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no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-ajudante.
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.
20 de Julho de 2005. — O Chefe da Repartição, em substituição,
Manuel Ferreira Antunes, TCOR INF.
o

a
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Despacho n.o 17 249/2005 (2.a série). — Por despacho de 19
de Julho de 2005, em substituição do chefe da RPMP/DAMP, por
competência subdelegada, foi promovido ao posto de sargento-ajudante para preenchimento de uma vaga de qualquer dos quadros
especiais, nos termos do artigo 183.o e da alínea c) do artigo 262.o
do EMFAR, 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 2 do artigo 274.o do referido Estatuto, o militar a seguir
indicado:
1SAR ART 03555486, Rui Adão da Costa Teixeira.

Despacho n. 17 246/2005 (2. série). — Por despacho de 19
de Julho de 2005, em substituição do chefe da RPMP/DAMP, por
competência subdelegada, foi promovido ao posto de sargento-ajudante para preenchimento de uma vaga de qualquer dos quadros
especiais, nos termos do artigo 183.o e da alínea c) do artigo 262.o
do EMFAR, 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 2 do artigo 274.o do referido Estatuto, o militar a seguir
indicado:

Conta a antiguidade desde 7 de Junho 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-ajudante.
É promovido para o quadro, ocupando uma vaga de qualquer dos
quadros especiais (QQESP), reatribuída ao QE/ART, 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.

1SAR TM 16330687, Jorge Manuel Carapuço Dias.

20 de Julho de 2005. — O Chefe da Repartição, em substituição,
Manuel Ferreira Antunes, TCOR INF.

Conta a antiguidade desde 1 de Junho 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-ajudante.
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.
20 de Julho de 2005. — O Chefe da Repartição, em substituição,
Manuel Ferreira Antunes, TCOR INF.
Despacho n.o 17 247/2005 (2.a série). — Por despacho de 19
de Julho de 2005, em substituição do chefe da RPMP/DAMP, por
competência subdelegada, foi promovido ao posto de sargento-ajudante para preenchimento de uma vaga de qualquer dos quadros
especiais, nos termos do artigo 183.o e da alínea c) do artigo 262.o
do EMFAR, 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 2 do artigo 274.o do referido Estatuto, o militar a seguir
indicado:

Despacho n.o 17 250/2005 (2.a série). — Por despacho de 19
de Julho de 2005, em substituição do chefe da RPMP/DAMP, por
competência subdelegada, foi promovido ao posto de sargento-ajudante para preenchimento de uma vaga de qualquer dos quadros
especiais, nos termos do artigo 183.o e da alínea c) do artigo 262.o
do EMFAR, 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 2 do artigo 274.o do referido Estatuto, o militar a seguir
indicado:
1SAR ART 01143986, José Joaquim Coelho Segurado dos Santos.
Conta a antiguidade desde 29 de Junho 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-ajudante.
É promovido para o quadro, ocupando uma vaga de qualquer dos
quadros especiais (QQESP), reatribuída ao QE/ART, 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.

1SAR MAT 07649287, João António Lucas Esteves.

20 de Julho de 2005. — O Chefe da Repartição, em substituição,
Manuel Ferreira Antunes, TCOR INF.

Conta a antiguidade desde 2 de Junho 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-ajudante.
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.

Despacho n.o 17 251/2005 (2.a série). — Por despacho de 19
de Julho de 2005, em substituição do chefe da RPMP/DAMP, por
competência subdelegada, foi promovido ao posto de sargento-ajudante para preenchimento de uma vaga de qualquer dos quadros
especiais, nos termos do artigo 183.o e da alínea c) do artigo 262.o
do EMFAR, 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 2 do artigo 274.o do referido Estatuto, o militar a seguir
indicado:

20 de Julho de 2005. — O Chefe da Repartição, em substituição,
Manuel Ferreira Antunes, TCOR INF.
Despacho n.o 17 248/2005 (2.a série). — Por despacho de 19
de Julho de 2005, em substituição do chefe da RPMP/DAMP, por
competência subdelegada, foi promovido ao posto de sargento-ajudante para preenchimento de uma vaga de qualquer dos quadros
especiais, nos termos do artigo 183.o e da alínea c) do artigo 262.o
do EMFAR, 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 2 do artigo 274.o do referido Estatuto, o militar a seguir
indicado:
1SAR MAT 19559287, José Júlio Gomes de Carvalho.
Conta a antiguidade desde 6 de Junho 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-ajudante.
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.
20 de Julho de 2005. — O Chefe da Repartição, em substituição,
Manuel Ferreira Antunes, TCOR INF.

1SAR INF 16297089, Guilherme Joaquim Ganhão Guerra.
Conta a antiguidade desde 1 de Julho 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-ajudante.
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.
20 de Julho de 2005. — O Chefe da Repartição, em substituição,
Manuel Ferreira Antunes, TCOR INF.
Despacho n.o 17 252/2005 (2.a série). — Por despacho de 19
de Julho de 2005, em substituição do chefe da RPMP/DAMP, por
competência subdelegada, foi promovido ao posto de sargento-ajudante para preenchimento de uma vaga de qualquer dos quadros
especiais, nos termos do artigo 183.o e da alínea c) do artigo 262.o
do EMFAR, 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 2 do artigo 274.o do referido Estatuto, o militar a seguir
indicado:
1SAR INF 19094685, Hélder Almeida Gabriel.
Conta a antiguidade desde 1 de Julho de 2005, data a partir da
qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
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no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-ajudante.
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.
20 de Julho de 2005. — O Chefe da Repartição, em substituição,
Manuel Ferreira Antunes, TCOR INF.
o

a

Despacho n. 17 253/2005 (2. série). — Por despacho de 19
de Julho de 2005, em substituição do chefe da RPMP/DAMP, por
competência subdelegada, foi promovido ao posto de sargento-ajudante para preenchimento de uma vaga de qualquer dos quadros
especiais, nos termos do artigo 183.o e da alínea c) do artigo 262.o
do EMFAR, 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 2 do artigo 274.o do referido Estatuto, o militar a seguir
indicado:
1SAR INF 19928787, João Manuel Marques Tavares.
Conta a antiguidade desde 1 de Julho 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-ajudante.
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.
20 de Julho de 2005. — O Chefe da Repartição, em substituição,
Manuel Ferreira Antunes, TCOR INF.
Despacho n.o 17 254/2005 (2.a série). — Por despacho de 19
de Julho de 2005, em substituição do chefe da RPMP/DAMP, por
competência subdelegada, foi promovido ao posto de sargento-ajudante para preenchimento de uma vaga de qualquer dos quadros
especiais, nos termos do artigo 183.o e da alínea c) do artigo 262.o
do EMFAR, 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 2 do artigo 274.o do referido Estatuto, o militar a seguir
indicado:
1SAR INF 19577085, Francisco António da Silva Pereira.
Conta a antiguidade desde 1 de Julho 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-ajudante.
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.
20 de Julho de 2005. — O Chefe da Repartição, em substituição,
Manuel Ferreira Antunes, TCOR INF.
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a partir de 30 de Junho de 2005. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas.)
22 de Julho de 2005. — Pela Subdirectora-Geral, a Chefe de Divisão, Margarida Semedo.
Despacho n.o 17 256/2005 (2.a série). — Por despacho de 8 de
Julho de 2005 do director-geral:
Maria Clemência Botas Baptista Gonçalves, escriturária da Conservatória dos Registos Centrais — prorrogada a requisição nos serviços centrais desta Direcção-Geral, pelo período de um ano, com
efeitos a contar de 15 de Agosto de 2005. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas.)
25 de Julho de 2005. — Pela Subdirectora-Geral, a Chefe de Divisão, Margarida Semedo.
Despacho n.o 17 257/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de
Julho de 2005 do director-geral:
Rui Miguel Cardoso Campos, escriturário da Conservatória dos Registos Centrais — prorrogada a requisição nos serviços centrais desta
Direcção-Geral, pelo período de um ano, com efeitos a contar de
19 de Junho de 2005. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
25 de Julho de 2005. — Pela Subdirectora-Geral, a Chefe de Divisão, Margarida Semedo.
Despacho n.o 17 258/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de
Julho de 2005 do subdirector-geral em substituição:
Licenciado Virgílio Félix Machado, conservador do Registo Predial
de Penafiel, a exercer funções em regime de requisição como segundo-conservador da Conservatória do Registo Predial de Gondomar — prorrogada a requisição como segundo-conservador do
Registo Predial de Gondomar, por um ano, com efeitos a partir
de 1 de Outubro de 2005. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas.)
25 de Julho de 2005. — Pela Subdirectora-Geral, a Chefe de Divisão, Margarida Semedo.
Despacho n.o 17 259/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de
Julho de 2005 do director-geral:
Licenciada Maria da Assunção Lourenço Vigário Moreira Simões,
conservadora/notária dos registos civil e predial e cartório notarial
do Alvito, a exercer as funções de conservadora dos registos civil
e predial do Cadaval, em regime de destacamento — requisitada
para exercer funções nos serviços centrais desta Direcção-Geral,
pelo período de um ano, com efeitos a contar de 1 de Agosto
de 2005.
Licenciado João Henrique Marques Gonçalves Marques, conservador
do registo predial de Tavira — requisitado para exercer funções
nos serviços centrais desta Direcção-Geral, pelo período de um
ano, com efeitos a contar de 1 de Agosto de 2005.
Licenciada Olga Cristina Ramos Oliveira, conservadora dos registos
civil e predial de Aljustrel, a exercer interinamente as funções de
conservadora dos registos civil e predial de São Brás de Alportel — requisitada para exercer funções nos serviços centrais desta
Direcção-Geral, pelo período de um ano, com efeitos a contar de
1 de Agosto de 2005.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

Direcção-Geral da Administração da Justiça
o

a

27 de Julho de 2005. — Pela Subdirectora-Geral, a Chefe de Divisão,
Margarida Semedo.

Aviso n. 7205/2005 (2. série):
Engenheiro Alcino Pestana, perito avaliador do distrito judicial de
Coimbra — excluído, a seu pedido, da lista de peritos avaliadores.
28 de Junho de 2005. — O Director de Serviços, Luís Borges Freitas.

Direcção-Geral dos Registos e do Notariado

Despacho n.o 17 260/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de
Julho de 2005 do subdirector-geral, em substituição do director-geral:
Licenciada Joana Constança Gouveia de Campos Lencastre, notária
do Cartório Notarial da Amadora — autorizada a prorrogação da
requisição nos serviços centrais desta Direcção-Geral, pelo período
de um ano, com efeitos a contar de 9 de Agosto de 2005. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas.)

Despacho n.o 17 255/2005 (2.a série). — Por despacho de 30 de
Junho de 2005 do Secretário de Estado da Justiça:

28 de Julho de 2005. — Pela Subdirectora-Geral, a Chefe de Divisão, Margarida Semedo.

Licenciado Paulo César Sanches Casinhas da Silva Vistas, técnico
superior de 2.a classe da Câmara Municipal de Oeiras — deferido
o pedido de cessação da comissão de serviço que vinha exercendo
como subdirector-geral dos Registos e do Notariado, com efeitos

Rectificação n.o 1344/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão o despacho n.o 14 953/2005 (2.a série), inserto no Diário
da República, 2.a série, n.o 130, de 8 de Julho de 2005, a p. 9964,

