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-tenente da classe de serviço especial José Virgulino Sebastião Martins
Teodósio.
14 de Dezembro de 2006. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 1934/2006
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 antiguidade ao posto de
capitão-de-fraga, em conformidade com o previsto na alínea b) do
artigo 216.o do EMFAR, os capitães-tenentes da classe de serviço
especial 82372, Diamantino Esteves da Silva (adido ao quadro), e
248269, Daniel Pires Ramos (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 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 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 208173,
capitão-de-fragata da classe de serviço especial Manuel Baptista
Sequeira, 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 60880, capitão-de-fragata da classe de serviço especial
Rui Manuel Perdigão dos Santos Coelho.
14 de Dezembro de 2006. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 1935/2006
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
primeiro-tenente, em conformidade com o previsto na alínea d) do
artigo 216.o do EMFAR, o 9100393, segundo-tenente da classe de
técnicos superiores navais Sara de Jesus de Vidigal e Almada Lobo
(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 Setembro 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 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
colocada no 1.o escalão do novo posto.
Esta oficial, uma vez promovida, deverá ser colocada na lista de
antiguidade do seu posto e classe respectivamente à esquerda do
416485, primeiro-tenente da classe de técnicos superiores navais Carlos
Manuel Baptista Valentim, e à direita do 9100593, primeiro-tenente
da classe de técnicos superiores navais Carla Maria Rodrigues Rolo
dos Reis Marinho.
14 de Dezembro de 2006. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 1936/2006
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
primeiro-tenente, em conformidade com o previsto na alínea d) do
artigo 216.o do EMFAR, o 9100996 segundo-tenente da classe de
técnicos superiores navais Isabel Cristina Salgueiro da Cruz (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 Setembro 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 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
colocada no 1.o escalão do novo posto.
Esta oficial, uma vez promovida, deverá ser colocada na lista de
antiguidade do seu posto e classe respectivamente à esquerda do
9101893, primeiro-tenente da classe de técnicos supeiores navais João
Carlos Barreiro Rodrigues Vacas, e à direita do 9100998, primeiro-tenente da classe de técnicos superiores navais Alexandra Maria
de Sousa Fernandes Lima.
14 de Dezembro de 2006. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 1937/2006
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 antiguidade ao posto de
capitão-de-fraga, em conformidade com o previsto na alínea b) do
artigo 216.o do EMFAR, o 64989, capitão-tenente da classe de médicos
navais Fernando Afonso da Costa Dias (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
Agosto 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 10682, capitão-de-fragata da classe de médicos navais José Francisco Neto de
Campos, 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 10090, capitão-de-fragata da classe de médicos navais Luís Carlos Bronze dos Santos
Carvalho.
14 de Dezembro de 2006. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 1938/2006
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
primeiro-tenente, em conformidade com o previsto na alínea d) do
artigo 216.o do mesmo Estatuto, os segundos-tenentes da classe de
administração naval 21596, 2TEN AN João Miguel Pereira Monteiro,
22596, 2TEN AN Paula Sofia Ovelha da Costa Teles Gonçalves, 21496,
2TEN AN Sónia Cristina Almeida Dias, 23295, 2TEN AN Cláudio
Filipe Bonjour Mendes e 22496, 2TEN AN Luís Filipe Teixeira Alves
Teixeira (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, deverão ser colocados na lista
de antiguidade do seu posto e classe pela ordem como vão indicados,
à esquerda do 22095, primeiro-tenente da classe de administração
naval Bruno Alexandre Vilhena Lúcio.
14 de Dezembro de 2006. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.

Arsenal do Alfeite
Aviso n.o 13 800/2006
Faz-se pública a relação nominativa do pessoal nomeado do Arsenal
do Alfeite (promoções de pessoal fabril), elaborada nos termos da
alínea a) do n.o 4.o da Portaria n.o 1227/91, de 31 Dezembro, aprovada
por despacho do administrador do Arsenal do Alfeite de 29 de Novembro de 2006, para vigorar a partir de 30 de Setembro de 2006:
N.o 944, Jorge Manuel Freitas Basílio Vieira, operário especializado
do nível 5, promovido a contramestre do nível 1.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
13 de Dezembro de 2006. — O Director de Recursos Humanos,
Jaime Batista de Figueiredo.
Aviso n.o 13 801/2006
Faz-se pública a relação nominativa do pessoal nomeado do Arsenal
do Alfeite (reclassificações de pessoal fabril), elaborada nos termos
da alínea a) do n.o 4.o da Portaria n.o 1227/91, de 31 Dezembro,
aprovada por despacho do administrador do Arsenal do Alfeite de
4 de Dezembro de 2006, para vigorar a partir de 1 de Novembro
de 2006:
N.o 427, Jorge Miguel Santos Pinto, operário especializado do
nível 1, reclassificado em técnico de apoio fabril do nível 1.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
13 de Dezembro de 2006. — O Director de Recursos Humanos,
Jaime Batista de Figueiredo.

