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de Apoio à Paz», inscrito no Programa Quadro da Cooperação Técnico-Militar com a República de Angola.
2 — De acordo com o n.o 5.o da portaria n.o 87/99 (2.a série), de
30 de Dezembro de 1998, publicada no Diário da República, 2.a série,
de 28 de Janeiro de 1999, o militar nomeado continuará a desempenhar
funções em país da classe C.
14 de Dezembro de 2006. — O Director-Geral, Luís Evangelista
Esteves de Araújo, tenente-general.
Despacho n.o 26 368/2006
1 — No uso das competências subdelegadas pelo despacho
n.o 20 419/2006, de 14 de Setembro, do Secretário de Estado da Defesa
Nacional e dos Assuntos do Mar, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 194, de 9 de Outubro de 2006, e nos termos do artigo 4.o do
estatuto dos militares em acções de cooperação técnico-militar concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 238/96, de 13 de Dezembro, conjugado com o disposto no n.o 4
do artigo 6.o do mesmo estatuto, e encontrando-se verificados os requisitos nele previstos, prorrogo por um período de 41 dias, com início
em 1 de Janeiro de 2007, a comissão do capitão-de-fragata SEF 60978,
Victor Manuel dos Santos Leite Braga, no desempenho das funções
de assessor técnico do projecto n.o 6, «Força e Escola de Fuzileiros»,
inscrito no Programa Quadro da Cooperação Técnico-Militar com
a República de Angola.
2 — De acordo com o n.o 5.o da portaria n.o 87/99 (2.a série), de
30 de Dezembro de 1998, publicada no Diário da República, 2.a série,
de 28 de Janeiro de 1999, o militar nomeado continuará a desempenhar
funções em país da classe C.
14 de Dezembro de 2006. — O Director-Geral, Luís Evangelista
Esteves de Araújo, tenente-general.
Despacho n.o 26 369/2006
1 — No uso das competências subdelegadas pelo despacho
n.o 20 419/2006, de 14 de Setembro, do Secretário de Estado da Defesa
Nacional e dos Assuntos do Mar, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 194, de 9 de Outubro de 2006, e nos termos do artigo 4.o do
estatuto dos militares em acções de cooperação técnico-militar concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 238/96, de 13 de Dezembro, conjugado com o disposto no n.o 4
do artigo 6.o do mesmo estatuto, e encontrando-se verificados os requisitos nele previstos, prorrogo por um período de 59 dias, com início
em 1 de Janeiro de 2007, a comissão do primeiro-sargento MMA
089129-A, Paulo Jorge Pereira da Graça, no desempenho das funções
de assessor técnico do projecto n.o 12, «Escola de Aviação», inscrito
no Programa Quadro da Cooperação Técnico-Militar com a República
de Angola.
2 — De acordo com o n.o 5.o da portaria n.o 87/99 (2.a série), de
30 de Dezembro de 1998, publicada no Diário da República, 2.a série,
de 28 de Janeiro de 1999, o militar nomeado continuará a desempenhar
funções em país da classe C.
14 de Dezembro de 2006. — O Director-Geral, Luís Evangelista
Esteves de Araújo, tenente-general.
Despacho n.o 26 370/2006
1 — No uso das competências subdelegadas pelo despacho
n.o 20 419/2006, de 14 de Setembro, do Secretário de Estado da Defesa
Nacional e dos Assuntos do Mar, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 194, de 9 de Outubro de 2006, e nos termos do artigo 4.o do
estatuto dos militares em acções de cooperação técnico-militar concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 238/96, de 13 de Dezembro, conjugado com o disposto no n.o 4
do artigo 6.o do mesmo estatuto, e encontrando-se verificados os requisitos nele previstos, prorrogo por um período de 69 dias, com início
em 22 de Dezembro de 2006, a comissão do sargento-ajudante MMA
041896-L, José Carlos Figueiredo Morais Antunes, no desempenho
das funções de assessor técnico do projecto n.o 12, «Escola de Aviação», inscrito no Programa Quadro da Cooperação Técnico-Militar
com a República de Angola.
2 — De acordo com o n.o 5.o da portaria n.o 87/99 (2.a série), de
30 de Dezembro de 1998, publicada no Diário da República, 2.a série,
de 28 de Janeiro de 1999, o militar nomeado continuará a desempenhar
funções em país da classe C.
14 de Dezembro de 2006. — O Director-Geral, Luís Evangelista
Esteves de Araújo, tenente-general.
Despacho n.o 26 371/2006
1 — No uso das competências subdelegadas pelo despacho
n.o 20 419/2006, de 14 de Setembro, do Secretário de Estado da Defesa

Nacional e dos Assuntos do Mar, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 194, de 9 de Outubro de 2006, e nos termos do artigo 4.o do
estatuto dos militares em acções de cooperação técnico-militar concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 238/96, de 13 de Dezembro, conjugado com o disposto no n.o 4
do artigo 6.o do mesmo estatuto, e encontrando-se verificados os requisitos nele previstos, prorrogo por um período de 34 dias, com início
em 26 de Janeiro de 2007, a comissão do capitão TMMA 019073-L,
Bruno Pourverelle Larcher, no desempenho das funções de assessor
técnico do projecto n.o 12, «Escola de Aviação», inscrito no Programa
Quadro da Cooperação Técnico-Militar com a República de Angola.
2 — De acordo com o n.o 5.o da portaria n.o 87/99 (2.a série), de
30 de Dezembro de 1998, publicada no Diário da República, 2.a série,
de 28 de Janeiro de 1999, o militar nomeado continuará a desempenhar
funções em país da classe C.
14 de Dezembro de 2006. — O Director-Geral, Luís Evangelista
Esteves de Araújo, tenente-general.
Despacho n.o 26 372/2006
1 — No uso das competências subdelegadas pelo despacho
n.o 20 419/2006, de 14 de Setembro, do Secretário de Estado da Defesa
Nacional e dos Assuntos do Mar, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 194, de 9 de Outubro de 2006, e nos termos do artigo 4.o do
estatuto dos militares em acções de cooperação técnico-militar concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 238/96, de 13 de Dezembro, conjugado com o disposto no n.o 4
do artigo 6.o do mesmo estatuto, e encontrando-se verificados os requisitos nele previstos, prorrogo por um período de 180 dias, com início
em 9 de Fevereiro de 2007, a comissão do primeiro-sargento TF
417885, Fernando Gil Luzio, no desempenho das funções de adjunto
do gerente da residência da CTM em Luanda, integrado no Núcleo
de Apoio Técnico de Angola, no âmbito da cooperação técnico-militar
com a República de Angola.
2 — De acordo com o n.o 5.o da portaria n.o 87/99 (2.a série), de
30 de Dezembro de 1998, publicada no Diário da República, 2.a série,
de 28 de Janeiro de 1999, o militar nomeado continuará a desempenhar
funções em país da classe C.
14 de Dezembro de 2006. — O Director-Geral, Luís Evangelista
Esteves de Araújo, tenente-general.
Despacho n.o 26 373/2006
1 — No uso das competências subdelegadas pelo despacho
n.o 20 419/2006, de 14 de Setembro, do Secretário de Estado da Defesa
Nacional e dos Assuntos do Mar, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 194, de 9 de Outubro de 2006, e nos termos do artigo 4.o do
estatuto dos militares em acções de cooperação técnico-militar concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 238/96, de 13 de Dezembro, conjugado com o disposto no n.o 4
do artigo 6.o do mesmo estatuto, e encontrando-se verificados os requisitos nele previstos, prorrogo a comissão do 787378, SAJ FZ António
Augusto de Oliveira Rodrigues, por um período de 180 dias, com
início em 4 de Janeiro de 2007, para desempenhar funções de assessoria técnica no âmbito do projecto n.o 3, «Guarda Costeira e Unidade
de Fuzileiros Navais», inscrito no Programa Quadro da Cooperação
Técnico-Militar com a República de Cabo Verde.
2 — De acordo com o n.o 5.o da portaria n.o 87/99 (2.a série), de
30 de Dezembro de 1998, publicada no Diário da República, 2.a série,
de 28 de Janeiro de 1999, o militar nomeado irá desempenhar funções
em país da classe C.
14 de Dezembro de 2006. — O Director-Geral, Luís Evangelista
Esteves de Araújo, tenente-general.
Despacho n.o 26 374/2006
1 — No uso das competências subdelegadas pelo despacho
n.o 20 419/2006, de 14 de Setembro, do Secretário de Estado da Defesa
Nacional e dos Assuntos do Mar, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 194, de 9 de Outubro de 2006, e nos termos do artigo 4.o do
estatuto dos militares em acções de cooperação técnico-militar concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 238/96, de 13 de Dezembro, conjugado com o disposto no n.o 4
do artigo 6.o do mesmo estatuto, e encontrando-se verificados os requisitos nele previstos, prorrogo por um período de 180 dias, com início
em 2 de Fevereiro de 2007, a comissão do segundo-sargento L 114586,
Paulo Rodrigo Rodrigues Afonso, no desempenho das funções de
adjunto do chefe da Secretaria do Núcleo de Apoio Técnico de Angola,
integrado no Núcleo de Apoio Técnico de Angola, no âmbito da
cooperação técnico-militar com a República de Angola.
2 — De acordo com o n.o 5.o da portaria n.o 87/99 (2.a série), de
30 de Dezembro de 1998, publicada no Diário da República, 2.a série,
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de 28 de Janeiro de 1999, o militar nomeado continuará a desempenhar
funções em país da classe C.

MARINHA

14 de Dezembro de 2006. — O Director-Geral, Luís Evangelista
Esteves de Araújo, tenente-general.

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada
Portaria n.o 1931/2006

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas
Despacho n.o 26 375/2006
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos
dos artigos 13.o, 16.o e 34.o do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 316/2002, de 27 de Dezembro, condecora com a medalha militar de serviços distintos, grau prata, o primeiro-sargento
Rodrigo Manuel Matos Minhava.
3 de Novembro de 2006. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, José Manuel Garcia Mendes Cabeçadas, almirante.
Despacho n.o 26 376/2006
Nos termos do artigo 6.o, n.o 5, alínea l), da Lei n.o 111/91, de
29 de Agosto, e ouvido o Chefe do Estado-Maior do Exército, nomeio
o coronel de infantaria (12057574) José António Silva Conceição para
o cargo de chefe de estado-maior do Comando Operacional dos Açores, em substituição do coronel de infantaria (07047076) Francisco
Manuel Duarte de Brito Antunes, que pelo presente despacho é exonerado, por ter cessado a sua comissão de serviço.
O presente despacho produz efeitos desde 18 de Agosto de 2006.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
24 de Novembro de 2006. — O Chefe do Estado-Maior General
das Forças Armadas, José Manuel Garcia Mendes Cabeçadas, almirante.
Despacho n.o 26 377/2006
1 — Nos termos do n.o 3 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 48/93,
de 26 de Fevereiro, e atento o disposto no n.o 2 do mesmo artigo,
na alínea l) do n.o 5 do artigo 6.o da Lei n.o 111/91, de 29 de Agosto,
e no n.o 2 do artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 264/89, de 18 de Agosto,
delego no tenente-general piloto-aviador David César de Almeida
Oliveira, adjunto do Chefe do Estado-Maior General das Forças
Armadas para o planeamento e para as operações, a competência
para a prática de todos os actos de gestão relativos ao pessoal militar
e civil que integra o Estado-Maior General das Forças Armadas ou
na sua dependência hierárquica, entre os quais:
a) Nomeações, exonerações, transferências, prorrogações de comissão de serviço e informações para prestação de serviço efectivo na
situação de reserva;
b) Concessão de licenças de longa duração e sem vencimento, bem
como a autorização para o respectivo regresso;
c) Concessão de facilidades para estudos e para a prática de actividades desportivas;
d) As autorizações para o exercício cumulativo de funções privadas,
previstas no artigo 32.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro;
e) As autorizações previstas no Regulamento aprovado pelo Decreto-Lei n.o 430/86, de 30 de Dezembro, em matéria de transportes.
2 — Excluem-se da presente delegação:
a) Os actos de gestão relativos a oficiais generais, a capitães-de-mar-e-guerra ou coronéis e aos membros do meu Gabinete;
b) Os actos da competência exclusiva do Chefe do Estado-Maior
General das Forças Armadas, seja por disposição expressa seja por
correspondência de funções, nomeadamente a estabelecida no n.o 2
do artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 264/89, de 18 de Agosto.
3 — Nos termos da parte final do n.o 3 do artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 48/93, autorizo a subdelegação, no todo ou em parte, dos poderes
compreendidos nesta delegação no chefe dos órgãos de apoio geral.
O presente despacho produz efeitos a partir de 5 de Dezembro
de 2006, ficando por este meio ratificados todos os actos entretanto
praticados que se incluam no âmbito desta delegação de competências.
11 de Dezembro de 2006. — O Chefe do Estado-Maior General
das Forças Armadas, Luís Vasco Valença Pinto, general.

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
segundo-tenente, em conformidade com o previsto na alínea e) do
artigo 216.o do EMFAR, os guardas-marinhas da classe de marinha
21900, GMAR Nádia Sofia Oliveira Rijo, 22899, GMAR Pedro
Manuel Ascenção Bismarck de Melo, 21100, GMAR Isabel Maria
Morais Gonçalves Bué, 21700, GMAR Hugo Filipe Bravo da Guia,
21300, GMAR Joana Laura Pachecho Queirós Cardoso, 21400,
GMAR Luís Alberto Henriques Constantino, 25699, GMAR Aristides
Telémaco Pereira da Costa, 26400, GMAR Ester Eunice da Costa
Pereira, 804796, GMAR Vítor Monteiro Teixeira, 25700, GMAR
Filipe Alexandre Reis Vieira, 24799, GMAR Bruno José de Sá Vaz,
24400, GMAR Rita João Ribeiro de Carvalho, 23700, GMAR Tiago
Henriques Carinhas, 26699, GMAR João José Ferraz Fernandes,
23800, GMAR Ricardo Filipe de Oliveira Martins, 22000, GMAR
Ricardo Beirão Cortez Saraiva da Rocha, e 24599, GMAR João Filipe
Henriques Pombo (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 1 de Outubro de 2006,
data a partir da qual lhes 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
à esquerda do 23199, segundo-tenente da classe de marinha Amílcar
Gomes Braz.
14 de Dezembro de 2006. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 1932/2006
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
segundo-tenente, em conformidade com o previsto na alínea e) do
artigo 216.o do EMFAR, os guardas-marinhas da classe e de administração naval 20900, GMAR AN António Joaquim Nunes Cardoso,
20300, GMAR AN Ana Maria Vardasca Barbosa Queirós, 22900,
GMAR AN Sandra Marisa da Silva Cruz, 402898, GMAR AN Pedro
Miguel Cavaca Neves, 22300, GMAR AN Sílvia de Jesus Martins
Seno, e 25599, GMAR AN Sara Lourenço Canastra (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 1 de Outubro de 2006, data a partir da qual lhes 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
à esquerda do 21799, segundo-tenente da classe de administração
naval Pedro Miguel Gonçalves Pereira.
14 de Dezembro de 2006. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 1933/2006
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 501682, primeiro-tenente da classe de
serviço especial Carlos Manuel Gomes Fernandes (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 2006, 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 248269, capitão-tenente da classe de serviço especial Daniel Pires
Ramos, 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 500981, capitão-

