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manente), 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 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 passagem
à situação de reserva do 88166, capitão-de-mar-e-guerra da classe
de administração naval António Joaquim Almeida de Moura, 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 305672 capitão-de-mar-e-guerra da classe de administração naval João António Barreiros Esteves Nunes.
28 de Fevereiro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
Portaria n.o 279/2005 (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 305672, capitão-de-fragata da classe de administração naval João
António Barreiros Esteves Nunes (supranumerário permanente), 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 Janeiro de 2005, data a partir da qual 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 86263, contra-almirante da classe de administração naval Augusto
Manuel da Silva e Pinho, que viabilizou uma promoção ao posto
de capitão-de-mar-e-guerra ao abrigo dos n.os 4 e 5 do artigo 165.o
do EMFAR, 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 294170, capitão-de-mar-e-guerra da classe de administração naval João Manuel Pinto
Figueira Curado.
28 de Fevereiro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
Portaria n.o 280/2005 (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 816673, capitão-de-fragata da classe de engenheiros maquinistas
navais Jaime Batista de Figueiredo (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 Janeiro
de 2005, data a partir da qual 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 78067, capitão-de-mar-e-guerra da classe de engenheiros maquinistas navais Raúl Henrique Isidro Valente, 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 305272, capitão-de-mar-e-guerra da classe de engenheiros maquinistas navais José
Manuel Baptista de Oliveira Braz.
28 de Fevereiro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
Portaria n.o 281/2005 (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 387277, capitão-tenente da classe do serviço especial Carlos Manuel
Gaspar das Neves (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 de uma vacatura ocorrida em
1 de Janeiro de 2005, resultante da alteração do quadro especial
aprovado pelo despacho n.o 2/2005, de 25 de Janeiro, do ALM CEMA,
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 284474, capitão-de-fragata da classe do serviço especial Raul Manuel Alves Coelho.
28 de Fevereiro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
Portaria n.o 282/2005 (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-tenente, em conformidade com o previsto na alínea c) do artigo 216.o do EMFAR, o
43564, primeiro-tenente da classe de oficiais técnicos José Engrácio
Leo 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 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 de uma vacatura ocorrida nessa data, resultante da passagem à situação de reserva do 140165, capitão-de-fragata
da classe de oficiais técnicos Celestino de Jesus Almeida, que viabilizou
uma promoção ao posto de capitão-tenente ao abrigo dos n.os 4 e
5 do artigo 165.o do EMFAR, 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 54667, capitão-tenente
da classe de oficiais técnicos Manuel Veríssimo António.
28 de Fevereiro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
Portaria n.o 283/2005 (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 48865,
primeiro-tenente da classe de oficiais técnicos Abel Joaquim Gomes
de Figueiredo (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 4 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 145365, capitão-tenente da
classe de oficiais técnicos José Rodrigo Aldonso Serrano, 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 43564, capitão-tenente
da classe de oficiais técnicos José Engrácio Leo Lopes.
28 de Fevereiro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
Portaria n.o 284/2005 (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 do Estatuto dos Militares das Forças Armadas
(EMFAR), promover por diuturnidade ao posto de subtenente o aspirante da classe de técnicos navais em regime de contrato 9102203,
ASPOF TN RC António Guerreiro Pacheco, que satisfaz as condições
gerais fixadas e previstas no artigo 299.o, conjugado com o artigo 56.o,
e as condições especiais de promoção fixadas no artigo 305.o do mencionado Estatuto, a contar de 16 de Janeiro de 2005, data a partir
da qual lhe conta a respectiva antiguidade e lhe é devido o vencimento
do novo posto, de acordo com o disposto no n.o 2 do artigo 68.o
do referido Estatuto.
Este oficial uma vez promovido, e tal como vai ordenado deverá
ser colocado na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda
do 9101603, subtenente da classe de técnicos navais em regime de
contrato Nuno Miguel do Souto.
28 de Fevereiro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
Portaria n.o 285/2005 (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 do Estatuto dos Militares das Forças Armadas
(EMFAR), promover por diuturnidade ao posto de subtenente os
aspirantes da classe de técnicos superiores navais em regime de contrato 9102003, ASPOF TSN RC Carlos Manuel Neto dos Santos,
e 9102103, ASPOF TSN RC Carla Saraiva dos Anjos, que satisfazem
as condições gerais de promoção fixadas e previstas no artigo 299.o,
conjugado com o artigo 56.o, e as condições especiais de promoção

