Rodrigues Mendonça,
e 166776, 2TEN TS João Manuel Silva da Graça (no quadro), que
satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas, respectivamente, nos artigos 56.o e 227.o do mencionado Estatuto, a
contar de 17 de Dezembro de 2004, data a partir da qual 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.
4 de Janeiro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
Portaria n.o 92/2005 (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 antiguidade ao posto de capitão-de-fragata, em conformidade com
o previsto na alínea b) do artigo 216.o do EMFAR, o 114071, capitão-tenente da classe de oficiais técnicos Domingos Dias Mota (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 31 de Dezembro de 2004, 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 213069, capitão-de-fragata da classe
de oficiais técnicos Manuel Serra Biscaia, 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 183870, capitão-de-fragata da classe de oficiais técnicos Luís Filipe Coelho Correia.
4 de Janeiro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
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Portaria n.o 93/2005 (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 antiguidade ao posto de capitão-de-fragata, em conformidade com
o previsto na alínea b) do artigo 216.o do EMFAR, o 22982, capitão-tenente da classe de marinha Paulo Jorge Cardoso Paiva Lopes
(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 31 de Dezembro de 2004, 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 29187, capitão-de-fragata da classe
de marinha Hélio Natal Lopes Prior, 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 22382, capitão-de-fragata da classe de marinha Paulo Manuel José Isabel.
4 de Janeiro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
Portaria n.o 94/2005 (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 antiguidade ao posto de capitão-de-fragata, em conformidade com
o previsto na alínea b) do artigo 216.o do EMFAR, o 25484, capitão-tenente da classe de engenheiros maquinistas navais Milton José
Américo (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 11 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 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 adido ao quadro do 20379, capitão-de-fragata da classe de engenheiros maquinistas navais Franclim Silva
Loução Vítor, 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 26384, capitão-de-fragata da classe de engenheiros maquinistas navais Nuno António
Cavalheiro Pires Rodrigues.
4 de Janeiro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
Portaria n.o 95/2005 (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 24088, primeiro-tenente da classe de marinha Fernando Vasco Duarte da Conceição
(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 30 de Novembro de 2004, 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 22282, capitão-tenente da classe de marinha José Paulo Duarte Cantiga, 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 23988, capitão-tenente
da classe de marinha Pedro Miguel Rodrigues Alves Antunes de
Almeida.
4 de Janeiro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
Portaria n.o 96/2005 (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 antiguidade ao posto de capitão-de-fragata, em conformidade com
previsto na alínea b) do artigo 216.o do EMFAR, os capitães-tenentes
da classe de marinha 22783, Carlos Alexandre Ferreira Garcia (adido
ao quadro) e 22382, Paulo Manuel José Isabel (no quadro), que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas, respectivamente, nos artigos 56.o e 227.o do mencionado Estatuto, a contar
de 30 de Novembro 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 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
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da vacatura ocorrida nessa data resultante da passagem à situação
de reserva do 23182, capitão-de-fragata da classe de marinha António
Vítor Simões da Costa Rei, 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 22282, capitão-de-fragata da classe de marinha José Paulo
Duarte Cantiga.
4 de Janeiro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
Portaria n.o 97/2005 (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 antiguidade ao posto de capitão-de-fragata, em conformidade com
o previsto na alínea b) do artigo 216.o do EMFAR, o 22282, capitão-tenente da classe de marinha José Paulo Duarte Cantiga (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 30 de Novembro de 2004, 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 60374, capitão-de-fragata da classe de marinha
António Vítor Duarte 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 20883, capitão-de-fragata da classe de marinha Vítor Manuel Martins dos Santos.
4 de Janeiro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.

Superintendência dos Serviços do Pessoal
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Militarizados e Civis
Despacho (extracto) n.o 931/2005 (2.a série). — Por despacho
de 3 de Dezembro de 2004 do vice-almirante superintendente dos
Serviços do Pessoal, por delegação do almirante Chefe do Estado-Maior da Armada:
Esperança Maria Cipriano Sousa da Silva Matos, enfermeira graduada
do escalão 3 do quadro de pessoal do Hospital Egas Moniz, S. A. —
transferida a partir de 1 de Janeiro de 2005, na mesma categoria,
para o quadro do pessoal civil da Marinha.
Esta transferência determina a exoneração do anterior lugar, com
efeitos reportadas àquela data.
30 de Dezembro de 2004. — O Chefe da Repartição, Carlos Alberto
Restani Graça Alves Moreira, capitão-de-mar-e-guerra.
EXÉRCITO

Comando do Pessoal
Direcção de Administração e Mobilização do Pessoal
Repartição de Pessoal Militar Permanente
Rectificação n.o 58/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 288, de 10 de Dezembro
de 2004, a p. 18 463, a portaria n.o 1318/2004, respeitante à passagem
à situação de reserva do 1SAR QAMAN (06539576) Manuel Luís
Ruivo Duarte, rectifica-se que onde se lê «nos termos da alínea c)
do n.o 1 do artigo 152.o do EMFAR» deve ler-se «nos termos da
alínea b) do n.o 1 do artigo 152.o do EMFAR».
30 de Dezembro de 2004. — O Chefe da Repartição, José Caetano
de Almeida e Sousa, COR ART.
Rectificação n.o 59/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 288, de 10 de Dezembro
de 2004, a p. 18 463, a portaria n.o 1310/2004, respeitante à passagem
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à situação de reserva do SMOR SGE (04269479) Eduardo Miguel
Correia de Pádua, rectifica-se que onde se lê «Conta 31 anos e 12
dias» deve ler-se «Conta 31 anos, 2 meses e 27 dias».
30 de Dezembro de 2004. — O Chefe da Repartição, José Caetano
de Almeida e Sousa, COR ART.
Repartição de Pessoal Militar não Permanente
Despacho n.o 932/2005 (2.a série). — Por despacho do chefe
da RPMNP/DAMP de 17 de Dezembro de 2004, por subdelegação
de poderes do MGEN/DAMP, após subdelegação do TGEN AGE,
por delegação recebida do GEN CEME, são promovidos ao posto
de primeiro-cabo, nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 305.o
do EMFAR, contando a antiguidade desde a data que a cada um
se indica, a partir da qual têm direito às remunerações do novo posto,
por satisfazerem as condições previstas no artigo 56.o e a condição
referida na alínea a) do n.o 1 do artigo 60.o do EMFAR, aprovado
por aquele diploma, os militares, em regime de contrato, a seguir
identificados:
Segundo-cabo RC 031 atirador NIM 19864300, Luís Filipe Pereira
Lopes, antiguidade desde 1 de Outubro de 2004.
Segundo-cabo RC 031 atirador NIM 10564094, Nuno Miguel Marques
da Costa, antiguidade desde 30 de Agosto de 2004.
Segundo-cabo RC 031 atirador 10597098, Pedro Filipe Gonçalves
Ribeiro, antiguidade desde 30 de Agosto de 2004.
Segundo-cabo 031 atirador NIM 05122299, Ricardo Nuno Louza
Lopes, antiguidade desde 30 de Agosto de 2004.
Segundo-cabo RC 031 atirador NIM 17785500, Sérgio Manuel de
Castro Lima, antiguidade desde 30 de Agosto de 2004.
Segundo-cabo RC 031 atirador NIM 17242898, Tiago da Cruz Lopes,
antiguidade desde 1 de Outubro de 2004.
Segundo-cabo RC 031 atirador NIM 14403896, José Augusto Conceição Livramento, antiguidade desde 30 de Agosto de 2004.
Segundo-cabo RC 031 atirador NIM 14739299, Tiago Miguel Freitas
de Almeida, antiguidade desde 1 de Setembro de 2004.
Segundo-cabo RC 031 atirador NIM 06301300, Jorge Manuel Cordeiro
Silveirinha, antiguidade desde 8 de Fevereiro de 2004.
Segundo-cabo RC 031 atirador NIM 18458400, Celso Araújo Cardoso,
antiguidade desde 1 de Outubro de 2004.
Segundo-cabo RC 031 atirador NIM 12651299, Daniel Filipe Ferreira
da Costa, antiguidade desde 30 de Agosto de 2004.
Segundo-cabo RC 461 músico NIM 18266595, Lino João Vidal Guerreiro, antiguidade desde 1 de Setembro de 2004.
Segundo-cabo RC 461 músico NIM 1117196, Marco Alexandre Sarrudo, antiguidade desde 1 de Setembro de 2004.
Segundo-cabo RC 501 socorrista NIM 07477401, Catarina Joaquina
Soares Rosa, antiguidade desde 16 de Julho de 2004.
Segundo-cabo RC 501 socorrista NIM 11610401, Paula Cristina Prata
David, antiguidade desde 1 de Setembro de 2004.
Segundo-cabo RC 501 socorrista NIM 07857896, Marisa Alves Moutinho, antiguidade desde 28 de Setembro de 2003.
Segundo-cabo RC 501 socorrista NIM 13338500, João Paulo Sequeira
Cantarinha, antiguidade desde 28 de Agosto de 2004.
Segundo-cabo RC 375 SAP PONT NIM 05126301, Hélder Raul
Figueiredo Garcia Lopes, antiguidade desde 1 de Setembro de 2004.
Segundo-cabo RC 375 SAP PONT NIM 00679700, David Afonso
Luís, antiguidade desde 1 de Setembro de 2004.
Segundo-cabo RC 375 SAP PONT NIM 07677601, Cidália Maria Grazina Reto, antiguidade desde 8 de Fevereiro de 2004.
Segundo-cabo RC 421 OP TM NIM 14102898, Hugo Manuel Fernandes Oliveira, antiguidade desde 30 de Agosto de 2004.
Segundo-cabo RC 421 OP TM NIM 05405597, Rui Filipe Gouveia
Martins, antiguidade desde 30 de Agosto de 2004.
Segundo-cabo RC 420 OP TELCOM NIM 14347599, Jorge Manuel
Marques Vitorino, antiguidade desde 1 de Setembro de 2004.
Segundo-cabo RC 420 OP TELCOM NIM 15243000, Patrícia Alexandra Vidal, antiguidade desde 1 de Setembro de 2004.
Segundo-cabo RC 676 CAR/RTL NIM 04073598, João Emanuel da
Costa e Silva, antiguidade desde 28 de Setembro de 2003.
Segundo-cabo RC 474 OPER EQUIP GRAF N/IN NIM 13964997,
Nuno Miguel Antunes Carvalho da Silva, antiguidade desde 1 de
Outubro de 2004.
Segundo-cabo RC 039-COND VBTP NIM 08173397, Norberto Bonifácio Ribeiro Moreira, antiguidade desde 1 de Setembro de 2004.
Segundo-cabo RC 427 transmissões NIM 03386600, Márcio Casimiro
Lopes Vaz, antiguidade desde 1 de Setembro de 2004.
Segundo-cabo RC 110 AA BF REB NIM 07728500, João Paulo Moço
Meirim, antiguidade desde 1 Setembro de 2004.
Segundo-cabo RC 678 CAR/ESCRIT NIM 11990098, Hélder José
Espírito Santo Madureira, antiguidade desde 9 de Dezembro
de 2003.
Segundo-cabo RC 732 MEC ELECT NIM 15602096, Álvaro José
de Jesus Mesquita, antiguidade desde 4 de Dezembro de 2003.

