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Portaria n.º 164/2008
Por portaria de 04 de Dezembro de 2007 do major-general director
de Administração de Recursos Humanos, no uso da subdelegação de
competências do Ex.mo TGEN ajudante-general do Exército por delegação de S. Ex.ª o general Chefe do Estado-Maior do Exército conferida
pelo Despacho n.º 4316/2007 de 31 de Janeiro e publicado no Diário
da República, 2.º série, n.º 49, de 9 de Março de 2007, foi promovido
ao posto de tenente-coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da
alínea b) do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer às condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1
do 217.º, e 241.º do referido Estatuto, o:
MAJ TMANTM 10971178, Luís Manuel Ferrarias Correia.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 02 de Agosto
de 2007, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do
novo posto, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei 328/99,
de 18 de Agosto.
Mantém a situação de adido ao quadro pelo que nos termos do artigo 191.º do EMFAR não encerra vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial
à esquerda do TCOR TMANTM 18481377, João Pereira Martins.
20 de Dezembro de 2007. — O Chefe da Repartição, Óscar Humberto
Almeida Megre Barbosa, COR INF.
Portaria n.º 165/2008
Por portaria de 4 de Dezembro de 2007 do general Chefe do Estado-Maior do Exército foi promovido ao posto de major, nos termos do n.º 1
do artigo 183.º e da alínea c) do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer às
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.º,
alínea c) do n.º 1 do 217.º e 240.º do referido Estatuto, o:
CAP ADMIL 13399691 — Nuno Miguel Lopo dos Reis Monteiro
Grilo.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 18 de Julho de
2007, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos,
ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo
posto, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei 328/99, de 18
de Agosto.
Mantém a situação de adido ao quadro pelo que nos termos do artigo 191.º do EMFAR não encerra vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial à esquerda do MAJ ADMIL 15841392 — António Manuel Janeiro
Magalhães.
20 de Dezembro de 2007. — O Chefe da Repartição, Óscar Humberto
Almeida Megre Barbosa, COR INF.
Portaria n.º 166/2008
Por portaria de 04 de Dezembro de 2007 do major-general director
de Administração de Recursos Humanos, no uso da subdelegação de
competências do Ex.mo TGEN ajudante-general do Exército por delegação de S. Ex.ª o general Chefe do Estado-Maior do Exército conferida
pelo Despacho n.º 4316/2007 de 31 de Janeiro e publicado no Diário
da República, 2.º série, n.º 49, de 9 de Março de 2007, foi promovido
ao posto de tenente-coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da
alínea b) do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer às condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1
do 217.º, e 241.º do referido Estatuto, o:
MAJ TMANTM 09547773, José João da Costa Pereira.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 02 de Agosto
de 2007, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do
novo posto, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei 328/99,
de 18 de Agosto.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial à esquerda do TCOR TMANTM 10971178, Luís Manuel Ferrarias
Correia.
20 de Dezembro de 2007. — O Chefe da Repartição, Óscar Humberto
Almeida Megre Barbosa, COR INF.

competências do Exmo. TGEN ajudante-general do Exército por delegação de S. Ex.a o general Chefe do Estado-Maior do Exército conferida
pelo despacho n.º 4316/2007 de 31 de Janeiro e publicado no Diário
da República, 2.º série, n.º 49, de 9 de Março de 2007, foi promovido
ao posto de tenente-coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da
alínea b) do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer às condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1
do 217.º, e 241.º do referido Estatuto, o:
MAJ VET 01410086 — Manuel Baltazar Pinto Brandão.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 17 de Setembro
de 2007, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo
posto, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei 328/99, de 18
de Agosto.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial
à esquerda do TCOR VET 08700986 — José Carlos Sanches Ribeiro.
20 de Dezembro de 2007. — O Chefe da Repartição, Óscar Humberto
Almeida Megre Barbosa, COR INF.
Portaria n.º 168/2008
Por portaria de 04 de Dezembro de 2007 do major-general director
de Administração de Recursos Humanos, no uso da subdelegação de
competências do Ex.mo TGEN ajudante-general do Exército por delegação de S. Ex.ª o general Chefe do Estado-Maior do Exército conferida
pelo Despacho n.º 4316/2007 de 31 de Janeiro e publicado no Diário
da República, 2.º série, n.º 49, de 9 de Março de 2007, foi promovido
ao posto de tenente-coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da
alínea b) do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer às condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1
do 217.º, e 241.º do referido Estatuto, o:
MAJ TMANMAT 07688778, Joaquim Manuel de Oliveira Fulgêncio.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 31 de Agosto
de 2007, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do
novo posto, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei 328/99,
de 18 de Agosto.
É promovido para o Quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial
à esquerda do TCOR TMANMAT 03094377, Carlos Marques Janela.
20 de Dezembro de 2007. — O Chefe da Repartição, Óscar Humberto
Almeida Megre Barbosa, COR INF.
Portaria n.º 169/2008
Por portaria de 04 de Dezembro de 2007 do major-general Director
de Administração de Recursos Humanos, no uso da subdelegação de
competências do Exmo. TGEN ajudante-general do Exército por delegação de S.Ex.a o general Chefe do Estado-Maior do Exército conferida
pelo Despacho n.º 4316/2007 de 31 de Janeiro e publicado no Diário
da República, 2.º série, n.º 49, de 9 de Março de 2007, foi promovido
ao posto de tenente-coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da
alínea b) do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer às condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1
do 217.º, e 241.º do referido Estatuto, o:
MAJ ADMIL 16223186 — Pedro Manuel de Oliveira Guimarães
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 05 de Setembro
de 2007, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo
posto, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei 328/99, de 18
de Agosto.
Mantém a situação de adido ao quadro pelo que nos termos do artigo 191.º do EMFAR não encerra vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial à esquerda do TCOR ADMIL 01105085 — Aquilino José António
Torrado.
20 de Dezembro de 2007. — O Chefe da Repartição, Óscar Humberto
Almeida Megre Barbosa, COR INF.
Portaria n.º 170/2008

Portaria n.º 167/2008
Por portaria de 4 de Dezembro de 2007 do major-general director
de Administração de Recursos Humanos, no uso da subdelegação de

Por Portaria de 19 de Dezembro de 2007 do Chefe do Estado-Maior
do Exército, foi promovido ao posto de coronel, nos termos do n.º 1 do
artigo 183.º e da alínea a) do artigo 216.º do EMFAR, por satisfazer às

