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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto.
4 de Julho de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, Manuel José Taveira Martins, general.
Portaria n.o 904/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em seguida mencionado seja
promovido ao posto que lhe vai indicado, nos termos do n.o 1 do
artigo 183.o e da alínea c) do artigo 216.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25 de
Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto, por satisfazer as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea c)
do n.o 1 do artigo 217.o e no n.o 4 do artigo 255.o do mesmo Estatuto:
Quadro de oficiais TOCART:
Major:
CAP TOCART Q 049976-F, Desidério Marques Antunes Ferreira,
BA 4.
Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela passagem à situação de adido em comissão normal do MAJ TOCART
045061-J, João Fernando Rodrigues Vilares, verificada em 27 de Junho
de 2005.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 27 de Junho
de 2005.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto.
4 de Julho de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, Manuel José Taveira Martins, general.
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Fica colocado na respectiva lista de antiguidade à esquerda do
MAJ TPAA 043577-F, Carlos Fernando da Conceição Oliveira Marques Martins.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto.
4 de Julho de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, Manuel José Taveira Martins, general.
Portaria n.o 907/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em seguida mencionado seja
promovido ao posto que lhe vai indicado, nos termos do n.o 1 do
artigo 183.o e da alínea c) do artigo 216.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25
de Junho com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto, por satisfazer as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea c)
do n.o 1 do artigo 217.o e no n.o 4 do artigo 255.o do mesmo Estatuto:
Quadro de oficiais TPAA:
Major:
CAP TPAA Q 045217-D, Luís Manuel Duarte Pereira, BA 11.
Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela passagem à situação de adido em comissão normal do MAJ TPAA
063551-A, António Carlos Ramalho Fonseca, verificada em 14 de
Janeiro de 2005.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 14 de Janeiro
de 2005.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto.

a

4 de Julho de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, Manuel José Taveira Martins, general.

Quadro de oficiais TPAA:

Portaria n.o 908/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em seguida mencionado seja
promovido ao posto que lhe vai indicado, nos termos do n.o 1 do
artigo 183.o e da alínea c) do artigo 216.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25
de Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto, por satisfazer as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea c)
do n.o 1 do artigo 217.o e no n.o 4 do artigo 255.o do mesmo Estatuto:

o

Portaria n. 905/2005 (2. série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em seguida mencionado seja
promovido ao posto que lhe vai indicado, nos termos do n.o 1 do
artigo 183.o e da alínea c) do artigo 216.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25
de Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto, por satisfazer as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea c)
do n.o 1 do artigo 217.o e no n.o 4 do artigo 255.o do mesmo Estatuto:
Major:
CAP TPAA Q 045045-G, Alcides Manuel Lopes de Oliveira,
SA-CLAFA.
Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela promoção ao posto imediato do MAJ TPAA 038727-E, Manuel António
Lagarto Estalagem, verificada em 3 de Janeiro de 2005.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 3 de Janeiro
de 2005.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto.
4 de Julho de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, Manuel José Taveira Martins, general.
Portaria n.o 906/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em seguida mencionado seja
promovido ao posto que lhe vai indicado, nos termos do n.o 1 do
artigo 183.o e da alínea c) do artigo 216.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25
de Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto, por satisfazer as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea c)
do n.o 1 do artigo 217.o e no n.o 4 do artigo 255.o do mesmo Estatuto:
Quadro de oficiais TPAA:
Major:
CAP TPAA Q 043602-L, Carlos Manuel Galambas Vinagre, BA 6.

Quadro de oficiais TPAA:
Major:
CAP TPAA Q 043577-F, Carlos Fernando da Conceição Oliveira
Marques Martins, DP.
Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela promoção ao posto imediato do MAJ TPAA 032120-G, Manuel Fernando
Matias de Sousa Pereira, verificada em 4 de Julho de 2005.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 4 de Julho
de 2005.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto.
4 de Julho de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea,
Manuel José Taveira Martins, general.
Portaria n.o 909/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em seguida mencionado seja
promovido ao posto que lhe vai indicado, nos termos do n.o 1 do
artigo 183.o e da alínea b) do artigo 216.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25
de Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto, por satisfazer as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea d)
do n.o 1 do artigo 217.o e no n.o 5 do artigo 255.o do mesmo Estatuto:
Quadro de oficiais TMMT:
Tenente-coronel:
MAJ TMMT Q 032090-A, Miguel Martins Fortunato, GEAFA.

Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela promoção ao posto imediato do MAJ TPAA 032085-E, Mário Pedro
Estêvão Gaspar, verificada em 4 de Julho de 2005.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 4 de Julho
de 2005.

Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela passagem à situação de adido em comissão normal do TCOR TMMT
026002-K, Jorge Manuel de Oliveira, verificada em 11 de Julho de
2005.
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Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 11 de Julho
de 2005.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto.
11 de Julho de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, Manuel José Taveira Martins, general.
o

a

Portaria n. 910/2005 (2. série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em seguida mencionado seja
promovido ao posto que lhe vai indicado, nos termos do n.o 1 do
artigo 183.o e da alínea c) do artigo 216.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25
de Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto, por satisfazer as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea c)
do n.o 1 do artigo 217.o e no n.o 4 do artigo 255.o do mesmo Estatuto:
Quadro de oficiais TMMT:
Major:
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É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto.
28 de Julho de 2005. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Comandante, em exercício de funções, Gabriel
Arcanjo Branco de Olim, MGEN/MED.
Despacho n.o 19 279/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do
Estado-Maior da Força Aérea que o sargento em seguida mencionado
seja promovido ao posto que lhe vai indicado, nos termos do n.o 1
do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25
de Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto, 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 4 do artigo 279.o do
mesmo Estatuto:
Quadro de sargentos OPSAS:
Sargento-chefe:

CAP TMMT Q 064800-A, António Pedrosa de Oliveira, BA 5.

SAJ OPSAS Q 040495-A, José Manuel Bonzinho Caeiro, CFMTFA.

Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela passagem à situação de adido em comissão normal do MAJ TMMT
032090-A, Miguel Martins Fortunato, verificada em 11 de Julho de
2005.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 11 de Julho
de 2005.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto.

Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela passagem à situação de reserva do SCH OPSAS 033670-L, Nélson de
Jesus Carrão, verificada em 30 de Junho de 2005.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 30 de Junho
de 2005.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto.

11 de Julho de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, Manuel José Taveira Martins, general.

Comando de Pessoal da Força Aérea
Portaria n.o 911/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que a oficial em seguida mencionada tenha
o posto que lhe vai indicado, por satisfazer as condições gerais e especiais
de promoção estabelecidas respectivamente no artigo 56.o e na alínea a) do n.o 1 do artigo 305.o do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25 de Junho,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de
30 de Agosto:
Oficial RHL:
Alferes:

4 de Julho de 2005. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Comandante, João Manuel Mendes de Oliveira,
TGEN/PILAV.
Despacho n.o 19 280/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do
Estado-Maior da Força Aérea que o sargento em seguida mencionado
seja promovido ao posto que lhe vai indicado, nos termos do n.o 1
do artigo 183.o e da alínea c) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25
de Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto, por satisfazer as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea b)
do n.o 1 do artigo 263.o e no n.o 3 do artigo 279.o do mesmo Estatuto:
Quadro de sargentos OPSAS:
Sargento-ajudante:
1SAR OPSAS Q 062443-J, Carlos Alberto Reis Nunes de Carvalho,
BA 1.

ASPOF RHL 132677-F, Inês Filipa Figueiredo Almeida, BA 5.
Conta a antiguidade os efeitos administrativos desde 21 de Fevereiro
de 2005.
Fica colocada na respectiva lista de antiguidade imediatamente à
esquerda da ALF RHL 132678-D, Cláudia Cristina Pires Martins.
É integrada no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto.
18 de Julho de 2005. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Comandante, em exercício de funções, Gabriel
Arcanjo Branco de Olim, MGEN/MED.
Portaria n.o 912/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em seguida mencionado tenha
o posto que lhe vai indicado, por satisfazer as condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas respectivamente no artigo 56.o
e na alínea a) do n.o 1 do artigo 305.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25
de Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto:
Oficial TMAEQ:
Tenente:
ALF TMAEQ 129441-F, Luís Filipe Lopes Guicho, BA 6.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 7 de Junho
de 2004.
Fica colocado na respectiva lista de antiguidade imediatamente à
esquerda do TEN TMAEQ 129438-F, Gonçalo Ricardo Ferreira
Carreira.

Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela promoção ao posto imediato do SAJ OPSAS 040495-A, José Manuel
Bonzinho Caeiro, verificada em 30 de Junho de 2005.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 30 de Junho
de 2005.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto, tendo direito a 5 pontos de diferencial ao abrigo da
conjugação dos n.os 2, 3 e 4 do mesmo artigo.
4 de Julho de 2005. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Comandante, João Manuel Mendes de Oliveira,
TGEN/PILAV.
Despacho n.o 19 281/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do
Estado-Maior da Força Aérea que o sargento em seguida mencionado
seja promovido ao posto que lhe vai indicado, nos termos do n.o 1
do artigo 183.o e da alínea c) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25
de Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto, por satisfazer as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea b)
do n.o 1 do artigo 263.o e no n.o 3 do artigo 279.o do mesmo Estatuto:
Quadro de sargentos OPRDET:
Sargento-ajudante:
1SAR OPRDET Q 059611-G, Paulo Manuel dos Santos Augusto,
COFA.
Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela passagem à situação de reserva do SAJ OPRDET 029387-D, António

