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N.º 1/31 DE JANEIRO DE 1998
Publica-se ao Exército o seguinte:

I -

DECRETOS,

PORTARIAS

E DESPACHOS

Portaria n." 999/97
de 6 de Novembro
Manda o Governo, pelos Ministros da Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros, face à
nova reestruturação dos lugares internacionais da responsabilidade do Ministério da Defesa Nacional,
exonerar sem substituição o TCOR INF (19690372) Jorge Manuel Vieira Alves Ferreira do cargo
AA rCD-003/STAFF Oficer, lntelligence Division no SHAPE, em Mons, Bélgica, para o qual havia
sido nomeado por portaria conjunta dos Ministros da Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros
de 14 de Setembro de 1993, publicada no Diário do República, 2." série, n.? 235, de 7 de Outubro
de 1993. A presente portaria produz efeitos desde I de outubro de 1997.
O Ministro da Defesa Nacional, António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino. dos Negócios Estrangeiros, Jaime José Matos da Coma.

O Ministro

Portaria n." 1001/97
de 17 de Novembro
Manda o Governo, pelos Ministros da Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros, por
proposta do almirante CEMGFA, nos termo da alínea a) do n." 3 do art. 1.° e dos arts. 2.° e 6.°
do Dec.-Lei n." 55/81, de 31 Março, e para preenchimento dos cargos militares atribuídos a Portugal
no Estado-Maior da EUROFOR, em Florença, Itália:
1.° - Nomear os militares abaixo identificados para os cargos militares internacionais a seguir
discriminados:
COR INF (82066667) Hugo Eugénio dos Reis Borges - chefe da Repartição de Segurança.
MAJ INF (O 1346681) Carlos Alberto G. Cardoso Perestrelo - chefe da Secção de Direito
Humanitário da Repartição de Assuntos Civis.
SAJ INF (07204678) Manuel da Silva Martins - auxiliar da Secção de Reabastecimentos
e Manutenção da Repartição de Logística.
SAJ CAV (07037580) António Vaz Charavilha Baldo - auxiliar da Secção de Segurança
da Repartição de Segurança.
SAl ENG (08632079) Mário Alfredo Martins - auxiliar da Secção de Encargos da Repartição
de Apoios.
2.° - A presente portaria produz efeitos a partir de I de Dezembro de 1997.
O Ministro da Defesa Nacional, António Manuel de Carvalho Ferreira Vitórino. dos Negócios Estrangeiros. Jaime José Matos da Cama.

O Ministro
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Despacho n." 11 257/97
de 4 de Novembro
Nos termos do disposto no n." 9 da Portaria n." 1247/90, de 31 de Dezembro, autorizo, por
proposta do Governador de Macau e ouvido o CEME, o exercício de funções nas Forças de
Segurança de Macau do CADJ CA V RES (05336977) Acácio Nunes dos Santos, até 31 de Dezembro
de 1998.

o

Ministro da Defesa Nacional,

António Manuel de Carvalho Ferreiro Vitorino.

Despacho n." 11 258/97
de 4 de Novembro
Nos termos do disposto no n." 9 da Portaria n." 1247/90, de 31 de Dezembro, autorizo, por
proposta do Governador de Macau e ouvido o CEME, o exercício de funções nas Forças de
Segurança de Macau do ISAR CA V RES (522681 I I) André dos Santos, até 31 de Dezembro de
1998.

o

Ministro da Defesa Nacional,

Antônio Manue! de Carvalho Ferreiro

Vitorino.

Despacho n." 12 468/97
de 27 de Novembro
Nos termos das disposições conjugadas dos n.'" I, 4 e 5 do art. 5.° do Dec.-Lei n." 323/89,
de 26 de Setembro, dos n." I, 3,4, 5, e 8 do art. 21.° do Dec.-Lei n." 47/93. de 26 de Fevereiro,
e dos arts. 4.° e 17.° do Decreto Regulamentar n." 14/95, de 23 de Maio, e atento o disposto nos
n.'" 1 e 2 do Despacho n." 179/MDN/97, de 21 de Outubro, ouvido o CEME, nomeio para o cargo
de director do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Secretaria-Geral do Ministério da
Defesa Nacional, o TCOR INF (11532073) Horácio dos Santos, com efeitos a partir de I de
Dezembro, em substituição do TCOR MAT (05355667) João Carlos Ferrão Marques dos Santos,
que nessa data regressa ao Exército.
O Ministro da Defesa Nacional,

José

v eiga

Simão.

Despacho n." 336/CEME/97
de 4 de Dezembro
Nomeio para o cargo de presidente da Comissão para o Estudo das Campanhas de África
(1961-1974), o COR TM RES (07285963) Jorge Fernando da Costa Dias, director de Documentação
e História Militar, em substituição do CORT ENG (50770611) Francisco José Gomes de Sousa
Lobo.
O coronel Jorge Fernando da Costa Dias assumiu as suas funções em I de Novembro de
1997, tendo o coronel tirocinado Francisco José Gomes de Sousa Lobo, transitado para a situação
de reserva em 31 de Outubro de 1997.
O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto do Espírito Santo, general.
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Despacho n." 337/CEME/97
de 4 de Dezembro
Nos termos da competência que me é conferida pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 200/93,
de 3 de Junho, nomeio Presidente do Conselho do Serviço Geral Pára-quedista,
para o ano de 1998,
o BRIG (46342962) Manuel Bação da Costa Lemos.
O presente despacho produz efeito a partir de 7 de Novembro de 1997.
O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto do Espírito San/o, general.

Despacho n." 338/CEME/97
de 4 de Dezembro
O BRIG (51307811) António Cardoso Ferreira da Costa, por meu Despacho n." 313/CEME/97
de 30 de Outubro de 1997 foi nomeado Director de Apoio de Serviços de Pessoal.
Atendendo à nomeação do brigadeiro António Cardoso Ferreira da Costa, exonero das funções
de Director de Apoio de Serviços de Pessoal o CORT CA V (50128211) António Vital Fernandes
Faia, a partir de 2 de Dezembro de 1997.
O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto do Espirito SOIllO, general.

Despacho n." 346/CEME/97
de 19 de Dezembro
No uso das competências que me são conferidas pela alínea o) do n.04 do art. 8.° da Lei I I 1/91,
de 29 de Agosto - Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas, nomeio Director
do Museu Militar o BRIG (50559411), António Rodrigues da Graça, que se encontra na situação
de reserva na efectividade
de serviço, ao abrigo do disposto na alínea a) do n." I do art. 169.° do
Estatuto dos Militares das Forças Armadas, desde 01 Junho de 1997.
O brigadeiro Rodrigues da Graça assumirá as funções para que é nomeado em data a indicar
Oportunamente.
O Chefe do Estado-Maior

d; Exército,

Gabriel Augusto do Espirita Santo, general.

Despacho n." 347/CEME/97
de 19 de Dezenlbro
Nos termos da competência que me é conferida pelo n.? I do art. 5.° do Dec.-Lei n.? 200/93,
de 3 de Junho, nomeio Presidente do Conselho da Arma de Infantaria, para o ano de 1998, o BRIG
(46380961) Silvestre António Salgueiro Porto.
O presente despacho produz efeito a partir de 28 de Novembro de 1997.
O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto do Espírito Santo, general.

Despacho n." 11952/97
de 20 de Novembro
No uso das competências
delegadas pelo Despacho n." 36/MDN/97, de 6 de Março, publicado
a
no Diário da Repúblico, 2 série, n." 67, de 20 de Março de 1997, nos termos do art. 4.° do
Dec.-Lei n." 238/96, de 13 de Dezembro, e encontrando-se
verificados os requisitos neles previstos,
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nomeio o TCOR FARM (0925997 J) José Manuel Sousa Casanovas, pelo período de 15 dias, para
desempenhar funções de acessoria técnica no âmbito do projecto n." 4 do programa quadro da
cooperação técnico-militar com a República de Moçambique.

o

Director-Geral,

A. Gonçalves

Ribeiro, general.

Despacho n." 11953/97
de 20 de Novembro
No uso das competências delegadas pelo Despacho n." 36/MDN/97, de 6 de Março, publicado
no Diário da República, 2' série, n." 67, de 20 de Março de 1997, nos termos do art. 4.° do
Dec.-Lei n." 238/96. de 13 de Dezembro, e encontrando-se verificados os requisitos neles previstos,
nomeio o TCOR ENG (17135469) Félix Manuel Rodrigues Lopes, pelo período de 15 dias, para
desempenhar funções de acessoria técnica no âmbito do projecto n." 4 do programa quadro da
cooperação técnico-militar com a República de Moçambique.

o

Director-Geral.

A. Gonçalves

Ribeiro, general.

Despacho n." 11954/97
de 20 de Novembro
No uso das competências delegadas pelo Despacho n." 36/MDN/97, de 6 de Março, publicado
no Diário da República,
2' série, n." 67, de 20 de Março de 1997, nos termos do art. 4.° do
Dec.-Lei n." 238/96, de 13 de Dezembro, e encontrando-se verificados os requisitos neles previstos,
nomeio o MA] FARM (10980878) Augusto António dos Remédios, pelo período de 15 dias. para
desempenhar funções de acessoria técnica no âmbito do projecto n." 4 do programa quadro da
cooperação técnico-militar com a República de Moçambique.

o

Director-Geral,

A. Gonçalves Ribeiro, general.

II - MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO

Ingresso no quadro
Nos termos do art. 185.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro.
GEN, adido (51374611) José Rodrigues Tavares Pimentel, do QG/GML, por ter deixado de
prestar serviço no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 22 de Abril de 1997.
GEN, supranumerário (51469111) António Eduardo Queiroz Martins Barrento, do QG/RMS,
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 1997, ocupando a vaga deixada
pelo GEN (51393411) António Cipriano Pinto, por ter passado à situação de reserva.
(por portaria de 28 de Outubro

de 1997)

2." Série
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BRIG, supranumerário
(51400 I 11) Jorge Barroso de Moura, da Dlnst, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Setembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo BRIG (50511211) José
Dias, por ter passado à situação de adido.
(Por portaria de IOde

Outubro de 1997)

COR ENG, supranumerário
(02291863) Eduardo Augusto Carneiro Teixeira, do RE3. devendo
ser considerado
nesta situação desde 25 de Setembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo
COR ENG (41478962) Carlos Manuel Ferreira e Costa, por ter sido promovido ao posto imediato.
COR TM, supranumerário (09623165) Manuel Fernando Marques de Almeida, da EPT, devendo
ser considerado
nesta situação desde 25 de Setembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo
COR TM (50772511) João Afonso Bento Soares. por ter sido promovido ao posto imediato.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1997)

COR AM. supranumerário
(05966764) José Carlos Mendonça da Luz, do IAEM. devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Setembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo COR AM
06(07062)
Eurico Rodrigues Longo. por ter passado à situação de adido.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1997)

TCOR ART, supranurnerario
(08323268)
Mário Augusto Mourato Cabrita. do GAC/BMl,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Junho de 1997, ocupando ti vaga deixada pelo
TCOR ART (02374564) Fernando Góis Moço, por ter sido promovido ao posto imediato.
TCOR ART, supranumerário
(08350076) António Pedro Aleno da Costa Santos, do RAAA 1,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Junho de 1997, ocupando a vaga deixada pelo
TCOR ART (08620066) Antero José Martins Barreiros, por ter sido promovido ao posto imediato.
TCOR MAT, supranumerário
(10633869) Leonardo Fernandes Antão, da AM, devendo ser
considerado
nesta situação desde 24 de Setembro
de 1997, ocupando
a vaga deixada pelo
TCOR MAT (03445763) José Manuel Adão Pereira, por ter sido promovido ao posto imediato.
MAJ INF, adido (05325980) João Manuel Bicho da Silva Alves, da EPST, por ter deixado
de prestar serviço no MDN, devendo ser considerado
nesta situação desde IOde Julho de 1997.
MAJ AM, adido (02404379) José Manuel P. do Rosário Santos, da ChAT, por ter deixado
de prestar serviço no CINCIBERLAND,
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Julho
de 1997.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1997)

SCH CA V, supranumerário
(O 1238478) António José Guerra Colaço, da EPC, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Outubro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SMOR CAV
(46274159) Manuel António Cigarro Nepomuceno,
por ter passado à situação de reserva.
(Por portaria de IOde

Outubro de 1997)

SAJ INF, supranumerário
(08140284) António José de Sousa e Silva, do CCSelPorto, devendo
ser considerado
nesta situação de. de I de Maio de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SAJ INF
(07204678) Manuel da Silva Martins, por ter sido promovido ao posto imediato.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1997)
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José de Jesus Ferreira

Fernandes,

ser considerado
nesta situação
desde
1 de Outubro
de 1997, ocupando
1SAR CAV (13990884)
Luís Carlos Brito Martins, por ter sido promovido

da EPC, devendo

a vaga deixada
pelo
ao posto imediato.

(Por portaria de IOde

2SAT TM, supranumerário

(07756790)

ser considerado
nesta situação desde
(10943284)
Avelino do Nascimento

Túlio Miguel Santos Ferreira,

Outubro de 1997)

do RTm lIEMEL.

1 de Junho de 1997, ocupando a vaga deixada pelo
Rodrigues
Pinto, por ter sido promovido
ao posto

devendo
I SAR TM
imediato.

2SAT TM, supranumerário
(13239693)
António Manuel Simões Silva, do RTm I/EMEL,
devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de Julho de 1997, ocupando
a vaga deixada pelo
2SAR TM (19472689)
Eduardo António Figueiredo
Marinho, por ter passado à situação de adido.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1997)

2SAR AM, supranumerário
(O 1 185791) António Júlio Alves Neves, da EPAM, devendo ser
considerado
nesta situação desde 30 de Agosto de 1997, ocupando a vaga deixada pelo I SAR AM
(11434682)
José Carlos da Cruz Ferreira, por ter sido graduado ao posto de sargento-ajudante.
2SAR

AM, supranumerário

BApSvç/BMI,
vaga deixada
posto

(29428091)

Dulce

Marina

Ourelo

devendo ser considerada
nesta situação desde
pelo I SAR AM (03721584)
Manuel Rodrigues

Jesus

Fernandes

Venâncio,

do

IS de Setembro de 1997, ocupando a
Castanho,
por ter sido promovido
ao

imediato.

2SAR MUS, supranumerário
(20508893)
José Manuel Ferreira Cunha, do RG3, devendo ser
considerado
nesta situação desde 22 de Setembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo I SAR MUS
(17099286)
Jorge Manuel Simões Silva de Almeida, por ter passado à situação de adido.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1997)

Nos termos do n." 2 da alínea h) do art. 186.° do EMFAR,

aprovado

pelo Dec.-Lei

n." 34-A/90,

de 24 de Janeiro.
CORT ENG, adido (09886564) Luís Vasco Valência Pinto, do GabCEME, por ter sido colocado
no EMGFA e deixando de prestar serviço em diligência no EMGFA, devendo ser considerado
nesta
situação

desde

30 de Setembro

de 1997.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1997)

TCOR

INF, adido

(02041678)

sido colocado
no EMGFA
considerado
nesta situação

José Manuel

Picado

e deixando
de prestar serviço
desde I de Agosto de 1997.

Esperança

da Silva,

em diligência

do QG/GML,

no EMGFA,

por ter

devendo

ser

(Por portaria de 28 de Outubro de 1997)

Nos termos do n." 3 da alínea b] do a11. 186.° do EMFAR,

aprovado

pelo Dec-Lei

da DAMP,

por ter sido

n." 34-A/90,

de 24 de Janeiro.
COR

INF,

adido

EMGFA

e deixando

situação

desde

(45509962)

de prestar

I de Setembro

António

serviço

Ribeiro

em diligência

Laia,

no EMGFA,

devendo

colocado

ser considerado

no
nesta

de 1997.
(por portaria de IOde

Outubro de 1997)
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Nos termos do n." 6 da alínea b) do art. 186.° EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90,
de 24 de Janeiro.
SAJ SGE, supranumerário (09901683) Antero Maria Jerónimo, da DAMP e a prestar serviço
em diligência no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 19 de Maio de 1997.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1997)

Passagem

à situação

de supranumerário

Nos termos da alínea
de 24 Janeiro.

e)

do n." 3 do art. 187 do EMFAR aprovado pelo Dec-Lei n." 34-A/90

GEN, adido (51224711) João Manuel Soares de Almeida Viana, da IGE, por ter deixado de
prestar serviço no MON. devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Junho de 1997.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1997)

BRIG, adido (51400 II I) Jorge Barroso de Moura. do EME. colocado na Dlnst, por ter
deixado de prestar serviço em diligência no MNE, devendo ser considerado nesta situação desde
4 de Setembro de 1997.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1997)

COR ENG, adido (02291863) Eduardo Augusto Carneiro Teixeira, do RE3, por ter deixado
de prestar serviço no QG/GML, devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Setembro de
1997.
(por portaria de IOde

Outubro de 1997)

TCOR INF, PARAQ, adido (00002222) Atílio Marques Gaspar da Chica, do QG/GML, por
ter sido colocado no CTAT, deixando de prestar serviço em diligência na Academia da Força Aérea,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Outubro de 1997.
(por portaria de 28 de Outubro de 1997)

TCOR TM, adido (05210364) José Manuel P. Lopes Canavilhas, do CIE, por ter deixado
de prestar serviço em diligência no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 12
de Agosto de 1997.
(Por portari a de IOde

Passagem

à situação

Outubro de 1997)

de reserva

GEN (50432211) João Goulão de Melo, nos termos da alínea a) do art. 167.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde
2 de Setembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 722 070$00. Conta 48 anos e 8 meses
de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
GEN (512905 II) José António Silvestre Martins, nos termos da alínea a) do art. 167.° do
EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde 28 de Julho de 1997. Fica com a remuneração mensal de 722 070$00. Conta 46 anos
e 10 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.

8
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GEN (51241111) António de Albuquerque, nos termos da alínea c) do art. 167.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde
I de Julho de 1997. Fica com a remuneração mensal de 722 070$00. Conta 47 anos e 6 meses de
serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
BRIG (50432711) Manuel Soares Monge, nos termos da alínea a) do art. 167.°, conjugado
com o n." 2 do art. 173.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro,
devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Março de 1997. Fica com a remuneração
mensal de 682 960$00. Conta 46 anos e 6 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
BRIG (50559411) António Rodrigues da Graça, nos termos da alínea c) do art. 167. do
EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Junho de 1997. Fica com a remuneração mensal de 604 200$00. Conta 44 anos
e II meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
Q

(Por portaria de 2X de Outubro de 1997)

COR INF (50063111) Luís Andrade de Barros, nos termos da alínea o) do art. 167.° do
EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." ;34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde IOde Setembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 504 400$00. Conta 40
anos e II meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
COR INF (50843911) Amândio Mário Amado Pereira, nos termos da alínea o) do art. 167.°
do EMFAR. aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde 6 de Setembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 504 400$00. Conta 41
anos e 9 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
COR INF (50182611) José Simões Lourenço, nos termos da alínea c) do art. 167.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde
15 de Setembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 504400$00. Conta 38 anos e I I meses
de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(por portaria de 20 de Outubro de 1997)

COR TM (09662651) José Albano Veloso Coelho, nos termos da alínea b) do art. 167.° do
EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Agosto de 1997. Fica com a remuneração mensal de 367 919$00. Conta 32 anos
e 3 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
COR MED (45520561) José Mendes Rodrigues Bento, nos termos da alínea a) do art. 167.°
do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde 2 de Setembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 504 400$00. Conta 39
anos e I mês de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
.
COR TMANMAT (51217711) Luís Armando Marques Garcia, nos termos da alínea a) do art.
167.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado
nesta situação desde 9 de Junho de 1997. Fica com a remuneração mensal de 451 800$00. Conta
48 anos e 3 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
TCOR MAT (50134811) José Pereira, nos termos da alínea c) do art. 167.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde
I de Outubro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 394 100$00. Conta 42 anos e 3 meses
de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
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MAJ SGE (45176162) Gregório Russo Martins, nos termos da alínea c) do art. 167.° do
EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Julho de 1997. Fica com a remuneração mensal de 392 500$00. Conta 37 anos
e 4 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
MAJ SGE (51277511) Fernando João Rodrigues Gonçalves, nos termos da alínea c) do
art. 167.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Outubro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 395 450$00. Conta
44 anos e 6 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMF AR.
MAJ TMANMAT (07811864) António de Sousa Figueiredo, nos termos da alínea c) do
art. 167.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Julho de 1997. Fica com a remuneração mensal de 389 780$00. Conta
36 anos e 4 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
MAJ CBMUS (51232711) José Custódio da Silva Gonçalves, nos termos da alínea c) do
art. 167.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Julho de 1997. Fica com a remuneração mensal de 357 300$00. Conta
37 anos e 5 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 28 de Outubro

de 1997)

SMOR ART (50007911) Domingos Cordeiro, nos termos da alínea o) do art. 167.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde
12 de Junho de 1997. Fica com a remuneração mensal de 372 620$00. Conta 44 anos e 4 meses
de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 20 de Outubro

de 1997)

SMOR AM (51203.811) José Castelo Henriques, nos termos da alínea a) do art. 167.° do
EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde 15 de Agosto de 1997. Fica com a remuneração mensal de 326 720$00. Conta 44
anos e 10 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMF AR.
SMOR MUS (31646160) Eduardo Félix Freire, nos termos da alínea c) do art. 167.° do
EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde 28 de Abril de 1997. Fica com a remuneração mensal de 299 500$00. Conta 38 anos
e 6 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
SCH INF (35082161) Juvenal Carvalho de Almeida, nos termos da alínea a) do alto 167.° do
EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde 4 de Outubro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 289 373$00. Conta 46
anos e 4 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 28 de Outubro

de 1997)

SCH ENG (32214562) Mário Rui da Conceição Pereira, nos termos da alínea c) do art. 167.°
do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n.? 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Setembro de 1997, fica com a remuneração mensal de 362 700$00. Conta 36
anos, 7 meses e 7 dias de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
SCH TM (32260459) Francisco Alberto Castanheiro, nos termos da alínea a) do art. 167.° do
EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta

la
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situação desde 22 de Julho de 1997. Fica com a remuneração mensal de 262 700$00. Conta 39 anos,
5 meses e 10 dias de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 20 de Outubro

de 1997)

SCH AM (46172861) Francisco António Correia Espanca, nos termos da alínea a) do art. 167.°
do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde 30 de Agosto de 1997. Fica com a remuneração mensal de 286 580$00. Conta 40
anos e 6 meses de serviço, nos termos do art 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 28 de Outubro

de 1997)

SCH MUS (00853464) António Joaquim Carrapiço Monteiro, nos termos da alínea c) do art. 167.°
do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Agosto de 1997. Fica com a remuneração mensal de 257 400$00. Conta 36 anos
e II meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 20 de Outubro

de 1997)

SAJ MUS (46287560) José João Neves Pacheco, nos termos da alínea c) do art. 167.° do
EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde 28 de Abril de 1997. Fica com a remuneração mensal de 231 300$00. Conta 37 anos
e I mês de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 28 de Outubro

Passagem

de 1997)

á reserva de disponibilidade

SAJ MED (15338784) António Maria Gonçalves Relvas, do HMP, nos termos do art. 5.°
da Lei n." 30/87, de 7 de Julho, devendo ser considerado nessa situação desde 22 de Setembro
de 1997.
<Por portaria

de 15 de Outubro

de 1997)

Abates ao quadro permanente
CAP MED RES (13310380) Jorge Manuel Carrilho Ribeiro São Martinho, apresentado no
QG/GML, nos termos da alínea d) do n." I do art. 183.° do EMFAR, na redacção dada pela Lei
n." 27/91, de 17 de Julho, tendo em conta a sentença do Tribunal Administrativo de Círculo de
Lisboa de 17 de Dezembro de 1996.
Deve ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por parlaria

de 15 de Janeiro

(DR. II série, n." 34. de IOde

Fevereiro

de 1997)
de 1997)

SAJ MED (15338784) António Maria Gonçalves Relvas, do HMP, nos termos da alínea d)
do n." I do art. 183.° do EMFAR, aprovado dela Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 Janeiro, devendo
ser considerado nessa situação desde 22 de Setembro de 1997.
(Por portaria

de 15 de Outubro

(DR II, série, n." 34, de

la

de Fevereiro

de 1997)
de 1997)
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Promoções
Por portaria de 18 de Setembro de 1997 do general CEME, foi promovido ao posto de
coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea e) do 236.° e 270.°
do referido Estatuto, o TCOR ART (07922164) Victor Marçal Lourenço.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde IOde Setembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do ari. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do COR ART (02374564)
Fernando Góis Moço.
(DR. II série. n." 173. de 25 de Novembro de 1997)

Por portaria de 18 de Setembro de 1997 do general CEME foi promovido ao posto de
coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea o) do art. 234.° do EMFAR. por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°; alínea e) do 236.° e 270.°
do referido Estatuto, o TCOR CA V (02534265) Joaquim dos Reis.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 15 de Setembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista gera' de antiguidades do seu QE à esquerda do COR CA V (06519567)
Alfredo Correia de Mansilha Assunção.
(DR. II série, n." 273, de 25 de Novembro de 1997)

Por portaria de 18 de Setembro de 1997 do general CEME, foi promovido ao posto de
coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da aI ínea a) do art. 234.° do EMF AR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e no
art. 270.° do referido Estatuto, o TCOR AM (09119565) José Carlos de Assunção Teixeira.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 15 de Setembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Mantém-se na situação de adido em relação ao quadro após a promoção. pelo que, de acordo
com o n.? I do art. 191.° do EMFAR, não encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR
AM (05966764) José Carlos Mendonça da Luz.
(DR, II série. n." 273, de 25 de Novembro

de 1997)
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situação desde 22 de Julho de 1997. Fica com a remuneração mensal de 262 700$00. Conta 39 anos,
5 meses e 10 dias de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 20 de Outubro

de 1997)

SCH AM (46172861) Francisco António Correia Espanca, nos termos da alínea a) do art. 167.°
do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde 30 de Agosto de 1997. Fica com a remuneração mensal de 286 580$00. Conta 40
anos e 6 meses de serviço, nos termos do art 47 do EMFAR.
0

(Por parlaria

de 28 de Outubro

de 1997)

SCH MUS (00853464) António Joaquim Carrapiço Monteiro, nos termos da alínea c) do art. 167.°
do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Agosto de 1997. Fica com a remuneração mensal de 257 400$00. Conta 36 anos
e II meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por parlaria de 20 de Outubro

de 1997)

SAJ MUS (46287560) José João Neves Pacheco, nos termos da alínea c) do art. 167.° do
EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde 28 de Abril de 1997. Fica com a remuneração mensal de 231 300$00. Conta 37 anos
e I mês de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 28 de Outubro

Passagem

de 1997)

á reserva de disponibilidade

SAJ MED (15338784) António Maria Gonçalves Relvas, do HMP, nos termos do art. 5.°
da Lei n." 30/87, de 7 de Julho, devendo ser considerado nessa situação desde 22 de Setembro
de 1997.
(Por parlaria

de 15 de Outubro

de 1997)

Abates ao quadro permanente
CAP MED RES (13310380) Jorge Manuel Carrilho Ribeiro São Martinho, apresentado no
QG/GML, nos termos da alínea d) do n." I do art. 183.° do EMFAR, na redacção dada pela Lei
n." 27/91, de 17 de Julho, tendo em conta a sentença do Tribunal Administrativo de Círculo de
Lisboa de 17 de Dezembro de 1996.
Deve ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria

de 15 de Janeiro

de 1997)

(DR. II série, n." 34. de 10 de Fevereiro

de 1997)

SAJ MED (15338784) António Maria Gonçalves Relvas, do HMP, nos termos da alínea d)
do n." I do art. 183.° do EMFAR, aprovado delo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 Janeiro, devendo
ser considerado nessa situação desde 22 de Setembro de 1997.
(Por parlaria

de 15 de Outubro

de 1997)

(DR II, série, n." 34, de 10 de Fevereiro

de 1997)

II
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Promoções
Por portaria de 18 de Setembro de 1997 do general CEME, foi promovido ao posto de
coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da aIínea a) do art. 234.° do EMF AR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea e) do 236.° e 270.°
do referido Estatuto, o TCOR ART (07922164) Victor Marçal Lourenço.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde IOde Setembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n.? I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do COR ART (02374564)
Fernando Góis Moço.
(DR. II série,

11.°

273. de 2S de Novembro

de 1997)

Por portaria de 18 de Setembro de 1997 do general CEME foi promovido ao posto de
coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea o) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea e) do 236.° e 270.°
do referido Estatuto, o TCOR CA V (02534265) Joaquim dos Reis.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 15 de Setembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do COR CA V (06519567)
Alfredo Correia de "Mansilha Assunção.
(DR, II série,

11.°

273, de 2S de Novembro

de 1997)

Por portaria de 18 de Setembro de 1997 do general CEME, foi promovido ao posto de
coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da ai ínea a) do art. 234.° do EMF AR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e no
art. 270° do referido Estatuto, o TCOR AM (09119565) José Carlos de Assunção Teixeira.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 15 de Setembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Mantém-se na situação de adido em relação ao quadro após a promoção, pelo que, de acordo
Com o n." I do art. 191.° do EMFAR, não encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR
AM (05966764) José Carlos Mendonça da Luz.
(DR, II série,

11.°

273, de 2S de Novembro

de 1997)
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Por portaria de 18 de Setembro de 1997 do general CEME, foi promovido ao posto de
coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art.236.0 e no
art. 270.° do referido Estatuto, o TCOR AM (07519764) Carlos Joaquim Gaspar.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 15 de Setembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Mantém-se na situação de adido em relação ao quadro após a promoção, pelo que, de acordo
com o n." I do art. 191.° do EMFAR, não encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR AM
(09119565) José Carlos de Assunção Teixeira.
(DR. II sérico n." 273, de 25 de Novembro

de 1997)

Por portaria de 28 de Outubro de 1997 do general CEME, foi promovido ao posto de tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts, 60.°, 236.°, alínea d) e 269.° do
referido Estatuto, o MAJ CA V (05353480) José Augusto de Sales Pimentel Furtado.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Outubro de 1997, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Mantém-se na situação de adido em relação ao quadro, após a promoção, pelo que, de acordo
com o n.? I do art. 191.° do EMFAR, não encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR CA V (16643380)
Eduardo Fernando Alves da Costa.
(DR, II série, n." 273, de 25 de Novembro

de 1997)

Por portaria de 28 de Outubro de 1997 do general CEME, foi promovido ao posto de tenente-coronel, nos termos do n.? 1 do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, 236.°, alínea d) e 269.° do
referido Estatuto, o MAJ MED (00894377) Jorge Carlos Silvério Machado.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Outubro de 1997, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n.? I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR MED (02248573)
Carlos Oliveira Lopes.
(DR, II série, n." 273. de 25 de Novembro

de 1997)

Por portaria de 28 de Outubro de 1997 do general CEME, foi promovido ao posto de tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, 236.°, alínea d) e 269.° do
referido Estatuto, o MAJ MED (07930377) Manuel Fernando Teixeira Osório de Castro Alves.
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Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 1 de Outubro de 1997, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR MED (00894377)
Jorge Carlos Silvério Machado.
(DR, II série, n." 273. de 2S de Novembro

de 1997)

Por portaria de 28 de Outubro de 1997 do general CEME, foi promovido ao posto de tenente-coronel, nos termos do n.? 1 do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°,236.°, alínea d) e 269.° da
referido Estatuto, o MAJ MED (08368675) António Bernardo da Cunha Horta.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 1 de Outubro de 1997, 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.? I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário ao respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR MED (07930377)
Manuel Fernando Teixeira Osório de Castro Alves.
(DR, II série, n." 273, de 2S de Novembro

de 1997)

Por portaria de 28 de Outubro de 1997 do general CEME, foi promovido ao posto de tenente-coronel, nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, 236.°, alínea d) e 269.° do
referido Estatuto, o MAl FARM (09643577) João José Coelho Torre.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 1 de Outubro de 1997, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário ao respectivo QE, nos termos do n." 1 do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR FARM (19359179)
Armando Cerezo Granadeiro Vicente.
(DR, II série, n." 273, de 2S de Novembro

de 1997)

Por portaria de 28 de Outubro de 1997 do general CEME, foi promovido ao posto de Tenente-coronel, nos termos do n.? 1 do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, 236.°, alínea d) e 269.° do
referido Estatuto, o MAl SGPQ (06192174) Henrique Paramos Merino.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 1 de Outubro de 1997, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do 11.° I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei 11.°98/92, de 28 de
Maio.
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Fica na situação de supranumerano no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR
SGPQ (06919269) Alexandre José da Conceição Casaca Ferreira.
(DR. II série.

11.°

273. ele 25 de Novembro

de 1997)

Por portaria de 28 de Outubro de 1997 do general CEME foi promovido ao posto de tenente-coronel, nos termos do n.? I do art. 189.° e da alínea h] do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer as
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, 236.°, alínea d) e 269.° do
referido Estatuto, o MAJ TMANTM (02546667) António Luvier Valente da Fonseca.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Outubro de 1997, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro, com a
redacção que lhe foi dada pelo n.? I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de Maio.
Fica na situação de supranumerário ao respectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR
TMANTM (51664411) António Mal~uel Medeiros Ponte da Fonseca.
(DR. II série.

11."

273. de 25 ele Novembro de 1997)

Por despacho de 28 de Outubro de 1997 do general CEME, para preenchimento da vaga
existente no QE de Transmissões, aprovado pelo seu Despacho n." 6/97, de 8 de Janeiro, é promovido
ao posto de sargento-chefe, nos termos do art. 180.°, do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 297.°
do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°,
alínea c) do art. 298.° e no art. 320.° do referido Estatuto, o SAJ TM (00335279) António Manuel
Alves Pereira.
Conta a antiguidade desde IOde Outubro de 1997, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
(DR. II série,

11.°

276, ele 28 de Novembro de 1997)

Por despacho de 17 de Novembro de 1997 do chefe da RPMPIDAMP, por competência subdelegada,
foi promovido ao posto de sargento-ajudante, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea c) do art.
297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art.
60.°, na alínea b) do art. 298.° e no art 319.° do referido Estatuto, o ISAR TM (07355485) José Júlio
Correia Fernandes Batista, do DGMT.
Conta a antiguidade desde IOde Outubro de 1997, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargentoajudante.
(DR. II série,

11.°

28'+, de IOde Dezembro de 1997)

Por despacho de 17 de Novembro de 1997 do chefe da RPMPIDAMP, por competência subdelegada,
foi promovido ao posto de sargento-ajudante, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea c) do art.
297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art.
60.°, na alínea b) do art. 298.° e no art 319.° do referido Estatuto, o ISAR TM (10553185) Ernesto
do Rosário Heitor Figueiredo, do DGMT.
Conta a antiguidade desde 22 de Outubro de 1997, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargentoajudante.
(DR, II série.

11.°

28'+, de IOde

Dezembro

de 1997)

2.' Série
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Por despacho de 12 de Novembro de 1997 do chefe da RPMPIDAMP, por competência subdelegada,
foi promovido ao posto de sargento-ajudante,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea c) do art.
297.° do EI"IFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
no art.
60.°, na alínea b) do art. 298.° e no art 3 I 9.° do referido Estatuto, o ISAR MED (18040284) Armando
Manuel Barros da Lomba, do CCSelPorto.
Conta a antiguidade
desde 22 de Setembro
de 1997, data a partir da qual tem direito
vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória
do posto
sargento-ajudante
.
IDR. II série,

11.°

ao
de

277, de 29 de Novembro de 1997)

Por despacho de 23 de Setembro de 1997 do chefe da RPMP/DAMP,
por competência subdelegada.
foi promovido ao posto de sargento-ajudante.
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea c) do art.
207 _o do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
no art.
60.°. na alínea b) do art. 298.° e no art 319.° do referido Estatuto. o ISAR AM (03721584) Manuel
Rodrigues Castanho, do CFL.
Conta a antiguidade
desde 15 de Setembro
de 1997. data a partir da qual tem direito ao
vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória
do posto de
<argenio-ajudanre
rDR. II série.

11.°

256. de 5 de Novembro de 1997)

Por despacho de 20 de Novembro de 1997 do general AGE, foi promovido ao posto de primeirosargento, nos termos do n.? I do art. 189.° e da alínea d} do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
no art. 60.°, alínea a), do art. 298.° e art. 3 18.°
do referido Estatuto. o 2SAR INF PARAQ (10246790)
João Paulo Ferreira de Almeida, do CTA T.
Conta a antiguidade desde 1 de Outubro de 1996, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto. ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de primeiro-sargento.
(DR, II série,

IV -

COLOCAÇÕES,

NOMEAÇÕES

11.°

285. de II de Dezembro de 1997)

E RECONDUÇÕES

Colocações
Estado-Maior do Exército
CORT ENG, no quadro (4 I477362) Alfredo
nesta situação desde 17 de Outubro de 1997.

Pires Guerreiro,

da DSE, devendo

ser considerado

(Por portaria de IOde Novembro de 1997)

Direcção de Administração

e Mobilização do Pessoal

2SAR AMAN, supranumerário
(0593 I 277) José Manuel
considerado
nesta situação desde 29 de Outubro de 1997.

Souto de Almeida,

do RI I, devendo

(Por portaria de 20 de Novembro

ser

de 1997)
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Direcção de Apoio de Serviços de Pessoal
SAJ CAV, no quadro (07982981) João Afonso Sequeira
considerado nesta situação desde I de Outubro de 1997.

Rodrigues,

do RL2, devendo ser

(por portaria de 5 de Novembro de 1997)

Direcção de Documentação e História Militar
Diligência no Museu Militar de Bragança
TEN SGE, no quadro (16913579) José Sebastião Fernandes,
considerado nesta situação desde 24 de Julho de 1997.

do CRecrVReal,

devendo ser

(Por portaria de 18 de Dezembro de 1997)

Comando da Logística
TCOR AM, no quadro (06405975) Eduardo Francisco Moreira Pires, do CF/QG/RMN, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Outubro de 1997.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1997)

Direcção dos Serviços de Engenharia
BRIG, no quadro (41478962) Carlos Manuel Ferreira e Costa, do EME, devendo ser considerado
nesta situação desde 20 de Outubro de 1997.
(Por portaria de IOde Novembro de 1997)

Direcção dos Serviços de Transmissões
TCOR TM, no quadro (19572664) Henrique Tavares Pereira Garcia, do CTP/CMSM, devendo
ser considerado nesta situação desde 14 de Outubro de 1997.
(Por portaria de IOde Novembro de 1997)

Direcção dos Serviços de Saúde
CAP FARM, no quadro (03000082) Paulo Alexandre E. Viana Guarda, do DGMS, devendo
ser considerado nesta situação desde 2 de Outubro de 1997.
SMOR MED, no quadro (50103611) Francisco Gomes Selgas Martins, do DGMS, devendo
ser considerado nesta situação desde 2 de Outubro de 1997.
SMOR VET, no quadro (45265362) Martinho Moreira Andrade, do DGMS, devendo
considerado nesta situação desde 13 de Outubro de 1997.

ser

(Por portaria de 5 de Novembro de 1997)

Direcção dos Serviços de Material
1SAR SGE, no quadro (06740185) Nuno Vieira de Sousa, do CPMAl, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Outubro de 1997.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1997)

2.' Série
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Direcção dos Serviços de Intendência
SCH AM, no quadro (14731879) Eleutério Moreira Lopes, do CmdCCS/BMI,
considerado nesta situação desde 20 de Outubro de 1997.
(Por ponaria

devendo ser

de 5 de Novembro

de 1997)

Chefia de Abonos e Tesouraria
ISAR AM, no quadro (12209285) Rui Manuel Costa Henriques,
considerado nesta situação desde 19 de Setembro de 1997.

da EPAM, devendo

(Por portaria de 5 de Novembro

ser

de 1997)

Direcção de Instrução
SCH INF. no quadro (07204678) Manuel da Silva Martins, do RCMDS, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Outubro de 1995.
(Por portaria de 18 de Dezembro

de 1997)

Centro de Produção de Meios de Apoio à Instrução
CAP MAT, no quadro (19244477) Carlos Alberto da Silva Cruz, da EMEL, devendo ser
considerado nesta situação desde 27 de Outubro de 1997.
(Por portaria de 18 de Dezembro

Quartel-General

de 1997)

da Região Militar do Norte

MAJ MA T, no quadro (32255760) António Barreto Martins, da EPSM, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Outubro de 1997.
SAJ MED, no quadro (60700174) Jaime Claudimiro G. Martins Silva, do QG/ZMM, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Outubro de 1997.
(Por portaria de IOde

Quartel-General

Dezembro

de 1997)

da Zona Militar da Madeira

SAJ ART, no quadro (12615882) António Lourenço
considerado nesta situação desde I de Outubro de 1997.

Fialho Bicho, do RG3, devendo ser
(Por portaria de 5 de Novembro

de 1997)

Campo Militar de Santa Margarida
Batalhão de Comando e Serviços
SCH INF, no quadro (02336664) Mário Jesus Damas, do 2BIMec/BMI, devendo ser considerado
nesta situação desde 31 de Julho de 1997.
(Por portaria de 5 de Novembro

de 1997)

SCH ENG, no quadro (11489774) António Manuel Fanha Rodrigues, do CmdCMSM, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Dezembro de 1997.
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SAJ ART, no quadro (I 1270782) Rui José Martins Matos, do CmdCCS/BMI,
considerado nesta situação desde I de Dezembro de 1997.

devendo ser

SAJ ART, no quadro (12730281) José Eduardo Santos Pereira, do CmdCCS/BMI,
ser considerado nesta situação desde I de Dezembro de 1997.

devendo

SAJ ENG, no quadro (11552882) Joaquim Ferreira S. Oliveira Paulo, do CmdCMSM, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Dezembro de 1997.
ISAR CA V, no quadro (13480588) Paulo José Ferreira Alves, do CmdCCS/BMI,
ser considerado nesta situação desde I de Dezembro de 1997.
(Por portaria

de I fi de Dezembro

devendo
de 1997)

Brigada Mecanizada Independente
2.° Batalhão Infantaria Mecanizado
SAJ INF, no quadro (00478283) Tomás Augusto Pinto Alves, do BCSICMSM,
considerado nesta situação desde 8 de Julho de 1997.
(Por portaria

devendo ser

de 5 de Novembro

de 1997)

ISAR MAT, no quadro (17921091) Armando José Godinho Rodrigues, do RG3, devendo ser
considerado nesta situação desde IOde Outubro de 1997.
(Por portaria

Grupo de Artilharia

dc IOde

Dezembro

de 1997)

de Campanha

ISAR MAT, no quadro (08398185) Luís Fernandes Morais, da BAAA/BMI,
considerado nesta situação desde 19 de Novembro de 1997.
(Por portaria

devendo ser

de 10 de Dezembro

de 1997)

Batalhão de Apoio e Serviços
I SAR MAT, no quadro (02318691) António José Monteiro Gomes Neves Travessa, do RG I,
devendo ser considerado nesta situação desde IOde Novembro de 1997.
<Por portaria

de 10 de DC/Cl11bro de 1997)

2SAR TM, no quadro (10279092) Francisco José de Oliveira Dutra, da CTm/BMI, devendo
ser considerado nesta situação desde 21 de Novembro de 1997.
<Por portaria

de I R de Dezembro

Bateria de Artilharia Antiaérea
ISAR MAT, no quadro (14309790) Nuno Gonçalo Afonso Cristóvão, do GAC/BMI,
ser considerado nesta situação desde 19 de Novembro de 1997.
<Por portaria

Companhia

dc 10 de Dezembro

dc 1997)

devendo
de 1997)

de Transmissões

TEN TM, no quadro (07618387) Rui Manuel Farinha Freire Rodrigues, da DST, devendo ser
considerado nesta situação desde 7 de Outubro de 1997.
(Por portaria

de 5 de Novembro

de 1997)

2.' Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.o I

19

I SAR TM, no quadro (1210 1390) Paulo Jorge Patrocínio Moreira,
ser considerado
nesta situação desde 20 de Novembro
de 1997.

do BApSvç/BMI,

(Por portaria

devendo

de 18 de Dezembro

dc 1997)

Comando das Tropas Aerotransportadas
Batalhão de Comando e Serviços
I SAR ENG, no quadro (09484181)
Eduardo Luís
considerado
nesta situação desde 10 de Julho de 1997.

Campos

Coelho,

(Por portaria

Área Militar

da DSE,

de

5

devendo

de Novembro

(Por portaria

SAJ PARAQ, no quadro (01925268) Joaquim Serafim Simões
ser considerado
nesta situação desde 15 de Outubro de 1997.

Pinto,

do QG/RMS,

de 10 de Novembro

Moreira,

(por portaria

do 3BIA/BAI.

dc

5

(Por portaria

Alfredo António Rustarn de Lemos
desde 20 de Outubro de 1997.
(Por panaria

Brigada

de IOde

Aerotransportada
de Infantaria

de 1997)

da ETAT,

Dezembro

Bentes,

de 1997)

devendo

de Novembro

ISAR PARAQ, no quadro (09168190)
Francisco Alexandre M. dos Reis Videira,
devendo ser considerado
nesta situação desde 16 de Agosto de 1994.

1.0 Batalhão

dc 1997)

de São Jacinto

COR INF PARAQ,
no quadro (08128566)
Eduardo Manuel de Lima
devendo ser considerado
nesta situação desde 26 de Setembro de 1997.

2SAR TM, no quadro (09396192)
devendo ser considerado
nesta situação

ser

de 1997)

da CTm/BAI,

de 5 dc Novembro

dc 1997)

Independente
Aerotransportado

TEN INF, nc'quadro
(04773588)
António Jorge dos Santos Ferreira
ser considerado
nesta situação desde 30 de Setembro
de 1997.

Pires, da ETAT,

devendo

TEN TNF PARAQ,
no quadro (15015488)
Nuno Maria Vasconcelos
Albergaria
Pinheiro
Moreira, da AMSJ, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Outubro de 1997.
(Por portaria

1.0 Batalhão

de Infantaria

Aerotransportado/Regimento

5

de Novembro

de Infantaria

I SAR PARAQ, supranumerário
(15231383) Álvaro António Azevado
devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Outubro de 1997.
(Por portaria

Batalhão

de

dc 1997)

n." 15

Rocha, do BApSvç/BAI,

de 20 de Novembro

de 1997)

de Apoio e Serviços

I SAR PARAQ, supranumerário
(03662290)
Luís Alberto de Jesus
devendo ser considerado
nesta situação desde I de Novembro
de 1997.
(Por portaria

Mateus,

do 3BIA/BAI,

de 20 de Novembro

de 1997)
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2SAR TM, no quadro (16387992) Paula Cristina Simões Viegas Almeida.
devendo ser considerada nesta situação desde de 20 de Outubro de 1997.
(Por panaria

Grupo de Artilharia

do 2BIA/BAI,

dc 5 de Novembro

de 1997)

de Campanha

CAP ART, no quadro (04821085) Carlos José Barradas
considerado nesta situação desde 6 de Outubro de 1997.

Fernandes,

do RA5, devendo ser

CAP ART, no quadro (03953485) Carlos Alberto Tavares Frias, da EPA, devendo ser considerado
nesta situação desde 9 de Outubro de 1997.
(Por portaria dc 10 de Dezembro

de 1997)

Escola Prática de Infantaria
TEN INF, no quadro (10829089) Joaquim José Estevão da Silva, da AM. devendo ser considerado
nesta situação desde 3 de Outubro de 1997.
(Por portaria de 10 de Dezembro

de 1997)

Escola Prática de Cavalaria
CAP SAR, no quadro (10277982) Carlos Alberto Duarte Casqueiro,
considerado nesta situação desde 29 de Outubro de 1997.

da EPE, devendo ser

(Por portaria de 18 de Dezembro

Regimento

de Infantaria

de 1997)

n. o 1

TEN INF, no quadro (11075389) José Manuel Alves Guedes dos Santos, da AM, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Outubro de 1997.
SCH INF, no quadro (09940674) António Manuel da Rocha, do IMPE, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Novembro de 1997.
(Por portaria dc 10 de Dezembro

Centro de Instrução

de Operações

de 1997)

Especiais

I SAR SGE, no quadro (02915389) António Manuel Correia Santos, do BAdidos, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Outubro de 1997.
(Por portaria de 5 dc Novembro

Regimento

de Artilharia

de 1997)

n. 4
0

2SAR MAT, no quadro (1539569 l ) Leonel Oliveira Faria, do t BIMec/BMI,
considerado nesta situação desde 7 de Outubro de 1997.

devendo ser

(Por portaria de 5 dc Novembro

de 1997)
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n." 5

SCH MUS, no quadro (11833367) Edgar da Silva Magalhães, do RI 14, devendo ser considerado
nesta situação desde 27 de Outubro de 1997.
(Por portaria de 20 de Novembro

Regimento

de Artilharia.

de 1997)

n. ° I

Antiaérea

ISAR MED, no quadro (10790088)

considerado

Luís Manuel Lopes Silva Matos, da EPI, devendo ser
nesta situação desde 13 de Outubro de 1997.
(Por portaria de 5 de Novembro

de 1997)

2SAR MUS, no quadro (10 154791) João Jorge dos Santos Salvador Belo, do RIl, devendo
ser considerado nesta situação desde 31 de Outubro de 1997.
(Por portaria de 20 de Novembro

Regimento

de Lanceiros

de 1997)

n." 2

TEN CAV, no quadro (05378289) Carlos Manuel da Costa Machado, da AM, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Outubro de 1997.
(Por portaria de 10 de Dezembro

Academia

de 1997)

Militar

TEN TM, no quadro (04584282) Victor José Abrantes Nunes, do DGMT, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Outubro de 1997.
(Por portaria de 5 de Novembro

Escola de Sargentos

de 1997)

do Exército

CAP SGPQ, no quadro (10365379) João Manuel da Costa Lopes, do CmdBAI, devendo ser
considerado nesta situação desde 3 de Novembro de 1997.
(Por portaria de 18 de Dezembro

Centro

de Informática

de 1997)

do Exército

CAP INF, no quadro (I I 130288) Mário José Pinheiro de Andrade Lucas, da EPI, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Outubro de 1997.
(Por portaria de IOde

Centro

de Psicologia

Aplicada

Dezembro

de 1997)

do Exército

CAP QTS, no quadro (74204473) Paulo Florival de Faria Crato Fogaça, do QG/GML, devendo
ser considerado nesta situação desde 24 de Novembro de 1997.
(Por portaria de 18 de Dezembro

Arquivo

de 1997)

Geral do Exército

ISAR SGE, no quadro (01952386) João Maria Alves Vaz, do CPMAI, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Outubro de 1997.
(Por ponaria

de 5 de Novembro

de 1997)

ORDEM DO EXÉRCITO N."

22

Hospital

Militar
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Principal

ISAR MED, no quadro (11363789) José Manuel Pereira da Silva, do RAAAI,
considerado nesta situação desde 14 de Outubro de 1997.

devendo ser

ISAR MED, no quadro (00893385) Amílcar do Espírito Santo Mondim, do CIAAA/RAAA I,
devendo ser considerado nesta situação desde IOde Outubro de 1997.
(Por panaria

Laboratório

Militar

de Produtos

Químicos

de 20 de Novembro

de 1997)

e Farmacêuticos

ISAR FARM, no quadro (07282287) Carlos Manuel Moreira Ribeiro Marques, do DGMS,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Outubro de 1997.
(Por panaria

Depósito

Geral de Material

de :\ de Novembro

de 1997)

de Guerra

ISAR MAT, no quadro (0940 I986) Paulo Alexandre D. Ferreira Nabais, do BAdidos, devendo
ser considerado nesta situação desde 18 de Julho de 1997.
(Por panaria

Centro

de Recrutamento

de 20 de Novembro

de 1997)

de Évora

SAJ ART, no quadro (15781077) José Manuel Raposo Rosinha, do RI8, devendo ser considerado
nesta situação desde 20 de Outubro de 1997.
(Por portaria de 20 de Novembro

Manutenção

de 1997)

Militar

SAJ AM, no quadro (11393078) Carlos Manuel C. Jesus, do HMP, devendo ser considerado
nesta situação desde 25 de Junho de 1997.
(Por panaria

Instituto

Militar

dos Pupilos

de 5 de Novembro

de 1997)

do Exército

SCH INF, no quadro (62133571) Aires Fernando de Jesus Bernardo, do RI I, devendo ser
considerado nesta situação desde 10 de Novembro de 1997.
(Por portaria de 10 de Dezembro

SAJ TM, no quadro (06 I45580) Álvaro dos Reis Santos Rodrigues,
considerado nesta situação desde 20 de Outubro de 1997.

de 1997)

da DST, devendo ser

(Por portaria de 5 de

ovcmhro

de 1997)

Reconduções
Manda o CEME, nos termos do disposto nos arts. 237.°, n." 2, e 233.°, n." 2, ambos do CJM,
reconduzir como juiz-presidente
TMTCoimbra o COR ART (5101041 I) Jorge Manuel Piçarra
Mourão.
Inicia o biénio em I de Fevereiro de 1998 e termina em 3 I de Janeiro de 2000.
(DR, II série, n.? 269, de 20 de Novembro

de 1997)
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o CEME, nos termos das disposições conjugadas dos n ." I e 2 do art. 258.°, do
do n." 2 do art. 233.°. todos do CJM, reconduzir como defensor oficioso no
o TCOR INF RES (42101262) Carlos Melo Coelho Moura.
do biénio em 27 de Janeiro de 1998 e término em 26 de Janeiro de 2000.
(DR, " série. n." 277. de 29 de Novembro

v -

CURSOS,

ESTÁGIOS

de 1997)

E TIROCÍNIOS

Cursos
Por despacho do general AGE de 25 de Setembro de 1997, frequentaram o "Curso de
Instrutores Tiro Desportivo", que decorreu no CMEFD, no período de 6 de Outubro de 1997
a 7 de Novembro de 1997, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores)
os oficiais a seguir indicados:
CAP ART (08390486) Nuno Miguel Cabanas, 15,05 - Bom;
TEN INF (03478188) Mário Rodrigues Capricho, 14,74 - Bom;

Frequentou o curso de "Transporte Aéreo e Lançamento de Material e Pessoal", que
decorreu na Força Aérea Portuguesa, no período de 21 de Março de 1988 a 22 de Abril de
1988, o CAP INF (13411681)
Mário José Vieira Pereira, tendo concluído
o curso com
aproveitamento.

Frequentaram
o curso de "Administração em Redes Windows", que decorreu na CIE, no
período de 22 de Setembro de 1997 a 31 de Outubro de 1997, tendo concluído o curso com
aproveitamento,
os sargentos a seguir indicados:
SAJ INF (19817283) João Carlos Andrade Madeira de Morais, do QG/GML;
SAJ TM (09544980) Alcino Ribeiro Gomes, da EPT;
SAl TM (05551980) Álvaro Augusto Maia Maurício, do CIE;
SAl TM (18432880) Fernando Rodrigues Ferreira, da EPT;
SAJ TM (OI005283) Eduardo António Santos Cardoso, da EPT;
SAJ TM (13377081) António Abílio Almeida, do DGMT;
SAJ TM (05763581) Jorge Manuel Pinheiro Severino, do AMSJ/BAI;
I SAR TM (14566481) Vitor Manuel Reis Mineiro, da EPT;
I SAR TM (02697785) José Cândido Fernandes de Matos, do CTP/CTAT;
I SAR TM (05560487) João Carlos do Livramento Matias, da BAI;
ISAR TM (10356283) Basílio de Sá Rodrigues, da DST;
I SAR TM (19446087) José Francisco de Sousa Moreira, do CTP/ZMA;
1SAR TM (O1305485) Bernardo José Jesus Bordalo, do CmdCMSM/CTP.
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Por despacho do general AGE de 25 de Setembro de 1997, frequentaram o "Curso de Instrutores
Tiro Desportivo", que decorreu no CMEFD, no período de 6 de Outubro de 1997 a 7 de Novembro
de 1997, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores) os sargentos a seguir
indicados:
SAJ ART (05383082) Carlos Pinto Ferreira, 15,48 - Bom;
1SAR CA V (19845989) Marco Paulo de Freitas Pereira, 14,63 - Bom;
1SAR MAT (17427791) Isabel Presumido Vidinha, 14,0 I - Regular.

Estágios
Por despacho do general AGE de 15 de Agosto de 1997, foram nomeados para a frequência
do "Estágio de Electricidade de Viaturas Auto", que decorreu na EMEL, no período de I de
Setembro de 1997 a IOde Outubro de 1997, tendo obtido as classificações que a cada um se indica
(em valores), os sargentos a seguir indicados:
2SAR
ISAR
I SAR
2SAR

MAT
MAT
MAT
MAT

(00913492)
(05715585)
(09862586)
(05256093)

Ricardo José Ribeiro Fernandes, 15,06 - Bom;
Rui Paulo Gil Galrinho, 14,03 - Regular;
João Fernando Santos Abrantes, 12,69 - Regular;
Humberto Joaquim Curralo Machado, 12,08 - Suficiente.

VI -

DECLARAÇÕES

O GEN RES (50432211) João Goulão de Melo, desempenha desde 02 de Setembro de 1997,
as funções de Secretário do Conselho Superior de Defesa Nacional, na situação de reserva na
efectividade de serviço, nos termos da alínea a) do n." I do Art. 169.° do EMFAR, conforme
Despacho n." 326/CEME/97 de 20 de Novembro.
O GEN RES (51290511) José António Silvestre Martins, continuou na efectividade de serviço,
após passar à situação de reserva, em 28 de Julho de 1997, a desempenhar as funções de Vice
Presidente do Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência, até 30 de Setembro 1997,
data a partir do qual foi nomeado Vogal do Conselho Superior de Disciplina do Exército, conforme
Despacho n." 28l/CEME/97.
O COR INF RES (50996011) Fernando Pereira Vicente, continuou ao serviço efectivo no
QG/GML, após a sua passagem à situação de reserva, em 30 de Novembro de 1997.
O COR MED RES (45520561) José Mendes Rodrigues Bento, continuou ao serviço efectivo
em 02 de Setembro de 1997, data em que transitou para a situação de reserva, até 29 de Outubro
de 1997.
O TCOR INF RES (32106762) António Lopes Lourenço, continuou ao serviço efectivo no
BCS/CMSM, após a sua passagem à situação de reserva, em IOde Dezembro de 1997.
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o TCOR QEO/INF RES (00777062) Manuel de Araújo Lomba, continuou ao serviço efectivo
no EME, após a sua passagem à situação de reserva, em 18 de Dezembro de 1997.
SMOR INF RES (50167411) Guilherme Teófilo da Encarnação Antunes, continua na efectividade
de serviço, na situação de reserva, na ESE, desde 24 de Dezembro de 1997, data da passagem à
situação de reserva, por limite de idade.
SCH TM RES (41446061) António André Pinto Nascimento, presta serviço, na situação de
reserva, no BAdidos, em diligência no EMGFA, desde 7 de Dezembro 1997.
SCH SPM RES (45268461) Manuel Serrano Nabais, continua na efectividade de serviço, na
situação de reserva, no ArqGEx, desde 27 de Dezembro de 1997, data da passagem à situação de
reserva, por limite de idade.
SAJ ENG RES (39202360) Francisco Joaquim Familiar, deixou de prestar serviço, no DGME,
desde 2 Dezembro 1997.

VII -

RECTIFICAÇÕES

Na OE, 2: sene, n." 9, de 30 de Setembro de 1997, pág. 515, que fique sem efeito a
declaração que publica a continuação na efectividade de serviço, respeitante ao SCH INF (48035761)
Franco Luis Pimentel.
Na OE, 2: série, n." 9, de 30 de Setembro de 1997, pág. 515, que fique sem efeito a
declaração que publica a continuação na efectividade de serviço, respeitante ao SCH MED (45307861)
Júlio Monsanto Marques.
Na OE, 2: série, n." 6, de 30 de Junho de 1997, pág. 385, que fique sem efeito a declaração
que publica a continuação na efectividade de serviço, respeitante ao SCH MAT (48035761) Horácio
Graça Silva.

VIII -

OBITUÁRIO

1984
Agosto, 22 -

CAP REF (52914911)

Agosto, 14 -

I SAR REF (00171330)

José Simões, do QG/GML.

1988
José António Baptista, do QG/RMS.
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1992
Maio, 21 -

COR REF (50971711)

Boaventura

Paulo Lopes, do QG/GML.

1993
Dezembro,

6 -

COR REF (512390 II) António E. P. Figueiredo

Cardoso, do QG/GML.

1995
Janeiro, 10 - CAP REF (52914911) José Dias Resende, do QG/GML.
Maio, 27 - MAJ REF (5032511 I) Raul Rodrigues Beleza Pais Moreira, do QG/GML.
Junho, 14 - CAP REF (51355411) Carlos Alberto Matos Gueifão, do QG/GML.
Julho, 13 - TCOR REF (50568711) Jorge Duarte Mesquita, do QG/GML.
Julho, 26 - CAP REF (01205165) Vasco José Pereira Mateus, do QG/GML.
Julho, 30 - COR REF (50813411) Henrique Alberto Sousa Junior Guerra, do QG/GML.
Agosto, 29 - MAJ REF (50661811) Rogério dos Santos Antunes, do QG/GML.
Outubro, 26 - TEN REF (500550 I I) Manuel Francisco Gomes, do QG/GML.

1996
Janeiro, 2 - COR REF (51295611) Mário Jesus Ferreira, do QG/GML.
Janeiro, 30 - CAP REF (51433611) Paulino Marques Tourais, do QG/RMN.
Fevereiro, 13 - CAP REF (80192560) Salazar Joaquim Lopes da Silva, do QG/GML.
Fevereiro, 21 - COR REF (5007641 I) Carlos Alexandre Rodrigues de Soure, do QG/GML.
Abril, 10 - CAP REF (50708711) Fortunato Cabrita Rosário, do QG/GML.
Abril, 28 - MAJ REF (51434011) Mário da Cruz Vieira, do QG/GML.
Julho, 13 - MAJ REF (51351211) João Pedro Pereira Rodrigues, do QG/GML.
Julho, 15 - COR REF (51450011) José Marcelino Correia Vilarinho, do QG/GML.
Junho, 29 - MAJ REF (5032491 I) António de Castro, do QG/GML.
Agosto, 20 - MAJ REF (51450811) João Henrique Vieira Branco, do QG/RMS.
Agosto, 26 - TEN REF (500221 I I) Baltazar dos Reis Rodrigues, do QG/GML.

1997
Janeiro, 18 - CAP REF (50282111) Américo Alonso Domingues, do QG/GML.
Fevereiro, 2 - COR REF (52871911) Daniel Alexandre Sarsfield Rodrigues, do QG/GML.
Fevereiro, 19 - 2SAR ~EF (52357711) José Duarte, do QG/RMS.
Fevereiro, 20 - TCOR REF (50072911) Joaquim João Gil Judice, do QG/GML.
Março, 28 - COR REF (5141771 I) Nuno António Carvalho Esteves Rosa, do QG/GML.
Março, 28 - ISAR REF (52409311) Luís Augusto das Dores, do QG/GML.
Junho, 5 - MAJ REF (51763511) Adão Maria de Almeida Graça, do QG/GML.
Junho, 6 - CAP REF (50938811) Domingos Júlio Graça de Castro, do QG/GML.
Junho, 24 - COR REF (51291611) António Vasconcelos Galvão T. Tovim, do QG/GML.
Setembro, 18 - CAP REF (50994111) Ernesto Matias Gomes Cravina, do QG/GML.
Setembro, 26 - CAP REF (50449211) José Pereira Carrusca, do QG/GML.
Setembro, 28 - COR GRAD DFA (51407711) Manuel Teixeira Gil, do QG/RMS.
Outubro, 26 - ISAR REF (51523911) João Silva Fradinho, do QG/GML.
Novembro, 3 - CAP REF (50132811) Norberto Carapinha Zacarias, do QG/RMS.
Novembro, 6 - SAJ REF (52269011) João de Jesus Lavadinho Martins, do QG/RMS.
Novembro, 8 - SCH REF (50090811) Celestino Tobias Moedas, do QG/RMS.
Novembro, 22 - ISAR SPM RES (51536911) João Dias Ledo, do QG/GML.
Novembro, 23 - I SAR REF (508390 II) Josué Ribeiro Coelho, do QG/GML.
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o

Chefe do Estado-Maior

do Exército

Gabriel Augusto do Espírito Santo, general

Está conform

o

Ajudante-General

do Exército

José Casimiro Gomes Gonçalves Aranha, general.
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N.º 2/28 DE FEVEREIRO DE 1998
Publica-se

ao Exército o seguinte:

I -

DECRETOS,

PORTARIAS

E DESPACHOS

Despacho 19/MDN/97
de 14 de Fevereiro
Nos termos do disposto no n." 3 do art. 2.° do Dec.-Lei n." 262/88, de 28 de Julho, nomeio,
o general João Manuel de Almeida Viana, do Exército, para a realização de missão de carácter
extraordinário no meu gabinete, ficando na minha directa dependência.
O general Almeida Viana é, para o efeito do presente despacho, requisitado ao Exército por
um período de dois meses, a partir de hoje, findo o qual regressa ao seu ramo.
O general Almeida Viana durante o período de requisição é remunerado pelo Exército e
permanece na situação de adido ao quadro.
O Ministro da Defesa Nacional, António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino.

Despacho n." 13302/97
de 15 de Dezembro
No uso das competências delegadas pelo Despacho n." 36/MDN/97, de 6 de Março, publicado
no Diário da República, 2: série, n." 67, de 20 de Março de 1997, nos termos do art. 4.°, conjugado
com o disposto no n." 4 do art. 6.°, do Dec-Lei n." 238/96, de 13 de Dezembro, e encontrando-se
verificados os requisitos neles previstos, prorrogo pelo período de seis meses, a comissão do SCH
INF (02065078) Carlos José Lopes de Carvalho, no âmbito do Projecto 1 inscrito no Programa-Quadro
de Cooperação Técnico-Militar com a República da, Guiné-Bissau.
O Director-Geral,

A. Gonçalves Ribeiro, general.

II -

JUSTIÇA

E DISCIPLINA

Condecorações
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de ouro de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.° e 22.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
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todos do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas
aprovado
pelo Dec.-Lei
n." 566/7 I, de 20 de Dezembro,
Azevedo de Araújo Geraldes.
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Comemorativas
das Forças Armadas,
o BRIG (507673 I I) João Carlos de
(Por portaria de 7 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar
com a medalha de ouro de serviços
distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 21.° e 22.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
todos do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o BRIG (50021711) Vitor Manuel Domingos.
(Por portaria de 18 de Dezembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar
com a medalha de ouro de serviços
distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 2 1.° e 22.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
todos do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro,
o BRIG (5130251 I) Rui Ernesto Freire
Lobo da Costa.
(Por portaria de 7 de Janeiro ele 1998)

Manda o Ministro da Defesa Nacionalcondecorar
com a medalha de prata de serviços distintos, nos
termos da alíneaa) do art. 25.0,'do n." I'do art. 62.° e do n." 3 do art. 67.° do Regulamento da MedalhaMilitar
e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/7 I, de 20 de
Dezembro, o MAJ CA V CMD (14336280) Luís Nunes da Fonseca.
(Por panaria

de 21 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, condecorar
com a medalha de
prata de serviços
distintos,
por ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 21.°, n." I, 25.°, n." I,
alínea a), 62.°, n." I, 67.°, n." 3, do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro,
o CORT INF RES
(5140141 I) José Casimiro Coelho Pereira Pinto.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas condecorar
com a medalha de
prata de serviços
distintos,
por ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 21.°, n." I, 25.°, n." l ,
alínea a), 62.°, n." I, 67.°, n." 3, do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativa
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o COR ENG (02291863)
Eduardo

Augusto

Carneiro

Teixeira.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército. condecorar
com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 21.° e 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
todos do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro,
o BRIG (51264611)
Carlos Gonçalves
do
Amaral.
(Por portaria ele 19 de Setembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar
com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 21.° e 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
todos do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/7 I, de 20 de Dezembro,
o BRIG (50511211)
José Dias.
(Por portaria de 21 de Julho ele 1997)
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N.o 2

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.° e 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
todos do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o COR INF (O 1523065) Norberto Crisante
de Sousa Bernardes.
(Por portaria de IOde

Dezembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.° e 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
todos do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o COR CAV (05384463) Rogério da Silva
Guilherme.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.° e 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
todos do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das .Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n.? 566/71, de 20 de Dezembro, o COR CAV (07054264) Mário Delfim
Guimarães Tavares de Almeida.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.° e 25.°, com referência ao
todos do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o COR ENG (09326564)
Mendes Correia.

prata de serviços
n." 3 do art. 67.°,
Forças Armadas,
António Duarte

(Por portaria de I de Agosto de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.° e 25.°, com referência ao
todos do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das
aprovado pelo Dec.d.ei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o COR AM (51247611)
da Silva Forte.

prata de serviços
n." 3 do art. 67.°,
Forças Armadas,
Alfeu Raul Maia

(Por portaria de 30 de Outubro de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.° e 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
todos do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Arrnadâs,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o TCOR INF (11124967) José Gabriel Brás
Marcos.
(Por portaria de 1 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.° e 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
todos do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o TCOR CA V (02536265) Joaquim dos
Reis.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1997)
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com a medalha

de cobre de serviços

distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 21.° e 26.°, com referência ao n.? 3 do art. 67.°,
todos do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro,
o SAJ INF (46384355)
António Joaquim
Ressurreição

Fernandes.
(Por portaria de IOde

-cruz

Por decreto
da medalha

Dezembro

do Presidente
da República de 16 de Outubro de 1997, foi agraciado
de mérito militar o GEN (50432211)
João Goulão de Melo.

com a grã-

(DR II série, n." 253, de 31 de Outubro

-cruz

Por decreto
da medalha

do Presidente
da Repúbl ica de 16 de Outubro de 1997, foi agraciado
de mérito militar o GEN (51241 I 11) António de Albuquerque.
(DR II série,

-cruz

Por decreto
da medalha

11.°

de 1997)

ele 1997)

com a

grã-

253, de 31 de Outubro ele 1997)

do Presidente
da República de 16 de Outubro de 1997, foi agraciado com a grãde mérito militar o GEN (5 129051 I) José António Silvestre Martins.
(DR II série, n." 253. ele 31 de Outubro

de 1997)

O General de Brigada Mauro dei Vecchio, do Exército Italiano comandou,
no âmbito da
Operação "Joint Guard "e no Teatro de Operações da Bósnia-Herzegovina,
a Brigada Multinacional
Norte da SFOR, no período em que nela se integraram
os 1.° e 2.° Batalhões
de Infantaria
da
Brigada

Mecanizada
Independente.
O Exército Português
regista e enaltece a esclarecida
acção do General de Brigada Mauro del
Vecchio relativamente
às tropas portuguesas
cuja actividade
operacional
e apoio logístico sempre
dedicou
grande atenção
e total disponibilidade,
merecendo
particular
realce a sua permanente
preocupação
pela melhoria das condições de vida do pessoal, especialmente,
no âmbito das instalações
ou na prestação
de apoio sanitário extraordinário.
Nas visitas que assiduamente
efectuou aos Batalhões Portugueses
manteve sempre um estreito
contacto com as tropas, não se coibindo de lhes manifestar,
inúmeras vezes, o seu apreço pessoal
pelo esforço e proficiência
postos no cumprimento
das diversas missões atribuídas, o que constituiu
um importante
factor de estímulo que apraz referir. Igualmente,
nas visitas realizadas
por Altas
Entidades
nunca deixou de tecer os mais incólumes elogios ao desempenho
e profissionalismo
das
Tropas do Exército Português contribuindo
assim, para prestigiar e acentuar a acção militar Nacional
na Bósnia-Herzegovina.
Pelo brilhantismo
da sua acção de comando, na qual se relevam as suas excepcionais
qualidades
de Homem e de Militar, pela excelente vivência que proporcionou
entre os militares dos Exércitos
Italiano e Português,
a qual, se instituiu como exemplo no âmbito da SFOR, é de inteira justiça que
o General
de Brigada
Mauro dei Vecchio,
seja apontado
à consideração
e respeito
públicos,
testemunhando-se
deste modo, o elevado mérito que lhe é reconhecido
pelo Exército Português.
Neste termos,
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, ao abrigo do n." 2 do Art. 39.° do Capítulo V
do Decreto-Lei
11. 566171, de 20 de Dezembro
- Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas
das Forças Armadas - condecorar
com a medalha de mérito militar de 1." classe o
General de Brigada Mauro Dei Vecchio, do Exército Italiano.
(Por portaria de 26 de Dezembro

ele 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar
com a medalha de mérito militar
de 2: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
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ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o TCOR INF (80000370)
Vasco Henriques de Sommer Travassos Valdez.
0

0

(Por portaria de 16 de Dezembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o TCOR ART
(12720778) Delfim da Fonseca Osório Nunes.
0

0

(Por portaria de 16 de Dezembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o TEN SGE (17607180)
Victor Manuel da Silva Cabrita.
0

0

(Por portaria de 16 ele Dezembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o SAJ INF (10281580)
Joaquim Fernando da Silva.
0

0

(Por portaria de 27 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71 , de 20 de Dezembro, o SAJ INF (02103483)
António Manuel Ribeiro Guedes.
0

0

(Por portaria de 27 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe~ do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o SAJ AM (11518680)
Victor Manuel Pereira da Rocha.
0

0

(Por portaria de 27 de Novembro

de 1997)

Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exemplar, por despacho das datas
que se indicam e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro,
os seguintes militares:
TCOR AM/GNR (00337562) José Augusto Coutinho Pereira Monteiro;
MAJ SGE/GNR (O 1384367) Manuel Francisco Trindade Gonçalves;
SCH/GNR (06266666) José Maria Moutas Pereira;
CAB CAV/GNR (04688963) Diamantino Joaquim Gomes Grilo.
(Por despacho

de 29 de Outubro de 1997)
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Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2.a classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e
4.° do Dec.-Lei n.? 397/85, de 11 de Outubro, o COR INF (51407411) José Aires Palmeiro Queimado.
(Por portaria de 15 de Dezembro

de (997)

Manda o Chefe do Estado-Maior' do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2.a classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e
4.° do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o COR TM (31478362) Francisco José F. Bastos
Moreira.
(Por panaria

de 30 de Setembro de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2 .. classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. J. ° e
4.° do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o COR FARM RES (35235057) José António Barreto
Damas Mora.
(Por portaria de 15 de Dezembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2.' classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e
4.° do Dec.-Lei n." 397/85, de J J de Outubro, o TCOR TM (09688364) António João Mousinho dos
Santos.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2 .. classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e
4.° do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o TCOR AM (03631964) Arlindo Mário de Moura
Vieira Duarte.
(Por portaria de 5 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 3." classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. J. e
4.° do Dec.-Lei n." 397/85, de J I de Outubro, o CAP INF (03023383) Pedro Manuel Cardoso
Tinoco Faria.
O

(Por portaria de 28 de Outubro de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
a
Henriques - Patrono do Exército, de 3. classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. I.° e
4.° do Dec-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o CAP INF (03476485) João Pedro Rato Boga de
Oliveira Ribeiro.
(Por portaria de 27 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4.a classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e
4. ° do Dec.-Lei n." 397/85, de 1 I de Outubro, o SAJ CA V (516884 J J) António dos Santos.
(Por portaria de 9 de Dezembro

de 1997)

Louvores
Louvo o MAJ CAV "CMD" (14336280) Luís Nunes da Fonseca, pela forma muito digna,
dedicada, competente, correcta e leal como ao longo de dois anos desempenhou as funções de meu
ajudante de campo.
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Oficial íntegro
discreto, cultivando a sobriedade, permanentemente disponível e dotado de
grande capacidade de trabalho e competência profissional, o major Fonseca prestigiou com o rigor
que incutiu ao seu cargo as funções de representação do Ministro, tanto a nível nacional como no
âmbito internacional, afirmando-se como um prestimoso colaborador do Ministro da Defesa Nacional.
Importa referir a sua acção eficiente como oficial de segurança do Gabinete garantindo em
permanência o cumprimento das normas de segurança em vigor.
Apraz-me registar a sua participação empenhada e zelosa, quer em trabalhos de equipa
relativos a temáticas da defesa nacional quer no planeamento rigoroso, preparação e organização
das viagens de representação ministerial, bem como dos respectivos protocolos.
Dotado de sólidos dotes de carácter, grande dedicação e alto sentido do dever, qualidades
que, aliadas à sua frontalidadade e grande entusiasmo posto no desempenho das suas tarefas,
creditam o major Fonseca como um excelente oficial, que prestigia a arma a que pertence e o
Exército que devotadamente serve.
Pelo que fica dito, é, pois, muito grato ao ministro da Defesa Nacional reconhecer publicamente
as excelentes qualidades pessoais e profissionais reveladas pelo major Fonseca, considerando os
serviços por si prestados como extraordinários, relevantes e distintos e dos quais resultou honra e
lustre para a instituição militar e para o País.
21 de Novembro de 1997, de Ferreira Vitorino.

O Ministro da Defesa Nacional, António Manuel de Carvalho
(DR II série, n." 281, de 5 de Dezembro de 1997)

O CORT INF RES (51401411) José Casimiro Coelho Pereira Pinto vem desempenhando,
Com exemplar dedicação e empenho, o cargo de chefe do Gabinete de Estudos e Planeamento da
Divisão de Informações há mais de sete anos.
Com um número muito reduzido de subordinados, tem conseguido dar resposta a todas as
solicitações de serviço mercê das suas elevadas qualidades de abnegação, associadas a uma grande
capacidade de trabalho, a um espírito de sacrifício e de bem servir exemplares e a um muito
elevado nível de conhecimentos técnicos.
Deste modo, o coronel Pereira Pinto tem conseguido estudar e accionar, com muita ponderação
e sentido dos interesses do serviço, das Forças Armadas e do País, não só os assuntos internos da
divisão, mas também os relativos às informações no EMGFA e nas Forças Armadas, à estrutura do
sistema de informações da República Portuguesa, toda a legislação sobre o mesmo e todos os
aspectos relativos a informações no âmbito da UEO e da NATO.
De tudo isto merece especial realce a actividade desenvolvida no âmbito da NATO, em que
a sua participação em grupos de trabalho e reuniões sobre os assuntos mais diversos e mais
avançados tecnologicamente e o seu empenho eficaz na instalação de novas técnicas e metodologias
nas Forças Armadas Portuguesas, em perfeita coordenação com outros órgãos do EMGFA e com
os três ramos, têm sido decisivos para o acompanhamento dos desenvolvimentos técnicos e doutrinários
que se têm verificado no seio da Aliança e noutros países membros.
Louvo, em consequência, o coronel Pereira Pinto, manifestando publicamente o meu elevado
apreço pelas qualidades militares e pessoais e pelos serviços prestados às Forças Armadas, dos
quais resulta honra e lustre para as instituições militares e que considero extraordinários, relevantes
e distintos.
23 de Outubro de 1997, - O Chefe do Estado-Maior-General
Carlos Fuieta da Ponte, almirante.
(DR"

das Forças Armadas, António

série, n." 266, de 17 de Novembro de 1997)
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COR ART RES (50041011) Joaquim Luís Dias Antunes Ferreira presta serviço na Divisão
de Informações há quase três anos, tendo vindo a desempenhar o cargo de chefe da Repartição de
Administração e Segurança Interna, em acumulação com o de chefe da Repartição de Documentação
e Arquivo, para além de outras tarefas isoladas diversas.
Em todas as circunstâncias, tem demonstrado dedicação e espírito de bem servir, a par da
prática em elevado grau das qualidades de lealdade e honestidade, tendo, deste modo, conseguido
manter a qualidade do desempenho das suas repartições num nível adequado apesar das crescentes
dificuldades em meios e recursos.
Louvo, por isso, o coronel Antunes Ferreira, manifestando-lhe o elevado apreço pelas suas
qualidades militares e pelo elevado mérito e importância dos serviços prestados.
23 de Outubro de 1997, - O Chefe do Estado-Maior-General
Carlos Fuzeta da Ponte, almirante.
(DR II série,

das Forças Armadas, António
11.°

266, de 17 de Novembro de 1997)

Nos termos do n." 2 do art. 8.° do Regulamento de Disciplina Militar, avoco o louvor
concedido pelo brigadeiro José Augusto Valente de Oliveira Simões, chefe da DIPLAEM, ao COR
ENG (02299863) Eduardo Augusto Carneiro Teixeira, que se transcreve:
"Louvo o COR ENG (02299863) Eduardo Augusto Carneiro Teixeira pela forma muito
dedicada, organizada e eficiente como desempenhou as funções de chefe da Repartição de Planeamento
de Forças.
Tendo à sua responsabilidade o planeamento de forças NATO, conduziu de forma exemplar
um processo que não só exige grande rigor e minúcia em todas as suas fases, como também a
realização de reuniões periódicas de negociação com as instâncias da Aliança, que têm manifestado
uma impressão favorável do trabalho realizado.
Na área do planeamento de forças nacional, a sua acção foi notável durante a revisão da 2:
Lei de Programação Militar (LPM) e a preparação da 3: LPM, revelando simultaneamente grande
capacidade de diálogo com os representantes dos ramos e determinação na procura das soluções
adequadas para a globalidade das Forças Armadas.
É ainda de toda a justiça referir a sua acção no processo de reavaliação da documentação
estruturante do planeamento de forças nacional, tarefa que, não sendo especificamente da sua área
de responsabilidade,
aceitou com entusiasmo e realizou de forma brilhante.
Oficial que pauta o seu procedimento pelos mais elevados padrões éticos, sóbrio de palavras
e de atitudes, alia a um invulgar conjunto de qualidades uma maneira de ser que se pode considerar
demasiado modesta e discreta e que impede que o seu superior desempenho profissional seja
conhecido como merece.
Pelos excelentes resultados conseguidos no desempenho das suas funções durante a sua
permanência no EMGFA e pelas óptimas qualidades pessoais e profissionais evidenciadas, o coronel
Carneiro Teixeira é merecedor de público louvor e de ser apontado ao respeito e consideração
públicos, devendo os serviços por si prestados ser considerados extraordinários, relevantes e distintos."
6 de Outubro de 1997, - O Chefe do Estado-Maior-General
Carlos Fúzeta da Ponte, almirante.
(DR II série,

das Forças Armadas, António
11.°

266. de 17 de Novembro de 1997)

~
Louvo O GEN (51290511) José António Silvestre Martins, pelas extraordinárias qualidades
pessoais e profissionais demonstradas ao longo de uma brilhante carreira de cerca de quarenta e três
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à Instituição
Militar e ao País.
desde cedo patenteou grande competência,
capacidade
de trabalho,
aptidão para o comando das tropas, tendo revelado no período das

de África em duas exigentes comissões no Teatro de Operações de Moçambique
grande
para entender o conflito que então se vivia, merecendo
da parte dos seus superiores
os

mais rasgados elogios pela forma como com determinação,
inteligência
lúcida, alicerçada
numa
forte personalidade,
obtinha resultados
assinaláveis
para as forças sob seu comando, que nele viam
um verdadeiro
chefe e um amigo desvelado.
Em funções de Estado-Maior,
uma vez mais demonstrou
a sua elevada craveira técnica e
profissional.
Oficial muito calmo e sensato, metódico na análise dos problemas
e na elaboração
oportuna de informações
e relatórios, que procurava fundamentar
com o conhecimento
pessoal dos
assuntos, acompanhando-os
no terreno, contribuiu de forma muito significativa
para solucionar
os
problemas
no âmbito do pessoal da Região Militar de Moçambique,
merecendo
especial destaque
o estudo efectuado sobre a situação dos mutilados e incapacitados,
levando à criação de uma secção
de mutilados
no âmbito da I: Repartição.
Ainda como major, foi colocado na Direcção de Arma de Infantaria,
após o 25 de Abril de
1974, onde uma vez mais demonstrou
invulgar capacidade de trabalho, firme espírito de bem servir,
forte personalidade,
contribuindo de forma decisiva para a reestruturação da Repartição de Pessoal/DAI
e conseguindo,
apesar do período difícil que então se vivia, através da compreensão
pelos legítimos
anseios do pessoal, mas sem nunca pactuar com demagogias
merecer a estima e simpatia de todos
com quem, directa ou indirectamente
serviu.
Merece igualmente destaque, a acção por si desenvolvida
como 2° Comandante
do BIMec/BMI,
numa fase de levantamento
da unidade.
As iniciativas que tomou, o seu permanente empenhamento,
inultrapassável
lealdade e camaradagem,
criando entre todos os militares um clima de abertura e
desejo de franca participação
nas tarefas de vida da unidade, contribuindo
assim, de forma decisiva
para o levantamento
da primeira Unidade Mecanizada
do Exército Português.
No posto de tenente-coronel
desenvolveu
trabalho muito meritório no âmbito da 2: Rep/GML,
sendo de realçar os estudos por si efectuados no âmbito dos problemas relacionados
com as ausências
ilegítimas e a droga e, em acumulação
de funções a contribuição
preciosa que deu ao grupo de
trabalho responsável
pela elaboração
das normas de colocação
de pessoal do QP e o sistema de
informações
periódicas.
Uma vez mais, o general Silvestre Martins, se destacou pela sua isenção,
pela dignidade
e franqueza,
elevado espírito de disciplina
e noção das responsabilidades.
Pelo conjunto de qualidades
e capacidades
evidenciadas,
já no posto de coronel é escolhido
para as funções de Adjunto do Chefe de Gabinete do Chefe do Estado-Maior
General, mais tarde
nomeado comandante
do Regimento de Infantaria de Abrantes e após a frequência do Curso Superior
de Comando
e Direcção,
Chefe do Estado-Maior
da Região Militar do Centro.
Uma vez mais,
demonstrou
ser um oficial com grande capacidade
para o cumprimento
de tarefas de grande
responsabilidade,
detentor de um carácter íntegro, de inexcedível
lealdade e forte personalidade
que
alia a uma afabilidade
de trato, contribuindo
de forma decisiva para a congregação
de esforços e
obtenção de excelentes
resultados
em todas as actividades
que desenvolve.
Tendo sido promovido ao posto de brigadeiro e nomeado Adjunto do General Ajudante-General
para presidir à Comissão
Instaladora
da Direcção do Serviço de Recrutamento,
com determinação
e perseverança,
conseguiu,
graças ao seu inexcedível
espírito de missão, que os editais sempre
fossem publicados
dentro dos prazos fixados, para o que teve de assumir riscos e tomar decisões
que confinaram
a sua capacidade
de decisão.
Nomeado Comandante da Zona Militar dos Açores pôde, através de uma proficiente e esclarecida
acção de comando,
e em período de profundas
transformações
decorrentes
da reestruturação
do
Exército, dar um contributo precioso a essas inadiáveis acções, mobilizando para elas o empenhamento
e o entusiasmo
de todo o pessoal da ZMA, designadamente
os seus Quadros e particularmente
os
Comandos
subordinados.
Promovido
ao posto de general,

é nomeado

por despacho

conjunto

do 1.° Ministro

e Ministro
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da Defesa Nacional para o importante cargo de Vice-Presidente do Conselho Nacional de Planeamento
Civil de Emergência.
Tendo o general Silvestre Martins, por exigência legal, terminado a sua condição de militar
na situação do activo, entende o Comandante do Exército enaltecer a sua figura de militar, salientando
a excelência do seu contributo ao longo da sua carreira, inteiramente dedicada à causa militar e na
qual foram marcantes, não só a sua grande competência, como também os seus dotes de carácter,
de lealdade, forte personalidade e fino trato e o sentido humano das suas decisões e atitudes e
classificam os serviços que prestou ao Exército e à Nação, nas mais diferentes circunstâncias, como
relevantes, excepcionais e distintíssimos.
29 de Agosto de 1997, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito

Louvo o BRIG (5002171]) Victor Manuel Domingos, pela forma brilhante e abnegada como,
ao longo de mais de 39 anos, serviu o Exército, doando-se .totalmente ao cumprimento das exigentes
missões e tarefas de âmbito militar que lhe foram cometidas, com sacrifício frequente da sua vida
pessoal e familiar, demonstrando elevada noção das responsabilidades e notável espírito de missão.
Por três' vezes foi chamado ao desempenho de importantes tarefas logísticas nos teatros de
operações africanas, com destaque para a gerência da Messe Militar de Nampula, sempre se havendo
com elevada competência, desembaraço, dinamismo e tenacidade, publicamente reconhecidos e
destacados nos diversos louvores que preenchem a sua notável folha de serviços.
Militar possuidor de grande preparação técnica, assinalável poder de iniciativa e invulgar
espírito organizativo, com natural aptidão para o desempenho de funções de chefia e direcção, foi
chamado a desempenhar importantes tarefas em toda a estrutura financeira e de intendência do
Exército, com realce para a Chefia do Centro de Finanças da Logística e a Direcção da Manutenção
Militar, missões que desempenhou com brilhantismo e notável eficiência e das quais resultou honra
e lustre para a Organização Militar.
Responsável nos últimos anos pela Direcção dos Serviços de Intendência do Exército, conferiu
aos serviços a seu cargo uma elevada eficiência e rentabilidade que lhe permitiram apresentar
respostas e propostas oportunas e correctas, tendo sempre em vista a melhoria das condições de
vida e comodidade das tropas e um adequado nível de alimentação e do fardamento, revelando-se
um excelente colaborador da acção do Comando da Logística.
Elo de ligação entre este Comando e os Estabelecimentos
Fabris do Exército da área da
Intendência, na fase particularmente difícil em que se aprecia qual erá a continuidade de tais
órgãos, a sua experiência e aptidão profissional têm sido excelente contributo para que tal evolução
decorra no sentido que se impõe, de salvaguarda dos interesses do Exército.
As diversificados missões a que o Exército tem sido chamado nos últimos anos, englobados
genericamente na designação de apoio à paz, em África ou na Bósnia-Herzegovina, têm apresentado
importantes desafios logísticos, merecendo realce a forma como a Intendência tem conseguido
superar lacunas existentes, permitindo que o aprontamento
a sustentação das forças ocorra sem
sobressaltos e sempre atempadamente, o que em muito se deve à esclarecida e sensata dinâmica que
o brigadeiro Domingos soube imprimir aos seus serviços.
Ao longo da sua bem preenchida e brilhante carreira ficam bem patentes as suas virtudes
militares de carácter, total lealdade, camaradagem, bom espírito de disciplina e sentido do dever,
as quais aliadas a uma boa capacidade intelectual e uma inexcedível dedicação, fazem com que os
serviços por si prestados à Instituição Militar devam ser justamente considerados como importantes,
relevantes e distintíssimos.
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26 de Dezembro de 1997, Espírito Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto do
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Louvo O BRIG (50511211) José Dias, pela forma competente e de elevado profissionalismo
como desempenhou as funções' de Director dos Serviços de Finanças.
Oficial com elevados conhecimentos da administração financeira do Estado bem como, do
Exército, cimentados por largos anos de experiência, dos quais, avultam a chefia da 7.' Repartição
do Estado-Maior do Exército, Centro Financeiro do Exército e do Centro de Gestão Financeira da
Logística, manteve com os Órgãos Superiores da Administração
Financeira do Estado um
relacionamento que se revelou de grande utilidade e que permitiu ultrapassar muitas das dificuldades
que se depararam à administração financeira do Exército.
Ultimamente, durante dois anos na chefia da Direcção dos Serviços de Finanças, uma vez
mais, o conhecimento que possui da prática da actividade financeira aliado a um elevado sentido
pedagógico, permitiram-lhe desenvolver uma acção directiva que se caracterizou pelo rigor, eficiência
e precisão legal, especialmente, num período, no qual, assume particular relevo a vertente financeira
no aprontamento e sustentação das Forças do Exército destacadas no exterior em missões de Apoio
à Paz.
Oficial general de grande competência profissional, muito seguro e leal na expressão das suas
opiniões, prestou ao Comando da Logística uma excelente colaboração, devendo os serviços prestados
ao Exército ser considerados importantes, relevantes e distintos.
21 de Julho de 1997, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito

Louvo BRIG (51264611) Carlos Gonçalves do Amaral, pelas extraordinárias qualidades pessoais
e profissionais demonstradas ao longo de uma brilhante carreira de quarenta e quatro anos de altos
serviços prestados à Instituição Militar e ao País.
A sua invulgar formação médica e científica no campo da reumatologia, desde cedo se
revelou quer no meio militar quer no meio civil, contribuindo de forma decisiva para a remodelação
do serviço, nos Hospitais Militares onde serviu.
Militar de elevados conhecimentos
técnico-profissionais,
de elevada estatura humana e
profissional e de reconhecida coragem científica, levaram a que fosse escolhido a exercer funções
de muito relevo, no âmbito da medicina castrense, merecendo particular destaque as de 2.° comandante
do Batalhão do Serviço de Saúde, Subdirector e posteriormente Director do Hospital Militar Principal,
Director da Escola do Serviço de Saúde Militar, Inspector de Medicina e Presidente da Junta
Médica de Recurso do Exército.
Em todas as funções que exerceu, pautou o brigadeiro Gonçalves Amaral a sua conduta pelo
mais rigoroso respeito pelas virtudes militares e ética deontológica, contribuindo de forma decisiva,
pelo seu senso clínico e comprovadas capacidades de mando para o seu funcionamento dos serviços
que dirigiu, grangeando assim prestígio para o Exército e para as Forças Armadas.
Oficial activo, diligente e esclarecido, de sólida formação humana e profissional, contribuiu
o brigadeiro Gonçalves do Amaral um exemplo de dedicação à medicina castrense, e à Nação
fazendo juz a que os serviços por si prestados, nas mais diversas circunstâncias, como relevantes,
excepcionais e distintíssimos.
19 de Setembro de 1997, Espírito Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto do

Louvo o BRIG RES (51302511) Rui Ernesto Freire Lobo da Costa, do Museu Militar, pela
forma digna, competente e pre tigiante como tem servido no Exército ao longo de mais de quarenta
e sete anos de carreira militar, na qual sempre demonstrou excepcionais qualidades e virtudes
militares, extrema dedicação e exemplar profissionalismo.
Como oficial de cavalaria, desde cedo, primeiro na Escola Prática de Cavalaria e Regimento
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de Lanceiros n." I, depois na Academia Militar, evidenciou competência, zelo e dedicação pelo
serviço, demonstrando ser inteligente, hábil instrutor, desembaraçado,
honesto e dedicado no
desempenho de todos os serviços a seu cargo e em todas as atitudes.
Nas diversas funções que exerceu no ex-Ultramar, sublinha-se em Moçambique como subalterno
e capitão, as de Ajudante de Campo do Comandante Militar da Província, de Oficial de Pessoal e
Reabastecimento do Batalhão de Cavalaria n." 571 e de Comandante da Companhia Polícia Militar
n." 1753. Dotado de personalidade bem definida, brioso, activo e extremamente dedicado à sua
profissão, desempenhou estas funções cultivando em alto grau a camaradagem, dando sobejas
provas de ser um oficial competente, disciplinado e disciplinador. Na Guiné, como major, nas
funções de Chefe da Secção de Informações do Agrupamento Operacional n.? I, desenvolveu
trabalho notável de organização e sistematização das notícias e informações de toda a zona de acção
do. Agrupamento, revelando muito discernimento e competência, nobreza de carácter, elevada coragem
moral, extrema lealdade e notável aptidão para bem servir em todas as circunstâncias.
Colocado na Academia Militar, como Mestre de Equitação, também aqui foi considerado um
distinto oficial da sua arma, constituindo-se um exemplo e incentivo para os outros cavaleiros,
evidenciando o seu amor ao desporto hípico e qual idades de desembaraço e dedicação pelo serviço,
a par duma modéstia natural.
Após a promoção a tenente-coronel foi nomeado 2.° comandante do Regimento de Lanceiros
de Lisboa, funções que desempenhou de forma muito eficiente, leal e dedicada. Preocupando-se
sempre muito mais com a eficiência do serviço do que com o seu prestígio pessoal, nunca se
poupou a esforços para melhorar o mais possível as condições de vida dos militares do Regimento,
sendo exigente, mas compreensivo, demonstrou excelentes qualidades de oficial e camarada.
Como coronel, no desempenho de funções de comandante, no Centro Militar de Educação
Física Equitação e Desportos e no Regimento de Lanceiros de Lisboa, evidenciou notável capacidade
de Comando. Conhecedor profundo e esclarecido dos problemas destas unidades e da sua arma,
desenvolveu notável e eficiente acção que muito se fez sentir na orientação, no estímulo e no apoio
aos seus colaboradores subordinados. Possuindo elevado sentido de responsabilidades e saudável
espírito de missão, muito disciplinado e disciplinador, firme, muito leal e dedicado ao serviço,
soube grangear respeito, admiração e confiança dos subordinados e criar sólidas relações de
camaradagem, coesão e disciplina na sua unidade.
Posteriormente, como inspector da Arma de Cavalaria, revelou as mais elevadas qualidades,
constituindo-se para além da eficiência da sua função específica, um muito valioso colaborador em
todos os assuntos respeitantes à sua Arma.
No cargo de 2.° comandante da I." Brigada Mista Independente, confirmou as suas invulgares
qualidades militares, desempenhando as suas delicadas e difíceis funções, com acentuado espírito
de missão e indefectível lealdade, contribuindo pela sua maneira de ser naturalmente modesta,
franca e afável, para o desenvolvimento de urna sã camaradagem entre todas as unidades da I." BMI
e para o fortalecimento do seu espírito de corpo.
Promovido ao posto de brigadeiro, assumiu o importante cargo de Director do Serviço de
Justiça e Disciplina, qae desempenhou durante cerca de quatro anos, onde evidenciou qualidades
e atributos que o caracterizaram durante a sua carreira, tendo os serviços por si prestados sido
considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Após a sua passagem à reserva exerceu durante cerca de dois anos funções na Comissão de
Contas e Apuramento de Responsabilidades,
apreendendo desde logo a problemática específica
desta Comissão e passou a contribuir para os trabalhos em curso, os quais acompanhou sempre de
forma muito esclarecida e consciente.
Posteriormente, solicitado a exercer o cargo de director do Museu Militar, com profundo
sentido de dever se disponibilizou para servir dando mais uma vez notável exemplo de grande
abnegação e consciente devoção à Instituição Militar. Durante cerca de três anos, estimulou de
forma clarividente e objectiva a função didáctica do Museu Militar, concretizando múltipla' acções
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que potenciaram
a sua força de comunicação
e visibilidade
exterior,
através das rnars variadas
exposições
e acções de divulgação,
muito dignificando
o Exército.
Pela elevada aptidão para bem servir nas mais diferentes condições
e circunstâncias,
pelas
excepcionais
qualidades
humanas e virtudes militares de que se destacam a elevada coragem moral,
grande nobreza de carácter e um exemplar sentido de dever, o Comandante
do Exército, no momento
em que o brigadeiro
Lobo da Costa, por imperativo
legal transita para a situação de reforma,
manifesta-lhe
o seu maior apreço e reconhece
que os seus serviços, os quais resultaram
honra e
lustre para a Instituição
Militar e para o País, foram extraordinários,
relevantes
e distintíssimos.
7 de Janeiro

de 1998, -

O Chefe

do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto do Espirito

Santo, general.

. Louvo o COR INF (O 1523065) Norberto Crisante de Sousa Bernardes porque no desempenho
das funções de Comandante
do Regimento
de Infantaria n."] que exerceu desde Dezembro de 1995,
sempre evidenciou competência,
elevada capacidade de comando e total empenhamento
que permitiram
alcançar os elevados níveis de eficiência que mereceram reiteradas referências
elogiosas por todos
quantos, por razões diversas, têm contactado
com este Regimento.
Dotado de grande iniciativa, dinamismo e espírito criativo, a par de uma exemplar dedicação,
alto sentido das responsabilidades
da disciplina e excepcional
espírito de missão, soube vencer as
dificuldades,
minimizar as insuficiências
e limitações, implementando
um conjunto de medidas que
se revelaram
inteiramente
ajustadas
à resolução dos problemas
com que se confrontou.
Pugnando
pela permanente
melhoria das condições
de vida do seu pessoal, promoveu
a
beneficiação
das instalações,
obtendo melhores níveis de conforto e de funcionalidade.
Particularmente
empenhado
na instrução e formação de todos quantos integram a Unidade
realizou uma acção muito meritória, desenvolvendo
um conjunto de actividades
complementares
da
formação militar, com relevante
incidência
no âmbito da educação ambiental
e da informação
e
prevenção
na área da toxicodependência.
Mantendo um excelente
relacionamento
com as autoridades
civis soube construir um clima
de colaboração
e de participação
em diversas acções de interesse mútuo, de que se destacam as
visitas e actividades realizadas com escolas localizadas na área da Unidade e o projecto de reflorestação
da Serra da Carregueira,
com evidentes
reflexos positivos para a imagem da Instituição
Militar.
A extrema lealdade, o elevado sentido do dever, a generosidade
no esforço e a determinação
na consecução
dos objectivos
traçados foram os atributos que de forma muito particular marcaram
a sua postura.
Pelas virtudes militares evidenciadas
e pela acção desenvolvida,
devem os serviço prestados
pelo coronel Sousa Bernardes, dos quais resultou honra e lustre para o Exército, serem considerados
como

relevante
IOde

, extraordinários

e distintos.

Dezembro
de 1997, Espíri/o San/o, general.

O Chefe

do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto do

Louvo o COR ART (04997464)
José Luís Pinto Ramalho pela forma extremamente
dedicada,
dinâmica e eficiente como desempenhou
as funções de Chefe de Estado-Maior do Comando Operacional
das Forças Terrestres.
Tendo assumido aquelas funções numa época exigente, designadamente
pela necessidade
de
acompanhamento
constante da situação nas regiões da Europa e de África onde Portugal mantêm
forças integrando missões multinacionais,
demonstrou muita serenidade, lucidez, espírito de sacrifício
e de bem servir, colocando
todo o seu vasto saber, nos domínios
das Relações
Internacionais,
Estratégicas
e da generalidade
das matérias militares, ao serviço do cumprimento
da missão do
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Comando de que foi Chefe de Estado-Maior.
Com excelente capacidade de chefia, num curtíssimo período de tempo se inteirou dos diversos
assuntos, quer do âmbito do Estado-Maior, quer dizendo respeito ao cargo de Comandante do
Quartel General/COFT, impulssionando com rara firmeza, muita inteligência, bom senso e sacrifício
pessoal, por um lado os estudos e planeamentos do Estado-Maior, correspondente difusão de ordens
e respectivo controlo de execução e, por outro; uma salutar vivência dos quadros e das tropas sob
a sua chefia e comando, promovendo com rigor, a sua disciplina consentida e a melhoria das suas
condições de vida. Releva-se ainda, o extremo cuidado que sempre pôs na coordenação das participações
de Forças do Exército em exercícios de treino operacional, com destaque para os combinados, de
forma a que os níveis atingidos pelas Forças Portuguesas fôsse sempre prestigiante, em confronto
com as congéneres dos outros países.
Militar dotado de elevado sentido de carácter e espírito de missão, extrema lealdade, sólido
discernimento, brioso, competente e dedicado, o coronel Pinto Ramalho, mostrando-se apto para o
desempenho dos cargos da mais elevada responsabilidade, prestou com honra e lustre, ao Exército
e à Nação, serviços extraordinários, relevantes e muito distintos.
31 de Outubro de 1997, Espírito Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto

do

Louvo o COR ART (51464711) Carlos Alberto Simões Manique, pelo modo excepcional
como desempenhou todas as funções em que foi investido ao longo dos trinta e nove anos da sua
carreira militar.
Oficial dotado dum invulgar conjunto de qualidades humanas e profissionais, às quais alia
uma modéstia e simpatia natural, imprimiu ao desempenho das suas funções uma extraordinária
eficácia, não só pelo modo sensato, consciente e dedicado como a elas se entregou, mas também
pelo elevado rendimento que obteve de todos os seus subordinados. Com um profundo conhecimento
da realidade do Exército, qualidade que adquiriu no desempenho de variadíssimos cargos e situações,
e sabendo, com admirável determinação e esclarecida inteligência, fazer o entrosamento entre os
interesses e objectivos das diversas actividades, dando resposta oportuna a todas as solicitações,
conseguiu o coronel Carlos Manique de forma responsável e competente, transmitir aos pareceres,
estudos e decisões, o pragmatismo e a objectividade que as situações exigiam.
Saliento em particular as funções de Chefe dos Serviços de Transportes do Exército que de
forma responsável e competente exerceu ao longo de quatro anos. Tendo sido estes Serviços
solicitados para inúmeras, constantes e importantes acções de grande responsabilidade no âmbito
do apoio operacional e logístico às Forças Nacionais Destacadas, na Bósnia, em Angola e em outras
missões no estrangeiro, exigindo planeamentos de grande complexidade e o controlo das operações
de terminal nos inúmeros deslocamentos aéreos, marítimos e terrestres, revelou-se possuidor de
profundos conhecimentos técnicos e de uma larga experiência na área dos transportes, que muito
contribuíram para o bom êxito de tais missões.
Extremamente metódico, muito cuidadoso, analisando todos os problemas até ao mais ínfimo
pormenor, possuindo um notável sentido das realidades, conseguiu por isso mesmo, apresentar
sempre propostas de soluções adequadas, e marcadamente imaginativas.
Por força dos cargos que desempenhou cada vez mais exigentes e complexos, o coronel
Carlos Manique confirmou de forma ímpar o seu dinamismo, a sua capacidade e verticalidade de
carácter, que aliados a um pragmatismo, coragem moral, espírito de sacrifício e pureza de princípios,
granjearam-lhe um elevado prestígio estima e consideração de todos aqueles que com ele privaram.
A excepcional conduta que este oficial teve ao longo de todos estes anos e os rcsu Itados
obtidos pelo seu esforço continuado, configuram os extraordinários serviços prestados como relevantes
e distintos para o Exército que tão devotadamente continua a servir.
6 de Dezembro de 1997, Espírito Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exércit.

Gabriel Augusto do
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Louvo O COR CA V (05384463) Rogério da Silva Guilherme pela elevada competência e pela
forma muito dignificante para o Exército como, durante mais de dois anos, desempenhou as funções
de Comandante do Centro Militar de Educação Física e Desportos.
Exercendo a sua acção com total dedicação e profissionalismo manteve em muito bom nível
os padrões de ensino e instrução específicos daquela Unidade conseguindo dar cabal cumprimento
aos encargos que lhe foram cometidos, apesar das dificuldades de vária ordem que teve de enfrentar,
nomeadamente as da falta de pessoal.
De realçar, neste aspecto, o seu total empenhamento nas acções relacionadas com a equitação
militar cujos resultados puderam ser apreciados aquando da realização das duas Semanas Equestres
Militares levadas a cabo no seu período de Comando, cujo brilho foi publicamente reconhecido,
quer pela sua organização, quer pelos seus resultados do ponto de vista técnico-desportivo, quer
pela imagem que projectaram do Exército e das Forças Armadas.
Aliás, outro tanto se verificou com as actuações da REPRISE da " Escola de Mafra", á qual
dedicou igualmente grande esforço apesar das dificuldades com que se debateu para os seus treinos,
dado os seus componentes estarem dispersos por várias unidades, estabelecimentos e órgãos. Apesar
disso as actuações desta Escola foram sempre muito apreciadas suscitando frequentes pedidos de
actuação, por entidades civis e militares.
Outro aspecto digno de registo da acção, do coronel Guilherme foi o apoio prestado pela sua
Unidade aos mais diversos organismos exteriores ao Exército nomeadamente a Escolas, à Federação
Equestre Portuguesa, à GNR, à Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno, à Federação Portuguesa
de Esgrima, das quais se receberam o maior reconhecimento pelos serviços prestados.
De destacar neste capítulo a excelente recepção proporcionada às esposas dos elementos que
participaram na recente reunião da NATO realizada em Sintra e que foi objecto de agradecimento
formal por parte daquela organização.
Para além da sua função de comandante esteve o coronel Gilherme desde há um ano, a
desempenhar cumulativamente as funções de Chefe da Comissão Técnica de Equitação e Remonta
do Comando da Instrução do Exército o que lhe acarretou mais um esforço suplementar no apoio
ao General Comandante da Instrução, conseguindo-o com proficiência e oportunidade, nomeadamente
nas acções de remonta a que ultimamente se tem dedicado.
No âmbito territorial não pode a sua acção de comando deixar de ser igualmente destacada,
quer pelo pronto e total cumprimento de todas as tarefas de que a unidade foi incumbida, quer pejos
níveis de disciplina, segurança, manutenção de instalações, alcançados, quer ainda pelo zeloso e
eficaz emprego dos recursos colocados à sua disposição, apesar de toda a especificidade de que se
reveste o CMEFD.
Pelo atrás exposto e pelas elevadas qualidades de moderação, bom senso, inteligência e
capacidade de gestão e decisão demonstradas devem os serviços prestados pelo coronel Silva
Guilherme, no comando do CMEFD, de que resultaram lustre e honra para o Exército, serem
classificados muito justamente como extraordinários, relevantes e distintos.
8 de Outubro de 1997, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito

Louvo o COR CAV (07054264) Mário Delfim Guimarães Tavares de Almeida, pela forma
altamente competente e exemplar como comandou o Regimento de Cavalaria n." 3 durante 20
meses, evidenciando de modo inequívoco notáveis qualidades de comando e chefia, servindo com
inteira lealdade e total entrega.
Inteiramente devotado ao serviço, desenvolveu um trabalho de muita valia demonstrando
sólida formação militar, intelegência bom senso e grande capacidade de análise das situações e
estabelecimento das soluções para os problemas com que se tem defrontado, a par de marcado
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desembaraço, entusiasmo e determinação na consecução dos objectivos traçados.
O Regimento de Cavalaria de Estremoz é, tradicionalmente, uma unidade com forte implantação
na sua área, estabelecendo com a cidade uma simbiose perfeita. Esta situação tem sido assegurada
pela actividade diária do Regimento e conduta disciplinada dos seus militares, por uma grande
cooperação e perfeito entendimento com as Autarquias e Entidades Civis. Atesta-o, a título de
exemplo; um programa radiofónico semanal (EXCALIBUR) na Rádio Despertar de Estremoz e a
cargo dos militares da Unidade.
Para a consecução destes objectivos foi determinante, a natural simpatia, educação, excelente
capacidade de relacionamento e abnegado sentido do dever do coronel Tavares de Almeida.
Outra colaboração que merece realce é a estabelecida com as estruturas locais do IEFP,
apoiando a realização de cursos também frequentados por mi litares com nítida vantagem para todas
as partes, obviando-se, assim algumas dificuldades da unidade e criando-se incentivos à adesão aos
Regimes de Voluntariado e Contrato.
É relevante referir a forma muito organizada e cuidada como foi recebido o ERec/BAI, vindo
do RC6, desde a recepção do material, à recepção e instalação do pessoal sua gradual integração
na vida e espírito dos Dragões de Olivença. Foi marcante a oportunidade e dignidade da Cerimónia
Militar que materializou a integração do ERec na unidade, para a qual foram convidadas as Autoridades
Civis e as Forças de Segurança locais, seguida de um desfile de apresentação pela cidade.
O coronel Tavares de Almeida tem desenvolvido uma acção persistente e eficaz na melhoria
da prontidão daquele esquadrão, incutindo um forte sentido de disciplina, promovendo uma instrução
bem estruturada e planeada e a recuperação e parqueamento adequado de todo o material e equipamento,
especialmente das viaturas blindadas, ao mesmo tempo que desencadeou acções com vista à melhoria
e reorganização da manutenção e todo o suporte oficinal, não só do Esquadrão mas também de todo
o Regimento.
A sua permanente disponibilidade, forte espírito de missão e em sintonia perfeita com as
orientações do Comando da Região determinaram a realização de cerimónias militares comemorativas
das batalhas, a participação e apoio a Exercícios vários, com realce para o Cruzeiro Sul 96, e apoio
a outros eventos como a visita dos Adidos Militares, confraternização de ex-Militares de unidades
ali mobilizadas para o ex-Ultramar, etc. Em toda esta actividade o Regimento demonstrou prontidão
e eficácia, que atestam a sua excelente capacidade de comando e organização e forte motivação de
todo o seu pessoal.
Muito atento aos problemas da Unidade, o coronel Tavares de Almeida impulsionou actividades
e promoveu obras e outras acções promotoras da melhoria das condições de vida do pessoal e
exerceu uma administração adequada do pessoal e uma rigorosa, eficiente e meticulosa gestão dos
recursos materiais e financeiros conseguindo com êxito assegurar um equilibrado funcionamento da
Unidade.
No comando do "3 de Cavalaria", o coronel Tavares de Almeida confirmou excelente aptidão
para bem servir em diferentes circunstâncias e funções, praticou em alto grau as virtudes militares
e prestou serviços que pela sua relevância trouxeram lustre para a Instituição Militar pelo que
devem ser classificados de extraordinários, relevantes e distintos.
28 de Outubro de 1997, Espírito Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

Louvo o COR ENG (09326564) António Duarte
eficiente e eficaz, como cumpriu as funções que lhe
Engenharia, ao longo dos últimos 33 meses.
Desempenhando, ainda como tenente-coronel,
Logística, onde conduziu com elevado bom senso e

do Exército,

Gabriel Augusto

do

Mendes Correia, pela forma muito competente,
foram atribuídas na Direcção dos Serviços de
primeiro a função de chefe da Repartição de
ponderação e reconhecida capacidade técnica
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a sensível área da "logística dos materrars e equipamentos de Engenharia" e posteriormente, no
âmbito da "logística das construções", a função Chefe da Repartição de Planeamento, a qual acumulava,
por necessidades de serviço, com a de Chefe da Repartição de Organização e Coordenação
Administrativa, conseguiu, dadas as suas excepcionais qualidades de trabalho, o seu espírito de
missão e a sua elevada vontade de bem servir, levar a bom termo todas as tarefas de que foi
incumbido, impondo um sentido prático na resolução dos mais diversos e complexos problemas que
se lhe depararam.
Merecem particular destaque, o assinalável trabalho que desenvolveu no âmbito dos Planos
de Obras de 1995 e 1996, com critério e muita ponderação, na orientação conveniente da sua
elaboração e desenvolvimento e no do seu posterior controlo, e a participação como Director de
vários Programas da 2: Lei de Programação Militar, pondo toda a sua experiência na colaboração
com os seus superiores, conseguindo traduzir com eficiência e oportunidade as directivas do escalão
superior.
É ainda de realçar a sua total disponibilidade na execução de outras tarefas em especial nas
acções levadas a cabo no âmbito da Cooperação Técnico-Militar com as Républicas da Guiné-Bissau
e S. Tomé e Príncipe, onde implementou prestigiantes relações, pautadas pela competência e
profissionalismo.
Promovido a coronel passou a desempenhar as funções de Inspector onde, mais uma vez,
demonstrou todas as suas qualidades de oficial inteligente, muito dedicado e permanentemente
disponível.
No momento em que é nomeado para nova e importante missão de serviço, mostrando assim
ser digno de ocupar os postos de maior risco e responsabilidade, é oportuno salientar, mais uma
vez, as qualidades de militar integro, leal, muito disciplinado, sensato, com elevado sentido do
dever e notável capacidade de comando do coronel de engenharia Mendes Correia e que o creditam
como um dos mais completos e aptos Oficiais da sua Arma, devendo os serviços por si prestados
ao Exército, pela sua acção na Direcção dos Serviços de Engenharia, serem considerados extraordinários,
relevantes e distintos.
I de Agosto de 1997, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito

Louvo o COR AM (51247611) Alfeu Raúl Maia da Silva Forte, pela forma altamente competente
e distinta como ao longo de 44 anos de serviço, efectivo, que agora deixa por imperativo legal
serviu nas mais diversas situações tanto na Metrópole como no Ultramar.
Desde cedo se evidenciaram as suas qualidades militares quer em Unidades de Administração
Militar, quer numa comissão na Guiné, cujos serviços foram publicamente reconhecidos, onde
executou tarefas de apreciável nível.
Durante o período de 1961-75, contribuiu com o seu esforço efectuando 3 Comissões no
Ultramar em funções da sua especialidade, em todas evidenciando excelentes capacidades profissionais
das quais resultaram um inequívoco apoio à actuação das NT.
Na Metrópole desempenhou múltiplas e variadas funções no âmbito do seu Serviço, na
Manutenção Militar, Chefia do Serviço de Verificação de Contas e Inspecções Administrativas, na
Comissão de Fiscalização dos Estabelecimentos Fabris do Exército e na Direcção do Serviço de
Finanças, onde se destacou pela sua participação e contribuição para o arranque da ADME, cujos
benefícios foram patentes para todos os militares, e do que resultou terem estes Serviços sido
oficialmente enaltecidos.
Sendo nomeado por escolha para o cargo de Subdirector do Museu Militar, uma vez mais as
suas qualidades humanas, firmeza de carácter, isenção, bom senso e extrema lealdade, se fizeram
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sentir. Como auxiliar directo do Director patenteou especial vocação para os assuntos administrativos
e ainda pela sua maneira lhana e simples de tratar assuntos do âmbito do pessoal, contribuiu com
a sua prestimosa actuação para a conservação e melhoramentos deste invulgar património histórico
e artístico.
Pela discrição da vida militar atrás apontada é o coronel Alfeu Forte, credor da estima
respeito e admiração, pela sua total devoção à condição militar, considerando que desempenhou
serviços extraordinários relevantes e distintos ao Exército, que traduzem honra e lustre para a
Nação.
30 de Outubro de 1997, Espírito Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto

do

Louvo o TCOR INF (11124967) José Gabriel Brás Marcos, do RI 3, pelo elevado espírito de
missão, notável sentido do dever, grande dedicação, empenhamento,
iniciativa, determinação,
perseverança e marcante aptidão técnico-profissional,
que evidenciou possuir, durante cerca de três
anos, no comando do 2.° BI/BLI, encargo operacional da unidade, no comando do 1.° BDTS,
encargo de mobilização do Regimento, e, no comando do Batalhão de Instrução, encargo de instrução
da unidade, como delegado do Regimento junto do Centro Distrital de Operações de Emergência
e, por último, como 2.° comandante, interino, da unidade, por diversos períodos, traduzindo, sempre,
uma acção de muita eficiência e eficácia que revelam excepcionais qualidades e virtudes militares.
Como comandante do encargo operacional, empenhou-se, particularmente, no levantamento
e aprontamento do Batalhão, na elaboração de um completo conjunto e documentação e na instrução
dos seus quadros e tropas, de que resultou sempre uma avaliação muito favorável da unidade em
todas as actividades em que participou, aliás comprovada, nas boas classificações obtidas no teste
de prontidão operacional realizado em 21 e 22FEV95 pela Inspecção Geral do Exército, nos exercícios
ORION 94 e 95, HERMES 94 e 95, EM FRENTE 1/94 e BLI/95 e, nas cerimónias comemorativas
do Dia do Exército em 24JUL95 no CTAT/BAI; como Comandante do encargo de mobilização,
mais, participou, no âmbito da RMS, nos exercícios CRUZEIRO SUL 96 e 97, demonstrando,
consecutivamente,
grande capacidade de planeamento e organização profissional em significativo
grau, pelo produto final apresentado. No âmbito dos exercícios é de citar, ainda, a função de chefe
de controlo e arbitragem para as forças do Exército no exercício LUSIADA 96, realizado pelo
EMGFA, merecendo a sua acção os melhores encómios e, concomitantemente,
uma referência
elogiosa do general COFT, em que é salientado o alto nível do seu desempenho pela coordenação
e funcionamento imprimido.
No desempenho das funções de comando do encargo em instrução, organizou, enquadrou e
constituiu este Batalhão de forma muito sensata, ponderada e equilibrada, que possibilitou, os
sucessivos, Cursos de Formação de Praças e os Cursos de Promoção a Cabo, mercê da sua forma
muito pedagógica de actuar junto dos seus subordinados, formando uma equipa coesa, tivessem
atingindo um elevado nível; complementarmente,
por força da sua acção, sempre disponível, se
constituiu este num esforço indispensável às tarefas desenvolvidas pela sub-unidade de apoio de
serviços, Regimental, possibilitando, assim, uma maior e melhor salvaguarda do património e de
•
outros valores materiais e morais.
Como 2° comandante, interino, e como representante do regimento, por força das delegações
atribuídas, constitui-se num valioso auxiliar do Comando ao mais alto nível, sendo de mencionar
a coordenação do apoio moral real no último exercício ORION e a presença nas reuniões de
Comandos de Unidades fronteiriças, Estados-Maiores Peninsulares com o RIMec CASTILLA 16 de
Badajoz bem como junto do SNPC do Distrito de Beja, altamente dignificantes.
Pelo referido, por durante o serviço e em todos os actos da sua vida, ter manifestado dotes
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de carácter, espírito de obediência e aptidão para bem servir nas diferentes circunstâncias, pratica
em elevado grau a virtude da lealdade, qualidades de abnegação e sacrifício exemplares, mostrando-se
sempre digno de ocupar os postos de maior risco, pela afirmação constante de reconhecida coragem
moral, devem os serviços prestados pelo tenente-coronel Marcos de que resultou honra e lustre para
a Unidade, para a Região Militar do Sul e para o Exército, serem considerados de extraordinários,
relevantes e distintos.
I de Novembro de 1997, Espírito Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto do

Louvo o TCOR INF PQ (04286177) Vitor Martins Ferreira porque tem desempenhado, desde
há um ano, de forma extremamente brilhante, a função de Chefe de Estado-Maior da Brigada
Aerotransportada Independente.
Iniciando as suas funções numa altura particularmente difícil para o Estado-Maior em termos
de pessoal, e em pleno Exercício Lusíada 96, o tenente-coronel Vitor Ferreira, com elevado espírito
de obediência e aptidão para bem servir, meteu ombros à tarefa e liderando a sua equipa de trabalho
de forma exigente, rigorosa, mas entusiasmante para os seus subordinados conseguiu, rapidamente
e de forma eficaz, produzir trabalho importante e desenvolver tarefas de planeamento e coordenação
que contribuiram decisivamente para o bom êxito das missões da BAr.
O período de tempo de execução de funções tem sido de uma intensidade e complexidade de
tarefas difícil de levar a cabo; neste período foram executados vários Exercícios de Brigada de que
se destacaram os Orion 96 e 97 e os Lusíadas 96 e 97, vários Exercícios de Batalhão e Agrupamento,
como os da série Tejo, Jardoa e Moliço, todos estes com empenhamento do EM da BAI; ainda
outros exercícios, cooperação com forças estrangeiras, cerimónias e actividades diversas foram
planeados, coordenados e conduzidos pelo EM que o tenente-coronel Vitor Ferreira chefia.
Em todas estas e muitas outras tarefas, ele aliou às suas grandes capacidades de inteligência
e técnico-profissionais
as qualidades humanas e empenhamento total sem limites, juntando assim
as suas qualidades de abnegação à prática, em elevado grau, da virtude da lealdade em relação aos
seus superiores e inferiores e desempenhando, com grande mérito, as missões que lhe foram atribuídas.
Chamado a cumprir outras tarefas além das que competiriam normal a um Chefe de Estado-Maior, e com sobrecarga anormal de trabalho nos últimos tempos, devido à saída inopinada de dois
Chefes de Secção, tem o próprio tenente-coronel Vitor Ferreira assumido, com reconhecida coragem
moral, grande parte das tarefas que aos oficiais em falta competiam.
É pois, de todà a justiça realçar a qualidade e quantidade de trabalho desenvolvido pelo
tenente-coronel Vitor Ferreira, que o fazem credor do apreço e estima de superiores e inferiores e
ser considerado digno de ocupar os postos de maior risco e responsabilidade.
Por todas estas qualidades e serviços prestados, deve ser considerado de muito mérito, devendo
ser apontado como exemplo a seguir e inteiramente digno de público louvor.
10 de Novembro de 1997, Espírito Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto do

Louvo o TCOR CAV (02534265) Joaquim dos Reis, do QG/BLI, pela forma altamente
dedicada, eficiente e muito competente como desempenhou, durante cerca de dois anos, as funções
de Chefe do Estado-Maior do Quartel General da Brigada Ligeira de Intervenção.
Oficial dotado de elevado sentido de missão e de responsabilidade, de acentuado espírito de
trabalho e de iniciativa, de vincada personalidade e lealdade, de irrepreensível integridade de
carácter e honestidade, de esmerada educação, camaradagem e correcção de proceder e de excepcionais
qualidades militares, o tenente-coronel Reis conseguiu transmitir aos militares sob o seu comando
um grande profissionalismo e motivação, bem visíveis na forma eficaz como foram desenvolvidas
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pelo QG/BLI todas as actividades e nos elevados padrões de moral, de camaradagem, de espírito
de corpo e de sentido do dever por todos em permanência evidenciados, em diversas circunstâncias.
Integrando-se perfeitamente nas directivas do Comando da Brigada e dos Escalões Superiores,
impulsionou e dirigiu proficientemente
todas as tarefas do âmbito do Estado-Maior da BLI,
designadamente de planeamento e organização de diversos exercícios, bem como todas as actividades
do âmbito interno do Quartel-General, com destaque para a sua reorganização funcional e para a
melhoria das condições de serviço e de bem estar, revelando sólida preparação militar, grande
criatividade na obtenção das soluções mais adequadas e elevada e criteriosa capacidade de gestão
dos recursos disponíveis, empenhando-se directa e pessoalmente na execução de algumas tarefas de
diversa natureza e contagiando, assim, os seus subordinados através do exemplo da sua permanente
disponibilidade, indiscutível dedicação pelo serviço, espírito de organização e capacidades próprias
muito específicas, fazendo-os compreender e ultrapassar de forma dinâmica as dificuldades conjunturais.
Pelas qualidades apontadas e ainda pelo alto sentido de disciplina e de aprumo militar,
firmeza e muito bom senso, que lhe permitiram alcançar um nível muito significativo de resultados
na acção de comando por si desenvolvida, é de inteira justiça considerar os serviços prestados pelo
tenente-coronel Joaquim dos Reis, como extraordinários, relevantes e distintos.
28 de Outubro de 1997, Espírito Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto

do

Louvo o TCOR AM (80147069) Fernando Jesus Fernandes, pela forma altamente competente
dedicada e esclarecida, como ao longo de mais de 5 anos, desempenhou com elevado grau de
profissionalismo as funções de Chefe da Repartição de Orçamento da Direcção dos Serviços de
Finanças.
No desempenho daquelas importantes funções, evidenciou invulgar noção das responsabilidades
e elevado espírito de missão no cumprimento do dever, respondendo sempre, de forma eficaz e
muito eficiente, às complexas e trabalhosas tarefas cometidas à RO/DSF, revelando os seus sólidos
conhecimentos técnicos na área da gestão orçamental do Exército, nomeadamente na preparação
dos projectos e propostas orçamentais anuais, sendo de realçar nos últimos anos, dado o envolvimento
do Exército nas operações de apoio à paz e nas acções humanitárias no exterior, de que resultou
uma actividade acrescida à RO, a forma empenhada, dinâmica e sensata, evidenciada na criação de
mecanismos novos, na área orçamental, que permitiram a resolução das complexas situações
apresentadas.
Militar de carácter íntegro, possuidor de sólida estrutura moral, cívica e profissional, revelou,
em todas as circunstâncias, raras qualidades pessoais servidas por um exemplar relacionamento
humano e de camaradagem, que o distinguiram entre militares e pessoal civil e o tornaram digno
da máxima consideração, comportamento esse que contribuíu, de forma decisiva, para que a sua
acção na DSF tivesse sido de grande valor, proeminência e distinção.
Oficial muito inteligente, de forte personalidade, com excelentes qualidades militares, muito
disciplinado e disciplinador, tornou-se o tenente-coronel Fernandes digno do apreço dos seus chefes
hierárquicos, justificando e confirmando toda a adjectivação laudativa que é bem patente dos seus
documentos de matrícula militar, qualidades que o tornaram um óptimo colaborador do director,
para prestígio da DSF e, concomitantemente,
do Serviço de Administração Militar e do Exército.
Pelas virtudes militares e pessoais que patenteou e pelo excepcional empenhamento revelado
em todas as missões que lhe foram confiadas e das quais resultaram brilho e honra para a lnstituição
Militar, merece o tenente-coronel Fernandes, pelo seu perfil de militar de excepção, que os serviços
por si prestados sejam considerados como extraordinários, relevantes e distintos.
28 de Outubro de 1997, Espírito Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto

do
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regateando esforços, denotando uma profunda noção do dever.
Militar de trato afável, de vincada personalidade, leal, com grande espírito de sacrifício possuidor
de inequívocos dotes de carácter, de excelentes qualidades morais e militares, de uma grande capacidade
de relacionamento humano, criou bom ambiente, confiança e estima, que influenciaram positivamente
o rendimento no serviço.
Pelas qualidades aqui expostas e tantas outras já reconhecidas em louvores ao longo da sua
brilhante carreira militar, que ratifico, é de toda a justiça que o sargento-ajudante Fernandes, seja
distinguido com este público louvor, devendo os serviços por si prestados ser considerados relevantes,
de muito elevado mérito, extarordinários, importantes e muito distintos, deles tendo resultado honra
e lustre para o Exército e para as Forças Armadas.
10 de Dezembro de .1997, Espírito Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto do

Louvo o CADJ (38358954), Artur Martins, pela forma eficiente e digna como desempenhou as
funções de meu motorista durante cerca de 19 anos.
No período em que foi meu motorista desempenhou funções sucessivamente no Gabinete do
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, na Direcção da Arma de Infantaria, no Departamento
de Instrução do Exército, na Inspecção-Geral do Exército e, por último, na Inspecção-Geral das Forças
Armadas, onde termina o seu serviço activo por ter atingido o limite de idade para ser reformado.
Em todas as funções que desempenhou demonstrou possuir elevadas qualidades militares e
humanas, de camaradagem e lealdade, não se poupando a esforços para que a sua missão de motorista
fosse correcta e dignamente cumprida, apresentando sempre a viatura impecavelmente limpa e conservada
e pronta a ser utilizada a qualquer hora do dia ou da noite.
Ao longo dos últimos 19 anos de serviço militar activo apresentou sempre uma disponibilidade
inexcedível estando sempre pronto a cumprir qualquer missão, independentemente da hora a que esta
lhe era transmitida, prejudicando não só o seu merecido descanso mas também o tempo disponível
para a família dentro do espírito de bem servir que foi para o cabo Martins sempre um ponto de honra.
Por tudo isto o cabo Martins constitui um exemplo a considerar pelos seus camaradas e os seus
serviços devem ser considerados de elevado mérito.
13 de Novembro de 1997, -

O Inspector-Geral das Forças Armadas, Aurélio Manuel Trindade,

general
(DR II série, n." 277, de 29 de Novembro de 1997)

III -

MUDANÇAS

DE SITUAÇÂO

Ingresso no quadro
Nos termos do art. 185.° do EMFAR,
Janeiro.

aprovado

pelo Decreto-Lei

n." 34-A/90 de 24 de

TCOR INF, supranumerário (00002222) Atílio Marques Gaspar da Chica, do CTAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 5 de Novembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo TCOR
INF (38150962) Manuel de Paiva Bastos, por ter passado à situação de reserva.

2.' Série

ORDEM DO EXÉRCITO

N.o 2

51

TCOR MED, supranumerano (00163673) Manuel D' Assunção Gonçalves Mendonça, do
BSS, devendo ser considerado nesta situação desde I de Outubro de 1997, ocupando a vaga deixada
pelo TCOR MED (00287575) Serafim Manuel de Araújo Ribeirinho Soares, por ter passado à
situação de reserva.
MAJ SGPQ, supranumerário (12171378) José Manuel Casimiro Cação, da ETAT, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Outubro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo MAJ
SGPQ (06192174) Henrique Paramos Merino, por ter sido promovido ao posto imediato.
(Por portaria de IOde

Novembro

de 1997)

2SAR INF, supranumerário (06309391) Marco Paulo Rubio Ferreira, do IBIMecIBMI, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Outubro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo ISAR
INF (16430388) Manuel Alves dos Santos, originada pela sua passagem à categoria de oficial.
(Por portaria de 28 de Novembro

de 1997)

2SAR INF, supranumerário (22467391) Frederico Martins Roriz, do IBIMec/BMI, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Outubro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo ISAR
INF (05112085) Filipe Manuel Ferreira Félix, por ter passado à situação de adido.
(Por portaria de 5 de Novembro

de 1997)

2SAR CA V, supranumerário (07654193) Jorge Henrique Pinto Silva, do GCC/BMI, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Outubro de 1997, ocupando a vaza deixada pelo ISAR
CAV (13567984) José António Baião Carochinho, por ter passado à situaçao de reserva.
2SAR TM, supranumerário (03323492) Dora Gisela Costa Dias, do 2BImec/BMI, devendo
ser considerada nesta situação desde IOde Outubro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo 1SAR
TM (07355485) José Júlio Correia Fernandes Batista, por ter sido promovido ao posto imediato.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1997)

2SAR TM, supranumerário (06896991) Jorge Miguel Cabrita Santos, do RTml/EMEL, devendo
ser considerado nesta situação desde 31 de Julho de 1997, ocupando a vaga deixada pelo ISAR TM
(13438788) Luís Manuel Feijão Silva Cardoso, por ter passado à situação de adido.
(Por portaria de 5 de Novembro

de 1997)

2SAR TM, supranumerário (O1247992) Maria Gourete Oliveira Salvador, do DGMT, devendo
ser considerada nesta situação desde 22 de Outubro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo ISAR
TM (10553185) Ernesto do Rosário Heitor Figueiredo, por ter sido promovido ao posto imediato.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1997)

2SAR SGE, supranumerário (35434093) Bento Ragageles Paulino Dinis, do ArqGEx, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Outubro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo ISAR
SGE (03301488) Vítor Jorge Mendes Assunção, originada pela sua passagem à categoria de oficial.
(Por portaria de 28 de Novembro

Reingresso

no quadro permanente

Reingressou

no quadro permanente

da Arma de Artilharia,

de 1997)

desde 9 de Junho de 1992, ao
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abrigo do n." I do art. 1.° do Dec.-Lei
210/73 de 9 de Maio, o MAJ ART (5146331 I) Carlos
Rodrigues
Correia, em regime que dispense de plena validez.
Foi-lhe atribuída uma desvalorização
de 38,6% (trinta e oito vírgula seis por cento).
Qual ificado (DF A) por despacho
de 20 de Dezembro
de 1991, do Secretário
de Estado da
Defesa Nacional.
Promovido
aos postos de :
Tenente-coronel,
contando
a antiguidade
desde 30 de Março de 1979.
Coronel, contando a antiguidade
desde 3 de Maio de 1985, passando à situação de adido nos
termos do n." I da portaria 94/76 de 24 de Janeiro.
Fica intercalado
na Lista Geral de Antiguidades
da sua arma à esquerda
do COR ART
(51463211)
Alberto Marques Silva.
Fica sem efeito a portaria de passagem à situação de reserva, publicada na OE-2: Série n."
11, de 15 de Junho de 1974, página n." 2254 e do despacho da passagem à situação de reforma,
publicado
na OE-2: Série n." 22 de 15 de Novembro
de 1990, página n." 854.
Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de reingresso
no quadro permanente,
publicada na OE-2: Série n." 8 de 15 de Abril de 1993, página 261.
(Por portaria de 27 de Novembro

Passagem
Nos termos
de Janeiro.

à situação
da alínea

de 1997)

de adido
o) do art. 186.° do EMFAR,

aprovado

pelo Dec.-Lei

n." 34-A/90

de 24

CAP CAV, no quadro (17099586)
José Paulo Jorge Magro dos Reis, da EPC, colocado no
QG/GML, por ter passado à situação de licença ilimitada, nos termos da alínea o) do n." I do art. 219.°
do EMFAR, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Outubro de 1997.
1SAR INF, no quadro (05112085)
Filipe Manuel Ferreira Félix, do QG/RMN, por ter passado
à situação de licença ilimitada, nos termos da alínea a) do n.? I do art. 219.° do EMFAR, devendo
ser considerado
nesta situação desde I de Outubro de 1997.
ISAR PARAQ,
no quadro (00139181)
José Luís Assis, do QG/RMS,
por ter passado à
situação de licença ilimitada, nos termos da alínea a) do n.? I do art. 219.° do EMFAR, devendo
ser considerado
nesta situação desde 27 de Outubro de 1997.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1997)

CADJ CAR, no quadro (13403578)
José Maria da Silva, do RI 15, por ter passado à situação
de licença ilimitada,
nos termos da alínea a) do n." 1 do art. 219.° do EMFAR,
devendo
ser
considerado
nesta situação desde I de Março de 1997.
(Por portaria de

Nos termos do n." I da alínea
de 24 de Janeiro.

b) do art. 186.° do EMFAR,

TCOR TM, no quadro (13020168)
colocado a prestar serviço em diligência
23 de Julho de 1997.

aprovado

J

O de Outubro de

pelo Dec.-Lei

J

997)

n." 34-A/90

António Veríssimo
de Sousa Maia, do EME, por ter sido
no EMGFA, devendo ser considerado
nesta situação desde

CAP ART, no quadro (00657688)
José Carlos Marques Gonçalves,
do GAC/BMI,
por ter sido
colocado no QG/GML e a prestar serviço em diligência no EMGFA, devendo ser considerado
nesta
situação desde 24 de Julho de 1997.
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abrigo

do n." I do art.

1.0 do Dec.-Lei

210/73

de 9 de Maio,

o MAJ

ART

(5146331

I) Carlos

Rodrigues
Correia, em regime que dispense de plena validez.
Foi-lhe atribuída uma desvalorização
de 38,6% (trinta e oito vírgula seis por cento).
Qual ificado (DF A) por despacho
de 20 de Dezembro
de 1991, do Secretário
de Estado
Defesa

termos

Nacional.
Promovido
aos postos de :
Tenente-coronel,
contando
a antiguidade
desde 30 de Março de 1979.
Coronel, contando a antiguidade
desde 3 de Maio de 1985, passando à situação
do n." I da portaria 94/76 de 24 de Janeiro.
Fica intercalado
na Lista Geral de Antiguidades

da sua arma

à esquerda

da

de adido nos
do COR

ART

(51463211)
Fica
II, de 15
publicado
Esta

Alberto Marques Silva.
sem efeito a portaria de passagem à situação de reserva, publicada na OE-2: Série n."
de Junho de 1974, página n." 2254 e do despacho da passagem à situação de reforma,
na OE-2: Série n." 22 de 15 de Novembro
de 1990, página n." 854.
portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria de reingresso
no quadro permanente,

publicada

na OE-2:

Série

n." 8 de 15 de Abril

de 1993, página

261.

(Por portaria de 27 de Novembro

Passagem

à situação

Nos termos

da alínea

de 1997)

de adido
a) do art. 186.° do EMFAR,

aprovado

pelo Dec.-Lei

n." 34-A/90

de 24

de Janeiro.
CAP CAV, no quadro (17099586)
José Paulo Jorge Magro dos Reis, da EPC, colocado no
QG/GML, por ter passado à situação de licença ilimitada, nos termos da alínea a) do n." I do art. 219.°
do EMFAR, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Outubro de 1997.
1SAR INF, no quadro (05112085)
Filipe Manuel Ferreira Félix, do QG/RMN, por ter passado
à situação de licença ilimitada, nos termos da alínea a) do n." 1 do art. 219.° do EMFAR, devendo
ser considerado
nesta situação desde I de Outubro de 1997.
ISAR PARAQ,
no quadro (00139181)
José Luís Assis, do QG/RMS,
por ter passado à
situação de licença ilimitada, nos termos da alínea a) do n." I do art. 219.° do EMFAR, devendo
ser considerado
nesta situação desde 27 de Outubro de 1997.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1997)

CADJ CAR, no quadro (13403578)
José Maria da Silva, do RI 15, por ter passado à situação
de licença ilimitada,
nos termos da alínea a) do n." 1 do art. 219.° do EMFAR,
devendo
ser
considerado

nesta

situação

desde

I de Março

de 1997.
(Por portaria de IOde

Nos termos do n.? I da alínea

b) do art. 186.° do EMFAR,

aprovado

Outubro de 1997)

pelo Dec.-Lei

n." 34-A/90

de 24 de Janeiro.
TCOR TM, no quadro (13020168)
colocado a prestar serviço em diligência
23 de Julho

António Veríssimo
de Sousa Maia, do EME, por ter sido
no EMGFA, devendo ser considerado
nesta situação desde

de 1997.

CAP ART, no quadro (00657688)
José Carlos Marques Gonçalves,
do GAC/BMI, por ter sido
colocado no QG/GML e a prestar serviço em diligência no EMGFA, devendo ser considerado
nesta
situação

desde

24 de Julho

de 1997.
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1SAR TM, no quadro (13438788) Luís Manuel Feijão Silva Cardoso, da CTm/BMI, por ter
sido colocado no QG/ZMM e a prestar serviço em diligência no COM, devendo ser considerado
nesta situação desde 31 de Julho de 1997.
(Por panaria

de 28 de Outubro

de 1997)

Nos termos do n." 6 da alínea b) do art. 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90
de 24 de Janeiro.
COR ENG. no quadro (01570963) António Manuel Rosas Leitão, da AM, por ter sido colocado
no QG/GML e a prestar serviço em diligência no IDN, devendo ser considerado nesta situação
desde 4 de Julho de 1997.
COR AM. no quadro (36607062) Eurico Rodrigues Longo, da EPAM, por ter sido colocado
no QG/RMN e a prestar serviço em diligência no IASFA, devendo ser considerado nesta situação
desde 15 de Setembro de 1997.
(Por portaria de 28. de Outubro de 1997)

MAl QTS, adido (09064165) Carlos Alberto Cardoso dos Reis, do QG/GML, por ter deixado
de prestar serviço em diligência no IASFA e passando a prestá-lo em diligência na PJM, devendo
ser considerado nesta situação desde 18 de Setembro de 1997.
(Por portaria de IOde

Passagem

à situação

Outubro de 1997)

de supranumerário

Nos termos da alínea e) do n." 3 do art. 187.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90
de 24 de Janeiro.
BRIG, adido (51341311) João Manuel de Melo Mariz Fernandes, do EMGFA, por ter sido
colocado a prestar serviço na IGE, devendo ser considerado nesta situação desde I de Outubro de
1997.
(Por portaria de 10 de Novembro

de 1997)

ISAR ART, adido (05827382) António Domingos Santos Alves, do RAAA I, por ter deixado
de prestar serviço no CINCIBERLAND, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Outubro
de 1997.
(Por portaria de 20 de Novembro

dr 1997)

ISAR TM. adido (10789787) Carlos Manuel Martins Prada, do BAdidos, por ter sido colocado
na ESPE, deixando de prestar serviço em di ligência no EMGF A, devendo ser considerado nesta
situação desde 6 de Outubro de 1997.
2SAR TM. adido (1947268S') Eduardo António Figueiredo Marinho, do RTml. por ter deixado
de prestar serviço no CINCIBERLAND, devendo ser considerado nesta situação desde I de Outubro
de 1997.
(Por portaria de 5 de Novembro

Passagem

à situação

de 1997)

de reserva

COR MAT (50772111) José Rui Lubrano Rodrigues de Almeida, nos termos da alínea

a)

do
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a11. 167.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90 de 24 de Janeiro, conjugado com o n." 2
do art. ] 73.° do mesmo, devendo ser considerado nesta situação desde 25 de Setembro de 1997.
Fica com a remuneração mensal de 535 900$00. Conta 38 anos e I I meses de serviço, nos termos
do art. 47.° do EMFAR.
MAJ SGE (35249359) António Madeira Cardana, nos termos da aIínea a) do art. 167.° do
EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde 28 de Outubro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 362 500$00. Conta
42 anos de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
SMOR INF (09307864) Francisco Lopes Simões Caneco, nos termos da alínea c) do art. 167.°
do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Outubro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 296 5 11$00. Conta
4 I anos e 8 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
SMOR CA V (46274 159) Manuel António Cigarro Nepomuceno, nos termos da alínea c) do
art. 167.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Outubro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 283 700$00. Conta
42 anos e 9 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
SCH TM (70382470) Carlos Manuel Ferreira Dionísio, nos termos da alínea b) do art. 167.°
do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Outubro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 196 625$00. Conta
30 anos e 3 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 20 de Novembro de 1997)

SAJ CA V (16656282) José Domingos Carvalho Ramalho, nos termos do n." IOdo art. 31.°
da Lei da Defesa Nacional das Forças Armadas n." 29/82 de I I de Dezembro, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Outubro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 97 314$00. Conta
16 anos e 8 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
2SAR AMAN (00091359) Humberto Vargas Silva, nos termos da alínea a) do art. 167.° do
EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde IOde Novembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 163 000$00. Conta
34 anos e 6 meses de serviço, nos termos do art 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1997)

Passagem

à situação de reforma

Por despacho de 14 de Novembro de 1997, publicado no Diário da República - II Série N.? 276
de 28 Novembro 1997 com a data e pensão que se indica:
BRIG (5126461 I) Carlos Gonçalves do Amaral, 27 de Setembro de 1997, 659 120$00;
COR CAV (506 I2 I I I) João Martins Ribeiro Mateus, 30 de Setembro de 1997, 535 900$00;
COR TM (50772811) José Carvalho Gomes, 16 de Outubro de 1997, 535 900$00;
TCOR ART (45588555) Jorge da Silva Veríssimo, 3 I de Outubro de 1997, 415 100$00;
TCOR CA V (46312352) Luís Fernando A. de Moura, 20 de Outubro de 1997, 452 830$00;
MAJ SGE (5205361 I) José Augusto Dias Veloso, 13 de Outubro de 1997,395 450$00:
CAP SGE (504556 I I) António Cardoso Bugalho Ferreira, 2 de Outubro de 1997, 352000$00;
CAP SGE (5 I 30 12 I I) Bartolomeu dos Santos Marques, 2 de Outubro de 1997, 352 000$00;
CAP SGE (5130521 I) Eugénio da Conceição Forja, 2 I de Outubro de 1997, 384 000$00;
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SMOR INF (50969911) António Abel A. Castanheira, 20 de Outubro de 1997,353 940$00;
SMOR AM (52053811) António Mendes Miguel, 12 de Setembro de 1997,378 760$00;
SAJ INF (05678163) Anastácio Rodrigues Garcia, 14 de Setembro de 1997,255 479$00;
SAJ INF (5000851 I) Francisco Maria Monteiro, I de Setembro de 1997, 240 760$00;
SAJ INF (88037060) Serafim Gomes. 28 de Outubro de 1997,241 700$00;
SAJ INF (43146756) José Alves Santos, I de Abril de 1997, 220 700$00;
SAJ TM (31085157) Domingos Lopes Correia, 20 de Outubro de 1997,220 700$00;
ISAR AM (34001658) Hélder Casimiro Neto, 21 de Outubro de 1997,215 400$00;
ISAR SARPQ (19084175) José Alberto P. Queiroz, 5 de Março de 1997, 187 683$00;
CADJ INF (39064456) Alberto Augusto Alves Soares, 27 de Julho de 1997. 157 700$00.

2SAR ENG (51174611) Mário Vieira da Silva, desde 17 de Novembro de 1997. nos termos
da alínea c) do art. 174.° do EMFAR, sem direito a qualquer pensão por parte do Exército.

IV -

PROMOÇÕES

E GRADUAÇÕES

Promoções

Por portaria de 16 de Dezembro de 1997 do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ INF (17917781) Alfredo Luís Barrinhas da Costa Neto.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Dezembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Mantém-se na situação de adido em relação ao quadro após a promoção pelo que, de acordo
com o n." J do art. 191.° do EMFAR, não encerra a vaga do TCOR INF (00860163) Horácio José
Gomes Taveira Malheiro, que foi promovido ao posto imediato. Fica posicionado na lista geral de
antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR INF (00253778) Aníbal José Roque Correia.
(DR II série, n." 8, de 10 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 16 de Dezembro de 1997 do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ INF (12157682) Rui Fernando Baptista Moura.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Dezembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto. nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
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Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5,° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Mantém-se na situação de adido em relação ao quadro após a promoção pelo que, de acordo
com o n." I do art. 191.° do EMFAR, não encerra a vaga do TCOR INF (00860163) Horácio José
Gomes Taveira Malheiro, que foi promovido ao posto imediato. Fica posicionado na lista geral de
antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR INF (17917781) Alfredo Luís Barrinhas da Costa.
(DR II série, n." 8, de 10 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 16 de Dezembro de 1997 do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ INF (06737381) Nuno Augusto Teixeira Pires da Silva.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Dezembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n.? I do art. 5,° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Mantém-se na situação de adido em relação ao quadro após a promoção pelo que, de acordo
com o n." 1 do art. 191.° do EMFAR, não encerra a vaga do TCOR INF (00861063) Horácio José
Gomes Taveira Malheiro, que foi promovido ao posto imediato. Fica posicionado na lista geral de
antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR INF (12157682) Rui Fernando Baptista Moura.
(DR II série, n." 8, de 10 de Janeiro de 19(8)

Por portaria de 16 de Dezembro de 1997 do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ INF (16376380) Manuel Caroço Prelhaz.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Dezembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
É promovido para o quadro, ocupando vaga deixada pelo TCOR INF (00861063) Horácio
José Gomes Taveira Malheiro, que foi promovido ao posto imediato. Fica posicionado na lista geral
de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR INF (06737381) Nuno Augusto Teixeira Pires da
Silva.
(DR II série, n." 8. de 10 de Janeiro de 1(98)

Por portaria de 16 de Dezembro de 1997 do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos telrnos do n." I do art. 189.° e da alínea h] do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ INF (06636181) José António Rodrigues do Carmo.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Dezembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
rernuneratória
do novo posto, nos termos do n." I do art. 14. do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro. com a redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5,° do Dcc.-Lci n." 98/92, de 28 de
Maio.
É promovido para o quadro, ocupando vaga deixada pelo TCOR INF (08.837864) Fernando
0
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Ferreira

dos Santos

de antiguidades

Aguda,

que foi promovido

do seu QE à esquerda

ao posto

do TCOR
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imediato.

INF (16376380)

Fica posicionado
Manuel

Caroço

na lista geral
Prelhaz.

(DR II série, n." 8, de 10 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 16 de Dezembro
de 1997 do general CEME, foi promovido
ao posto de
tenente-coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ ART (00465879)
Rui Manuel Freire Damásio Afonso.
Este oficial conta a antiguidade
do novo posto desde I de Dezembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos,
ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória
do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
É promovido para o quadro, ocupando vaga deixada pelo TCOR ART (05277565) Victor
Manuel Freire de Bastos e Silva, que foi promovido
ao posto imediato. Fica posicionado
na lista
geral de antiguidades
do seu QE à esquerda do TCOR ART (18794480)
Fernando Joaquim Alves
Cóias

Ferreira.
(DR II série, n." 8, de 10 de Janeiro

de 1998)

Por portaria de 16 de Dezembro
de 1997 do general CEME, foi promovido
ao posto de
tenente-coronel,
nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ ART (18794480)
Fernando Joaquim Alves Cóias Ferreira.
Este oficial conta a antiguidade
do novo posto desde I de Dezembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos,
ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória
do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
É promovido para o quadro, ocupando vaga deixada pelo TCOR ART (04309164) António
José Pereira da Costa, que foi promovido
ao posto imediato.
Fica posicionado
na lista geral de
antiguidades
do seu QE à esquerda do TCOR ART (09590382)
Jesus Manuel Gallego Coelho.
(DR II série, n." 8, de IOde Janeiro de 1998)

Por portaria de 20 de Novembro
de 1997 do general CEME, foi promovido
ao posto de
tenente-coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea 17) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido
Este oficial

Estatuto,

conta

da qual lhe são devidos

o MAJ ENG (09170481)

a antiguidade
os respectivos

do novo posto
vencimentos,

António
desde
ficando

José Fernandes

14 de Outubro
integrado

Marques

Tavares.

de 1997, data a partir

no escalão

I da estrutura

remuneratória
do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.

É promovido
Fernando
de 1997.

Decoppet

para o quadro, ocupando
vaga deixada pelo TCOR ENG (01847164)
José
dos Santos Coelho, que passou à situação de adido ao quadro em 14 de Outubro

Fica posicionado na lista geral de antiguidades
Francisco José Mourão Vieira Domingues.

do seu QE à esquerda
<DR II série,

do TCOR ENG (00385480)

n." 295. de 23 de Dezembro

de 1997)

ORDEM
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Por portaria de 20 de Novembro de 1997 do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea h) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ TM (17104379) Pedro Jorge Pereira de Melo.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 23 de Julho de 1997, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
É promovido para o quadro, ocupando vaga deixada pelo TCOR TM (13020168) António
Veríssimo de Sousa Maia, que passou à situação de adido ao quadro em 23 de Julho de 1997.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR TM (04046273)
João Maria Fazenda da Silva.
(DR II série, n." 295, de 23 de Dezembro

de 1997)

Por portaria de 20 de Novembro de 1997 do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea h) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ TM (15081578) Henrique José da Silva Castanheira
Macedo.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Agosto de 1997, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n.? I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n.? I do art. 5.° do Dec.-Lei n.? 98/92, de 28 de
Maio.
É promovido para o quadro, ocupando vaga deixada pelo TCOR TM (09623165) Manuel
Fernando Marques de Almeida, que foi promovido ao posto imediato em I de Agosto de 1997.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR TM (17104379)
Pedro Jorge Pereira de Melo.
(DR II série, n.? 295, de 23 de Dezembro

de 1997)

Por portaria de 20 de Novembro de 1997 do general CEME, foram promovidos ao posto de
major, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea c) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazerem
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea c) do art. 236.° e art. 268.°
do referido Estatuto, os seguintes militares:

Infantaria
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP

INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF

(05242977)
(14891580)
(03476485)
(I 1689185)
(03572379)
(19052884)
(08976784)
(17766982)
(04273084)
(07128782)

Manuel Alexandre Marques Coutinho;
José Pedro Simões Contente Fernandes;
João Pedro Rato Boga de Oliveira Ribeiro;
João Carlos Cabral de Almeida Loureiro de Magalhães;
Artur Carabau Brás;
Fernando Mário dos Santos Martins;
João Carlos Sobral dos Santos;
Fernando Manuel Rodrigues Pereira Albuquerque;
Pedro Manuel Monteiro Sardinha;
Fernando Manuel Oliveira da Cruz;

ORDEM DO EXÉRCITO

2: Série

CAP
CAP
CAP
CAP
CAP

INF
INF
INF
INF
INF

(02193378)
(04633584)
(19901885)
(08322581)
(06077480)

N_O

2

Rui Jorge Ramos Carvalho;
António Pedro Proença Esgalhado;
Pedro Miguel Alves Gonçalves Soares;
Mário António Barroco Peniche;
António Pereira de Oliveira.

Artilharia
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP

ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART

(16456483)
(08092576)
(09816685)
(03040483)
(19734783)
(12680584)
(05184978)

Carlos Manuel Cordeiro Rodrigues;
Rui Manuel Carvalho Pires;
José Mota Mendes Ferreiro;
Carlos Alberto Borges da Fonseca;
Luís Miguel Green Dias Henriques;
Nuno Manuel Monteiro Fernandes;
José Manuel Tomaz Luís.

(11982484)
(13726285)
(12002185)
(12763583)
(13952585)
(15050884)

Paulo José Malaca da Cunha Filipe;
Rogério da Piedade Fernandes dos Santos;
Carlos Nuno Gomes e Simões de Melo;
Carlos Manuel Siborro Reis;
João Francisco Fé Nabais;
José Pedro Leitão do Carmo Costa.

(17461177)
(17837086)
(04909583)
(03133378)
(03735777)
(17978780)

João António Sequeira de Almeida;
Jorge Manuel Noronha da Silveira Alves Caetano;
Victor Martins Primo;
António Luís Niza Pato;
Jorge Nunes Baltazar;
Rogério Paulo Faria das Neves e Castro.

Cavalaria
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP

CAV
CA V
CA V
CA V
CA V
CA V

Engenharia
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP

ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG

Transmissões
CAP TM (08929484)
CAP TM (13385883)
CAP TM (15635985)

Administração

António Melchior Pereira de Melo;
Álvaro Domingos Marques Moleiro;
Rui Manuel Neves dos Santos.

Militar

CAP AM (10107179)
CAP AM (06220279)
CAP AM (05760177)

José Maria Monteiro Varela;
Jorge Eduardo Mota Santos;
Luís Manuel Faria de Paula Campos.
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Serviço de Material
CAP MA T (10430280)
CAP MAT (17977477)

Jorge Manuel Lopes Gurita;
Gustavo Jorge Dias.

Contam a antiguidade desde I de Setembro de 1997, data a partir da qual lhes são devidos
os respectivos vencimentos, ficando integrados no escalão I da estrutura remuneratória do novo
posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro, com a redacção
que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de Maio.
São promovidos para o quadro, passando a ocupar as vagas existentes, em I de Setembro de
1997, no QE a que pertencem, nos termos do Despacho n.? 6/97, de 18 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo despacho de 23 de Julho de 1997 ambos do general CEME.
Ficam posicionados na lista geral de antiguidades dos respectivos QE, nos termos do n." I
do art. 189.° do EMFAR.
(DR II série, n." 8, de 10 de Janeiro de 1998)

Por despacho de 22 de Janeiro de 1997 do chefe da RPMP/DAMP, por competência subdelegada
foi promovido ao posto de sargento-ajudante, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea c) do
art. 297.°, conjugados com o n." 3 do art. 66.°, todos do EMFAR, por satisfazer às condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea b) do art. 298.° e art. 319.°, do referido
Estatuto, o SAJ GRAD MED (03610084) João Manuel M. Mendes.
Conta a antiguidade no posto desde I de Dezembro de 1996, data a partir da qual tem direito
ao venci menta correspondente ao 1.° escalão da estrutura remuneratória do posto de sargentoajudante.
(DR II série, n." 37, de J:l de Fevereiro

v-

de 1997)

LISTAS DE PROMOÇÃO

Lista de promoção, por escolha para 1998, dos tenentes-coronéis nos termos do n." 4 do art.
193.° do EMFAR, homologada por despacho de 22 de Dezembro de 1997, do GEN CEME:

Infantaria
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR

INF
INF
INF
INF
INF
INF
JNF
INF
INF
INF

(32230961)
(02143863)
(02238064)
(05121864)
(08181365)
(04719366)
(01247464)
(09486565)
(02407064)
(00395665)

Júlio Maria Martins Lopes;
José Augusto da Costa Abreu Dias;
António Joaquim Machado Ferreira:
José Eduardo Salomão Mascarenhas;
Paulo José Pereira Guerreiro:
Valdemar José Moura da Fonte;
Henrique José Pedroso de Albuquerque:
João Madalena Lucas;
Hélder Manuel Veríssimo Neto;
Luís Vicente Martins de Melo Cabral:

2.' Série

TCOR
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR

ORDEM

INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF

(07856266)
(03339365)
(09072965)
(08412167)
(07030764)
(03410163)
(31685362)
(03323166)
(01599266)
(01647367)
(06381969)
(04975065)

DO EXÉRCITO

N.o 2

Manuel José Carvalho;
Carlos Alberto Rocha Neves;
Adelino de Matos Coelho;
Rui Alexandre Cardoso Teixeira;
Joaquim Rafael Ramos dos Santos;
Nelson de Almeida Nave;
Delfim Galleano Antunes Teixeira;
José Azuil da Conceição Duarte Mouzinho;
Carlos Manuel Chaves Gonçalves;
Agostinho Bravo Saraiva da Rocha;
Carmelino Monteiro Mesquita;
Adelino Nunes de Matos.

Artilharia
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR

ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART

(36989062)
(00167165)
(00946766)
(03860266)
(07287466)
(07935566)
(00025964)
(01424366)

Mário Rogério Duarte Ferreira:
João António Heitor Alves;
José Francisco de Jesus Duarte;
José Martins Cabaça Ruaz;
José Henrique Duarte Mendes;
Manuel João Ferreira de Sousa;
António Manuel de Jesus Rosado da Luz;
Mário Ribeiro Baptista.

(03540465)
(60011068)
(04246665)
(09762266)
(18318568)
(08519566)
(01036963)
(03433667)
(04764066)

Armando Manuel da Silva Aparício;
João Gilberto de M de S Soares da Mota;
José António Saturnino Balula Cid;
Rui Borges Santos Silva;
Luís dos Santos Ferreira da Silva;
José Manuel Manso Ribeiro Sardinha;
Henrique José de Gouveia Soares;
Manuel Ribeiro Cardoso;
Mário Ricardo Maciel Barbosa.

Cavalaria
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR

CAV
CAV
CA V
CA V
CA V
CAV
CA V
CAV
CAV

Engenharia
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR

ENG
ENG
ENG
ENG

(02068867) Ramiro Cardeira 'Martins;
(01812567) Mário do Sacramento Silva;
(07878766) Aníbal Benjamim Carvalho Soares;
(01999967) Fernando Manuel Paiva Monteiro.

Transmissões
TCOR TM (08460364) João Luís Cardoso Martins Alves;
TCOR TM (08680866) José Florentino Guerreiro;
TCOR TM (052 I0364) José Manuel Pinheiro Lopes Canavilhas.
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Farmácia
TCOR FARM (1293J471)

Francisco

Manuel Gomes Genebra.

Veterinária
TCOR VET (16234772)
TCOR VET (15953172)

.Administração
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR

AM
AM
AM
AM
AM
AM

Francisco D'Assis da Encarnação Costa;
José Eduardo Carvalho Martins .

Militar

(06064465)
(03631964)
(04153966)
(03999065)
(01587567)
(01515665)

Teófilo da Silva Bento;
Arlindo Mário de Moura Vieira Duarte;
António Manuel GaIvão Gonçalves;
Fernando Manuel da Silva Ascenção;
Rui Fernando Miranda Vieira;
José António Brito e Osório de Valdoleiros.

Material
TCOR
TCOR
TCOR
TCOR

MAT
MAT
MAT
MAT

(62623965)
(04233764)
(04145166)
(10633869)

Técnico de Manutenção
TCOR TMANMAT

Fernando
Rogério
António
Leonardo

Constantino Pinto da Silva;
Matreiros da Silva;
Augusto Raposo Alves;
Fernandes Antão.

de Material

(50442311)

José Franco Leandro,

Quadro Especial de Oficiais
TCOR QEO (00018864)
TCOR QEO (03~44864)

Adriano Miranda Li ma;
José Eduardo de Jesus Henriques.

Serviço Geral Páraquedista
TCOR SGPQ (18381471)

Fernando

Festas Esteves.

Lista de promoção, por escolha para 1997, dos tenentes-coronéis de Medicina, nos termos do
n." 4 do art. 193.° do EMFAR, homologada por despacho de 30 de Dezembro de 1997, do GEN
GEME, sendo reformado o seu despacho de 6 Janeiro 1997:
TCOR (19921572)
TCOR (00026274)

José Carlos Nunes Marques;
Fernando José Victor Cortes;

2.' Série
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TCOR
TCOR
TCOR
TCOR

N.o 2
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(09358372) Jorge Duro Mateus Cardoso;
(00395873) António José Ventura Estriga;
(02302170) José Manuel Ferreira Reis;
(02779273) Paulo Delgado Godinho Moreira.

Lista de promoção, por antiguidade para 1998, dos majores nos termos do n." 4 do art. 193.°
do EMFAR, homologada por despacho de 16 de Dezembro de 1997, do GEN GEME:

Infantaria
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ

INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
fNF
fNF
INF
INF
INF
INF
INF
fNF
INF
INF
INF

(02858881)
(17585781)
(05084976)
(09013981)
(08891582)
(02400378)
(05161381)
(14315776)
(11013973)
(07372978)
(09777973)
(O 1200 183)
(02054282)
(03712781)
(18944077)
(03071382)
(07536380)
(O 1346681)

José Manuel Cardoso Lourenço;
António José Lourenço da Fonte Rabaça;
Rui Garcia Simões;
Fernando Manuel Dias Martins;
Jorge Manuel C A Correia da Silva;
António José de Sampaio Silva;
Marco António Mendes Paulino Serronha;
Rui Manuel de Almeida Esteves;
Carlos Alberto Cavaleiro Fernandes;
Eduardo José Martins Veloso;
César Augusto Brás Martins;
Mário José Anacleto dos Santos;
João Otílio Passos Gonçalves;
Manuel da Silva;
António Manuel Felício Rebelo Teixeira;
Rui David Guerra Pereira;
José da Silva Ferreira Loureiro;
Carlos Alberto Grincho Cardoso Perestrelo.

Artilharia
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MA]
MAJ
MAJ
MAJ

ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART

~
(18964479) José Augusto de Carvalho Lourenço;
(06255680) José Manuel Saraiva Dias Bento;
(02853680) Manuel Viriato Ramos Veloso;
(18261778) Luís Manuel de Figueiredo Tomé Medeiros;
(03395682) Rui Manuel Carlos Clero;
(11455382) José Manuel Ramos Rossa;
(10523283) João Jorge Botelho Vieira Borges,
(02586675) Carlos Manuel Terron da Silva Videira.

Cavalaria
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ

CAV
CA V
CA V
CA V
CA V

(16567179) João Paulo Silva Esteves Pereira;
(02078479) Carlos Alberto Baía Afonso;
(03009380) Alberto Sebastião Neves Marinheiro;
(16499879) Rui Alves Tavares Ferreira;
(14336280) Luís Nunes da Fonseca.
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Engenharia
MAl ENG (19735275)
MAl ENG (13753582)
MAl ENG (13030683)

Francisco Rodrigues Vaz;
José Nunes da Fonseca;
Jorge Filipe M. M. Corte Real Andrade.

Transmissões
MAl TM (J7779174) José António Lobão Bernardo;
MAl TM (J 0645583) Nelson Martins Viegas Pires.

Técnico Manutenção
MAl TMANTM
MAl TMANTM
MAl TMANTM

de Transmissões

(515458 I 1) Manuel Eduardo de Moura Pequeno;
(52393011) João Pedro Quintela Leitão;
(02431868) João Anselmo Domingues Lopes.

Medicina
MAl
MAl
MAl
MAl
MAl
MAl

MED
MED
MED
MED
MED
MED

José Alberto de Melo Martinho da Cunha;

(01461975)
(13837077)
(10496078)
(01617376)
(06345677)
(01245376)

Carlos Alberto Morais Ferreira dos Santos;
João Manuel Pereira Coutinho;
António Manuel de Albuquerque P. Machado;
Carlos Manuel Pereira do Amaral;
António Joaquim Oliveira da Silva Lage.

Farmácia
MAl
MAl
MAl
MAl

FARM
FARM
FARM
FARM

(14348179)
(03150176)
(19923978)
(08396280)

José Manuel Ruivo Ferro Pires;
Hélder Cabrita Moniz dos Santos;
António Manuel dos Santos Carvalho;
António Manuel Norte de Oliveira Dias.

Veterinária
MAl VET (02509977)
MAl VET (05307077)
MAl VET (10295576)

Administração
MA]
MAl
MAl
MAl

AM
AM
AM
AM

Eduardo António Capeans Teixeira;
Pedro A vérous Mira Crespo;
António José Carrilho da Cunha Pereira.

Militar

(00701 174)
(06188679)
(02404379)
(0082608 I)

Horácio Duarte Feliciano;
Vitor Joaquim Fonseca Rebelo;
José Manuel Pronto do Rosário Santos;
Vitor Manuel Santos Gomes:

2: Série
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Ramiro do Casal Bom;
Fernando António de Oliveira Gomes.

Material
MAJ MA T (02268180)
MAJ MAT (05667174)

Técnico Manutenção
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ

TMANMAT
TMANMAT
TMANMAT
TMANMAT

Carlos Jorge Sampaio Felgueira;
José de Castro Gonçalves.

de Material

(06499272)
(52393211)
(02145671)
(51777011)

José Pereira da Palma;
José Manuel Pedroso da Silva;
António José Borralho Estevens;
Alfredo da Costa Oliveira Brites.

Serviço Geral do Exército
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ

SGE
SGE
SGE
SGE

(46268659)
(51545111)
(52680 II I)
(51038211)

Joaquim Jose: Esteves;
João Batista Chambel;
José Machado Heitor;
João José Caramelo Semião.

Chefe de Banda de Música
MAJ CBMUS (08216765)

José Pereira Marques.

Serviço Geral Páraquedista
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ

SGPQ
SGPQ
SGPQ
SGPQ
SGPQ

(11753677)
(02076077)
(19745576)
(02750576)
(08579074)

Mário Alves Paulo Lucas;
José da Fonseca Barbosa;
Rui Artur Ferreira Caramelo;
Hélder Manuel Leitão Breda;
José Francisco Custódio.

Lista de promoção, por escolha para 1998, dos capitães nos termos do n." 4 do art. 193.° do
EMFAR, homologada por despacho de 22 de Dezembro de 1997, do GEN CEME:

Quadro Técnico de Secretariado
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP

QTS
QTS
QTS
QTS
QTS

(04765369)
(09992367)
(16796969)
(19858770)
(00197169)

Jorge Maria do Vale Pereira;
Augusto José Cristino Nobre;
Óscar Seabra David;
Abel António CJelho Bento;
Cândido António Marques Pais Abrantes;

ORDEM
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CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP

QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
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(09879071) António Luís Pereira Brás da Silva;
(04434670) José Manuel Aleixo;
(19777572) Carlos Alberto dos Santos Agostinho;
(12314172) José Brás Pereira Vargues;
(19332471) José Júlio Cordeiro Rodrigues;
(10243972) António Manuel Monteiro Neves Henriques;
(15708173) António Cláudio Castanheira Contente;
(08818373) Joaquim Rui Costa da Cruz;
(03537573) Pedro Manuel Dias Alves Barbosa;
(08025667) António Roy Miranda Bruto da Costa;
(11428071) Arnaldo de Sousa Figueiredo;
(15882869) Álvaro Antero Pimentel Urze Pires;
(04970069) António Sobral da Silva Andrade:
(00854569) Duarte Sílvio Moreira;
(17838769) Álvaro Rodrigo de Alpoim de Sousa Mendes;
(07256467) Luís Filipe da Ponte e Silva Marques;
(00595268) José Augusto Gomes de Carvalho.

Serviço Geral Páraquedista
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP

SGPQ
SGPQ
SGPQ
SGPQ
SGPQ
SGPQ

(04369380)
(07862875)
(10365379)
(17469679)
(02502868)
(07391073)

VI -

Miguel António Gabriel da Silva Machado;
António Luís Fernandes Mendes;
João Manuel da Costa Lopes;
Reinaldo dos Santos Major;
António Serafim Fernandes Marques;
José Leal Rodrigues Miranda.

COLOCAÇÕES,

NOMEAÇÕES E RECONDUÇÕES

Colocações
Estado-Maior

do Exército

TCOR ART, no quadro (00678773) Jorge Manuel Romano Delgado, do RAAA I. devendo ser
considerado nesta situação desde 3 de Outubro de 1997.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1997)

Comando do Pessoal
MAl ART, no quadro (00465879) Rui Manuel Freire Damásio Afonso. do GAC/BMI. devendo
ser considerado nesta situação desde IOde Novembro de 1997.
(Por portaria de 10 lIL Dezembro de 1997)

2." Série

CAP
considerado
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Pires

Miranda,

da EPI,

devendo

ser

(Por portaria de 8 de Janeiro de 1998)

Direcção de Administração

e Mobilização

do Pessoal

CAP SGE, no quadro (04120279)
Joaquim Francisco
Lopes Bento
devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Dezembro
de 1997.

Chambel,

do DGMS,

(Por portaria de 8 de Janeiro de 1998)

Direcção de Recrutamento
CAP INF, no quadro (17355286)
António
considerado
nesta situação desde I de Setembro

Paulo Lopes
de 1997.

Romeiro,

do QG/BMI,

devendo

ser

(Por portaria de 8 de Janeiro de 1998)

Comando da Logística
COR
considerado

MED, no quadro (1890 1570) João Gabriel Bargão
nesta situação desde 3 I de Outubro de 1997.

dos Santos,

da DSS, devendo

(Por portaria de 18 de Dezembro

Quartel-General

de Almeida,

TCOR INF, no quadro (08460878)
Alberto José Rodrigues
considerado
nesta situação desde 6 de Outubro de 1997.

Borges,

da Brigada Mecanizada

(04889079) Fernando Atanásio
desde 8 de Outubro de 1997.

do RC3, devendo

da AM, devendo

(Por portaria de IOde

MAJ INF, no quadro
considerado
nesta situação

de 1997)

da Região Militar do Sul

COR CA V, no quadro (07054264)
Mário Delfim G. Tavares
ser considerado
nesta situação desde IOde Outubro de 1997.

Quartel-General

ser

ser

Dezembro de 1997)

Independente

Lourenço,

do 2BIMec/BMI,

(Por portaria de IOde

devendo

Dezembro

ser

de 1997)

Brigada Mecanizada Independente
Batalhão de Apoio e Serviços
CAP AM, no quadro (16678 I 80) Victor Carreiros
nesta situação desde 26 de Novembro
de 1997.

Pedroso,

do CM, devendo

ser considerado

(Por portaria de 8 de Janeiro de 1998)
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Independente
Aerotransportado

TEN INF, no quadro (14184491) António Manuel Pereira Alves, da ETAT, devendo
considerado nesta situação desde 27 de Novembro de 1997.

ser

(Por portaria de 8 de Janeiro de 1998)

Batalhão

de Apoio e Serviços

MAJ SGPQ, no quadro (00124880) João Carlos Pires NOitadas Pereira, do CTAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 10 Novembro de 1997,
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1997)

Companhia

de Transmissões

TEN TM, no quadro (O 1599292) Paulo Jorge Jacob Branco, da DST, devendo ser considerado
nesta situação desde 19 de Novembro de 1997,
TEN TM, no quadro (04124390) José Carlos Reimão Teixeira, da DST, devendo ser considerado
nesta situação desde 11 de Dezembro de 1997,
(Por portaria de 8 de

Escola Prática

Janeiro

de 1998)

de Cavalaria

MAJ CAV, no quadro (18293078) Luís Rodrigues da Silva, do CIE, devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de Outubro de 1997,
(Por portaria de IOde Dezembro de 1997)

Escola Prática

de Transmissões

TEN TM, no quadro (16408480) José Manuel Monteiro, do RTm I, devendo ser considerado
nesta situação desde 28 de Outubro de 1997.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1998)

Regimento

de Infantaria

n." 1

CAP INF, no quadro (18908082) Jorge Manuel Alves Fernandes, da AM, devendo ser considerado
nesta situação desde 30 de Setembro de 1997.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1998)

Regimento

de Infantaria

n. ° 19

TCOR QEO. no quadro (O 1821864) Francisco Domingues
considerado nesta situação desde II de Julho de 1997,

Martins,

da DR, devendo

ser

(Por portaria de 18 de Dezembro de 1997)
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N.o 2

de Artilharia Antiaérea

n. o 1

MAJ ART, no quadro (06597181) Osvaldo Manuel G. de Oliveira Esteves, da BAAA/BMI,
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Outubro de 1997.
(Por portaria de

Regimento

de Lanceiros

J

O de Dezembro

de

J

997)

n. o 2

CAP CA V, no quadro (01831883) João Carlos Vaz R. Amaral Brites, da AM, devendo ser
considerado nesta situação desde 30 de Setembro de 1997.
CAP CA V, no quadro (09407383) António Nuno Reis C. Marcos de Andrade, da AM,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Outubro de 1997.
(Por portaria de 8 de Janeiro de

J

998)

Instituto de Altos Estudos Militares
TCOR ART, no quadro (02507881) António José Pacheco Dias Coimbra, do EME, devendo
ser considerado nesta situação desde 4 de Setembro de 1997.

MAJ ART, no quadro (O 1234982) Maurício Simão Tendeiro Raleiras, do EME, devendo ser
considerado nesta situação desde 4 de Setembro de 1997.
(Por portaria de

Escola Superior Politécnica

J

O de Dezembro

de

J

997)

do Exército

MAJ INF, no quadro (07317783) João Alexandre Jesus S. Correia Franco, do QG/GML,
devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Outubro de 1997.
(Por portaria de

Escola de Sargeótos

J

O de Dezembro

de 1997)

do Exército

TCOR QEO, no quadro (07598666) José António Verdu Martins Montalvão, do QG/GML,
devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Outubro de 1997.
(Por portaria de J 8 de Dezembro

de J 997)

Centro Militar de Educação Física e Desportos
TEN INF, no quadro (11857088) Roberto Martins Mariano, do RI I, devendo ser considerado
nesta situação desde 3 de Novembro de 1997.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1998)
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Hospital Militar Regional n." 1
TEN SGE, no quadro (13306582) Sérgio da Costa Guimarães,
considerado nesta situação desde IOde Março de 1995.

do QG/RMN,

devendo ser

(Por porlaria de 8 de Janeiro de 1998)

Oficinas Gerais de Fardamento

e Equipamento

CAP AM, no quadro (11490786) Rui Manuel Robalo Frade, do 10, devendo ser considerado
nesta situação desde 25 de Novembro de 1997.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1998)

Instituto de Odivelas
CAP SGE, no quadro (12604578) Lourenço José Rocha, do BAdidos, devendo ser considerado
nesta situação desde IOde Dezembro de 1997.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1998)

Reconduções
Manda o CEME, nos termos das disposições conjugadas
253.° e do n." 2 do art. 233.°, todos do CJM, reconduzir como
Porto o TCOR INF (02143863) José Augusto da Costa Abreu
Inicia o biénio em 25 de Janeiro de 1998 e termina em

nos n." I e 2 do art. 252.°, do art.
pomotor de justiça no 1.° TMT do
Dias.
24 de Janeiro de 2000.
(Por parlaria

VIII -

CURSOS, ESTÁGIOS

de 20 de Novembro

de 1997)

(DR II série, n." 297, de 26 de Dezembro

de 1997)

E TIROCÍNIOS

Cursos
Por despacho do general AGE de 14 de Julho de 1997, frequentaram o "Curso de Transrni: sões
das Armas - Oficiais", que decorreu na EPT, no período de 1 de Setembro de 1997 a 14 de
Novembro de 1997, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores) os oficiais
a seguir indicados:

TEN CAV (03925293) Hélder José Banha Coelho, 16,54 - MBom;
TEN ART (17659791) João Henriques Cortez Gomes Leão. 16,45 - Bom;
TEN INF (07149485) João Carlos Miranda Saborano, 15,99 - Bom;
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ENG (00376592) Nuno Miguel Benevides Prata, 15,86 - Regular;
ART (14393193) Nuno Alexandre R. Morais dos Santos, 15,28 - Bom;
INF (12404993) Renato Emanuel Pessoa dos Santos, 15,16 - Bom;
INF (17592988) Armando José Fernandes, 15,05 - Bom;
INF (18383690) António Manuel Teixeira Pereira, 14,93 - Bom;
AM (01164487) César Augusto Mexia, 14,76 - Bom;
INF (05902887) José António Ribeiro Leitão, 14,18 - Regular;
AT (O 1953389) Mário Manuel Mourão Pinto, 14,04 - Regular;
ART (19216286) José António Vitorino Andrade, 13,65 - Regular.

Por despacho do general AGE de 29 de Julho de 1997, frequentaram o "Curso de Informações
e Operações de Infantaria", que decorreu na EPI, no período de 1 de Setembro de 1997 a 17 de
Outubro de 1997, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores) os sargentos
a seguir indicados:

ISAR
ISAR
ISAR
2SAR
ISAR
ISAR
I SAR

INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF

(15541787)
(08814985)
(08020487)
(00001391)
(17832387)
(00759789)
(16925387)

Carlos J. Barroso Couto, 15,65 - Bom;
Alberto Pinto Guedes, 15,03 - Bom;
Rui Paulo Costa, 14,43 - Regular;
Tomaz Francisco Vasco, 13,54 Regular;
Luís Carlos Pedrinho, 13,29 - Regular;
Fernando Luís Gonçalves, 12,48 - Suficiente;
Adalberto Marques Rabaça, 12,22 - Suficiente.

Por despacho do general AGE de 2 de Maio de 1996, frequentaram o "Curso de Fotografia",
que decorreu no CPMAI, no período de 6 de Maio de 1996 a 18 de Outubro de 1996, tendo obtido
as classificações que a cada um se indica (em valores) os sargentos a seguir indicados:
ISAR ART (08495089) Nuno Filipe Ferreira Pinho, 15,08 - Bom;
ISAR INF (10 185085) António José Caceiro Freiras, 15,02 - Bom.

Por despacho do, general AGE de 2 de Maio de 1996, frequentaram o "Curso de Cinema",
que decorreu no CPMAI, no período de 6 de Maio de 1996 a 18 de Outubro de 1996, tendo obtido
as classificações que a cada um se indica (em valores) os sargentos a seguir indicados:
ISAR ART (11950585) Nelson Samuel Caldas, 14,60 - Bom;
ISAR INF (07553085) Américo Jesus Marques, 12,05 - Regular.

VIII -

DECLARAÇÕES

TCOR SGE RES (5 I507411) José de Fátima Zamith Soares, passou a prestar serviço efectivo
no núcleo de Arcos de Valdevez da Delegação de Viana do Castelo da Cruz Vermelha Portuguesa,
após passagem á situação de reserva em 22 Dezembro 1997.
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SMOR INF RES (50884911) José Nunes da Mata Joaquim, deixou de prestar serviço, no
Jornal do Exército/EME, desde 1 de Janeiro de 1998.
SMOR TM RES (52212211) José Maria Mestre, deixou de prestar serviço, na Liga dos
Combatentes (Delegação de Faro), desde I de Janeiro de 1998.
SMOR MAT RES (5053721 I) Francisco António Gomes Caldeireiro, deixou de prestar serviço,
no BAdidos/IASFA, desde I de Janeiro de 1998.
SMOR CLAR RES (52783611) João de Jesus Mateus, presta serviço,
diligência na LC/Porto, desde I de Janeiro de 1998.
SCH INF RES (519820 I I) Filipe Mesquita,
desde I de Janeiro de 1998

no QG/RMN,

em

deixou de prestar serviço, no QG/RMN/LC,

SCH INF RES (525109 I I) João Antunes Esgalhado, deixou de prestar serviço, no EMGFA,
desde I de Janeiro de 1998.
SCH ART RES (3 140 1760) José Valente Vieira, deixou de prestar serviço. no RAAA I, desde
de Janeiro de 1998, passando a prestá-lo, desde a mesma data, no BAdidos/CVP.
SCH TM RES (4544486 I) António Rita Ferreira Mendes, deixou de prestar serviço, no RTm/
/CTm5, desde 17 de Dezembro de 1997.
SCH SPM RES (4526846 I) Manuel Serrano Nabais, deixou de prestar serviço no ArqGEx,
desde I de Janeiro de 1998, passando a prestá-lo, desde a mesma data, no Jornal do Exército/EME.
SAJ INF RES (45401261) Joaquim Domingues, deixou de prestar serviço, no RII4, desde I
de Janeiro de 1998, passando a prestá-lo, desde a mesma data, na Liga dos Combatentes (Delegação
de Viseu).
SAJ INF RES (34125660) António dos Santos Andrez, deixou de prestar serviço, no CRecrFaro,
desde I de Janeiro de 1998, passando a prestá-lo, desde a mesma data, na Liga dos Combatentes
(Delegação de Faro).
SAJ INF RES (46384355) António Joaquim Ressureição Fernandes, deixou de prestar serviço,
no EME, desde I de Janeiro de 1998.
SAJ TM RES (50425511) Manuel Marques Sousa, deixou de prestar serviço, no RTm I, desde
de Janeiro de 1998.
SAJ TM RES (31319360) Hélder Diniz de Almeida Neves, deixou de prestar serviço no
BAdidos/IASFA desde I de Janeiro de 1998, passando a prestá-lo, desde a mesma data, no BAdidos/
/CVP.
SAJ MAT RES (51 I 10 II I) António José Roque dos Santos, deixou de prestar serviço, na
EMEL, desde I de Janeiro de 1998.
SAJ CORN RES (5118531 I) Avelino da Mota Ribeiro, deixou de prestar serviço, na CVP,
desde I de Janeiro de 1998.
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Alberto Martins, deixou de prestar serviço, no BISM, desde 1 de

Janeiro de 1998.
ISAR MUS RES (07657865) Carlos Moreira Lopes Pereira, presta serviço, no QG/RMN, em
diligência na CVP/Porto, desde 1 de Janeiro de 1998.

IX -

RECTIFICAÇÕES

Na OE, 2: série, n." 3, de 31 de Março de 1996, pág. 168. linha 29, onde se lê: "CAP SGE
(50440211) Boaventura Rodrigues Pinto, 31 de Dezembro de 1995, 367 600$00.", deve ler-se:
"CAP SGE (5044021 I) Boaventura Rodrigues Pinto, 31 de Dezembro de 1995, 357 600$00.".
Na OE, 2: série, n." 10, de 31 de Outubro de 1997, pág. 524, linha 41, onde se lê: "SAJ INF
(10406593) Fernando Alberto Garcia de Morais", deve ler-se: "SAJ INF (10406383) Fernando
Alberto Garcia de Morais".

X -

OBITUÁRIO

1990
Outubro,

10 -

I SAR

REF (50618011) José Augusto dos Santos, do QG/RMS.

1993
Julho, 2 - SAJ REF (5002821 I) José Falcão e Silva, do QG/GML;
Agosto, 18 - COR REF (50261811) António Pedro de Mira, do QG/GML.

1994
Agosto, 9 - I SAR REF (50028111) José Francisco de Oliveira Júnior, do QG/GML;
Outubro, 9 - 2SAR REF (51507711) João Maria Cabaço, do QG/GML.

1995
Dezembro,

25 -

FUR REF (46059457) Miguel Rodrigues de Carvalho, do QG/GML.

1996
Janeiro, 16 - COR REF (50020311) Vasco Esteves Ramires, do QG/GML;
Julho, 10 - CAP REF (504300 II) António Ernesto Ferreira, do QG/RMS.

1997
Janeiro, 15 - SAJ REF (51663911) José Raposo Cabral, do QG/ZMA;
Janeiro, 19 - I SAR REF (50942911) Mário Boavida Lucas, do QG/GML;
Setembro, 6 - SAJ REF (52867411) António Fernandes de Almeida, do QG/GML;
Outubro, II - CAP REF (310 15848) Rafael Ângelo P. dos Santos Oliveira, do QG/GML;
Outubro, 29 - COR REF (5050971 I) Renato Nunes Xavier, do QG/GML;
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Outubro, 31 Novembro, 5 Dezembro, 3 Dezembro, 4 Dezembro, 5 Dezembro, 29 Dezembro, 30 -
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TEN REF (50164411) José Aureliano da Silva Santos, do QG/GML:
CAP REF (50035311) José Valentim Matos Prata. do QG/GML;
SMOR REF (5028921 I) Manuel António Costa Falé, do QG/GML;
GEN REF (51286611) João de Paiva de Faria Leite Brandão, da RG/DAMP;
SAJ REF (50160411) José Cabrita das Neves, do QG/RMS;
COR REF (50540911) António Joaquim Rodrigues Queirós, do QG/RMN;
COR REF (50886511) Mário Hernâni Vasques de Mendonça, do QG/RMN.

1998
Janeiro,
Janeiro,

I - ISAR REF (50251911) Albino Vieira, do QG/RMN;
18 - TCOR QEO (08980665) Jorge Manuel Valtelhas Tavares Coelho, do RII9.

o

Chefe do Estado-Maior

Gabriel Augusto do Espirita

do Exército
S(IIl/O,

general.

Está conforme:

o

Ajudante-General

do Exército

José Casimiro Gomes Gonçalves Aranha, general.

MINISTÉRIO

DA DEFESA

ESTADO-MAIOR

NACIONAL

DO EXÉRCITO
r
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2.ª SÉRIE
N.º 3/31 DE MARÇO DE 1998
Publica-se

ao Exército o seguinte:

I -

DECRETOS,

Decreto

PORTARIAS

E DESPACHOS

do Presidente da República
de 16 de Março

n." 8-D/98

o Presidente da República decreta, nos termos do art. 133.°, alínea p), da Constituição o
seguinte:
É nomeado para o cargo de Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, sob proposta
do Governo, conforme resolução do Conselho de Ministros aprovada em 11 de Março de 1998, o
general Gabriel Augusto do Espírito Santo.
Assinado em 12 de Março de 1998
Publique-se.
O Presidente da República,
Referendado

JORGESAMPAIO.

em 12 de Março de 1998.

O Primeiro-Ministro,

António Manuel de Oliveira Guterres.

Decreto

do Presidente da República
de 19 de Março

n." 13-D/98

O Presidente da República decreta, nos termos do art. 133.°, alínea p}, da Constituição o
seguinte:
É nomeado para o cargo de Chefe do Estado-Maior do Exército, sob proposta do Governo,
conforme resolução do Conselho de Ministros de 19 de Março de 1998, o general António Eduardo
Queiroz Martins Barrento, sendo promovido ao posto de general de quatro estrelas, por força do
disposto no art. 233.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro.
Assinado em 19 de Março de 1998
Publique-se.
O Presidente da República,
Referendado

JORGESAMPAIO.

em 19 de Março de 1998.

O Primeiro-Ministro,

António Manuel de Oliveira Guterres.
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Despacho n." 21MDN/98
de 8 de Janeiro
Nos termos do n." 2 do art. 3.° do Dec.-Lei n." 253/95, de 30 de Setembro, sob proposta do
CEME, nomeio o COR INF (31232962) Firmino Luís Ferreira
Augusto vogal da Comissão
Consultiva do Sistema Nacional para a Busca e Salvamento Aéreo, em substituição do COR ART
(04997464) José Luís Pinto Ramalho.
O Ministro da Defesa Nacional,

José Veiga Simão.

Despacho n. o 185/CEME/97
de 27 de Maio
O general Júlio Faria Ribeiro de Oliveira, na situação de reserva e na efectividade
serviço, deixa de desempenhar as funções de Adjunto do General Chefe do Estado-Maior
Exército.
O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

de
do

Gabriel Augusto do Espírito Santo, general.

Despacho n." 313/CEME/97
de 30 de Outubro
No uso das competências
que me são conferidas pela alínea e) do n." 4 do art. 8.° da
Lei n." 111/91, de 29 de Agosto - Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas,
nomeio Director de Apoio de Serviço de Pessoal o BRIG (51307811) António Cardoso Ferreira
da Costa, que se encontra na situação de reserva na efectividade de serviço, ao abrigo do disposto
na alínea a) do n." I do art. 169.° do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, desde 18 de
Dezembro de ] 996.
O brigadeiro Ferreira da Costa assumirá as funções para que é nomeado em data a indicar
oportunamente.
O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto do Espírito Santo, general.

Despacho n. o 350/CEME/97
de 29 de Dezembro
Nos termos do disposto no n." 2 do art. ] 5.° do Dec.-Lei n.? 50/93, de 26 de Fevereiro e do
n." 2 do art. ] 29.° do Regulamento de Disciplina Militar, nomeio como Presidente e como Vogais
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, para o ano de 1998, os seguintes oficiais generais:
-

GEN
GEN
GEN
GEN
GEN

RES
RES
RES
RES
RES

Júlio Faria Ribeiro de Oliveira
Joaquim Chito Rodrigues;
António Cipriano Pinto;
José António Silvestre Martins;
António de Albuquerque.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

- Presidente;

Gabriel Augusto do Espírito Santo, general.
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Despacho n." 6/CEME/98
de 9 de Janeiro
No uso das competências
que me são conferidas pela alínea a) do n." 4 do art. 8.° da
Lei n.? 111191, de 29 de Agosto, nomeio Inspector-Adjunto da Inspecção-Geral do Exército, onde
é colocado, o BRIG (50995711) Alberto Hugo Rocha Lisboa.

o Chefe

do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto do Espírito Santo, general.

Despacho n. o 7/CEME/98
de 9 de Janeiro
No uso das competências
que me são conferidas pela alínea e) do n." 4 do art. 8.° da
Lei n.? 111/91, de 29 de Agosto, nomeio para o cargo de Comandante da Brigada Ligeira de
Intervenção, o BRIG (40007361) Ilídio de Oliveira Freire.
O brigadeiro Ilídio de Oliveira Freire assume funções em 27 de Janeiro de 1998.
O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto do Espírito Santo, general.

Despacho n. o 13/CEME/98
de 15 de Janeiro
Nos termos do n." 2 do art. 18.° do Estatuto do Instituto Social das Forças Armadas, aprovado
pelo Dec.-Lei n." 284/95 de 30 de Outubro, nomeio como representante do Exército no Conselho
Consultivo do IASFA, o COR CA V RES (50434511) Norberto Carvalho Lacerda Benigno, em
substituição do COR CA V RES (50128011) Vital Fernandes Faia, que deixou a efectividade de
serviço.
O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto do Espírito Santo, general.

II - MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO

Ingresso no quadro

Nos termos do art. 185.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90 de 24 de
Janeiro.

COR INF, supranumerário (50734411) Carlos Alberto Maurício Gomes, do TMTElvas, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Novembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo
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Cristóvão Manuel Furtado Avelar de Sousa, por ter passado à situação de
(Por portaria de IOde

Dezembro

de 1997)

COR INF, supranumerário (06249864) Luís de Sousa Ferreira, do CIOE, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Novembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo COR INF (82066667)
Hugo Eugénio dos Reis Borges, por ter passado à situação de adido.
(Por portaria de

J

8 de Dezembro

de 1997)

COR INF, supranumerário (05297365) José Manuel Reboredo Coutinho Viana, da DAMP,
devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Novembro de 1997, ocupando a vaga deixada
pelo COR INF (50996011) Fernando Pereira Vicente, por ter passado à situação de reserva.

COR INF, supranumerário (04583666) José Ferreira Barroca Monteiro, do Cmd/BAI, devendo
ser considerado nesta situação desde 23 de Outubro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo COR INF
(31627662) Esmeraldo Rosa Monteiro de Azevedo, por ter passado à situação de reserva.

TCOR INF, supranumerário (03323166) José Azuíl da Conceição Duarte Mouzinho, do EME,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada
pelo TCOR INF (03543664) Horácio da Silva Ferreira, por ter sido promovido ao posto imediato.

TCOR INF, supranumerário (19690372) Jorge Manuel Vieira Alves Ferreira, do IAEM, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Novembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo
TCOR INF (00395665) Luís Vicente Martins de Melo Cabral, por ter passado à situação de adido.

TCOR ART, supranumerário (13908469) Manuel António Apolinário, do RAAA1, devendo
ser considerado nesta situação desde 27 de Outubro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo
TCOR ART (74442173) Sérgio Alexandre Brandão Freire Falcão, por ter passado à situação de
adido.

TCOR CAV, supranumerário (13005971) Luís Miguel Correia David e Silva, do RC4, devendo
ser considerado nesta situação desde 21 de Outubro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo
TCOR CA V (07382279) José António Madeira de Ataíde Banazol, por ter passado à situação de
adido.
(Por portaria de IOde

Dezembro

de

J

997)

TCOR AM, supranumerário (71123470) Luís Carlos Pinheiro Gomes, da MM, devendo ser
considerado
nesta situação desde 29 de Setembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo
TCOR AM (80147069) Fernando de Jesus Fernandes, por ter passado à situação de adido.
(Por portaria de IOde

Novembro

de

J

997)
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TEN INF, supranumerário (29746291) António José Gomes Franco, do RG3, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Setembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo CAP INF
(14891580) José Pedro Simões Contente Fernandes, por ter sido promovido ao posto imediato.

TEN INF, supranumerário (36740391) Paulo César Pinheiro Roxo, do CIOE, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Setembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo CAP INF
(11689185) João Carlos Cabral de AImeida Loureiro de Magalhães, por ter sido promovido ao
posto imediato.

TEN INF, supranumerário (38 I96291) José Carlos Filipe Lourenço, do 2BIMec/BMI, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Setembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo
CAP INF (03572379) Artur Carabau Brás, por ter sido promovido ao posto imediato.

TEN INF, supranumerário (08778292) João Paulo Alves, do CIOE, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Setembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo CAP INF (19052884)
Fernando Mário dos Santos Martins, por ter sido promovido ao posto imediato.

TEN INF, supranumerário (11257192) João Felipe Martinho Exposto, do RI2, devendo ser
Considerado nesta situação desde I de Setembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo CAP INF
(05242977) Manuel Alexandre Marques Coutinho, por ter sido promovido ao posto imediato.

TEN INF, supranumerário (00329293) Artur Jorge dos Santos Marcos, do RI8, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Setembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo CAP INF
(03476485) João Pedro Rato Boga de Oliveira Ribeiro, por ter sido promovido ao posto imediato.

TEN INF, supranumerário (03197893) Manuel António Paulo Lourenço, do RG3, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Setembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo
CAP INF (08976784) João Carlos Sobral dos Santos, por ter sido promovido ao posto imediato.

TEN INF, supranumerano (04762793) Luís Miguel da Paz Lopes, do RG 1, devendo ser
Considerado nesta situação desde 1 de Setembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo CAP INF
~17766982) Fernando Manuel Rodrigues Pereira Albuquerque, por ter side" promovido ao posto
Imediato.

TEN MAT, supranumerário (15752285) José Fernandes Dias, da EPSM, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Setembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo CAP MAT (17977477)
Gustavo Jorge Dias, por ter sido promovido ao posto imediato.

TEN MAT, supranumerário (151 10491) Paulo José Freitas M. Cal vão Silva, da EPSM, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Setembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo
CAP MAT (10430280) Jorge Manuel Lopes Gurita, por ter sido promovido ao posto imediato.
(Por portaria de 18 de Dezembro

de 1997)
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ALF INF, supranumerário (09105892) Paulo Jorge Pires Fernandes Garcia Monteiro, da EPI,
devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Novembro de 1997, ocupando a vaga deixada
pelo CAP INF (05633683) Manuel António Rodrigues Galhanas, por ter passado à situação de
adido.

SMOR INF, supranumerário (48035761) Franco Luís Pimentel, do CRecrPDelgada, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Agosto de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SMOR INF
(51096611) José Miguel Cabrita, por ter passado à situação de reserva.

SCH INF, supranumerário (02065078) Carlos José Lopes de Carvalho, da EPST, devendo ser
considerado nesta situação desde 11 de Agosto de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SCH INF
(09604076) Armando Lopes Loureiro por ter passado à situação de adido.

SCH SGE, supranumerano
(04751277) Amílcar Nunes Ferreira, do IGeoE, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Novembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SCH SGE
(39514962) Luís Augusto Rodrigues, por ter sido promovido ao posto imediato.

SAJ INF, supranumerano
(88070762) Agapito Carvalho Ximenes, do HMP, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Novembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SAJ INF
(11254079) Jorge Manuel Fernandes Veiga dos Reis, por ter sido promovido ao posto imediato.

SAJ INF, supranumerário (14725183) António Augusto Pinto Pereira, do Clnstr, devendo ser
considerado nesta situação desde 12 de Novembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SAJ INF
(17677478) Nuno Ferreira Cardoso, por ter sido promovido ao posto imediato.

SAJ ART, supranumerário (14133980) José Manuel Esteves Ventura, da DAMP, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Novembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SAJ ART
(12147278) Manuel Jorge Martins, por ter sido promovido ao posto imediato.

SAJ ENG, supranumerário (00680784) José Fernando Maduro Coelho, do RE3, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Novembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SAJ ENG
(07940479) Manuel Teixeira Esteves, por ter sido promovido ao posto imediato.

SAJ ENG, supranumerário (17371984) João Júlio Círino Neto, do RE3, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Novembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SAJ ENG (08632079)
Mário Alfredo Martins, por ter passado à situação de adido.

SAJ ENG, supranumerário (15578385) Hélder Manuel Crispim H. da Silva Neves, da DSE,
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Novembro de 1997, ocupando a vaga deixada
pelo SAJ ENG (03054479) Joaquim Maria Palmeiro Mourinha, por ter sido promovido ao posto
imediato.
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SAJ VET, supranumerário (08952681) José Manuel de Jesus Félix, do CMEFD, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Novembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SAJ VET
(10695974) Florindo Martins Ribeiro, por ter sido promovido ao posto imediato.

SAJ MAT, supranumerário (19141583) Renato Parada Paixão Fonte, do DGMT, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Novembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SAJ MAT
(42241062) Lenine Simões Moço, por ter sido promovido ao posto imediato.

SAJ MAT, supranumerário
(06754984) José António Moreira Lopes, do RA5, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Novembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SAJ MAT
(03840373) José Melo da Silva Brites, por ter sido promovido ao posto imediato.

SAl PARAQ, supranumerário (17500679) Hermínio Coelho, do CTAT, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Novembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SAJ PARAQ (02842869)
Carlos Alberto Tavares Corga, por ter passado à situação de reforma.

SAJ MUS, supranumerano
(14123783) José Brochado Oliveira, da EMEL, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Novembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SAJ MUS
(05493365) Domingos José Campos Cardoso, por ter sido promovido ao posto imediato.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1998)

lSAR PARAQ, supranumerário (10885790) Victor Manuel Duarte Fernandes de Carvalho, da
ETAT, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Outubro de 1997, ocupando a vaga
deixada pelo lSAR PARAQ (00139181) José Luís Assis, por ter passado à situação de licença
ilimitada.

I SAR PARAQ, supranumerário (20956790) José António Nunes Cardoso, do CTAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Novembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo
ISAR PARAQ (16934180) Manuel António Pinheiro Francisquinho, por ter passado à situação de
reforma.
(Por portaria de 18 de Dezembro

de 1997)

Passagem à situação de adido

Nos termos do n.? I da alínea b) do art. 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Iei n." 34-A/90
de 24 de Janeiro.

COR INF, adido (06919164) António Manuel C. Pessanha de Oliveira, do QG/GML, por ter
sido colocado a prestar erviço em diligência no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação
desde 24 de Setembro de 1997.
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MAJ CA V, adido (07669277) Luís Eduardo Marques Saraiva, do COFT, por ter sido colocado
a prestar serviço na CINCIBERLAND, devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Julho de
1997.
(Por portaria de IOde

Dezembro

de 1997)

Nos termos do n." 4 da alínea b) do art. 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Iei n." 34-A/90
de 24 de Janeiro.

SAJ TM, no quadro (04890984) Hélder Jorge Ribeiro de Oliveira, do RTm I, por ter sido
colocado no BAdidos e a prestar serviço em diligência na Presidência da República, devendo ser
considerado nesta situação desde 22 de Outubro de 1997.
(Por portaria de 5 de Novembro

de 1997)

Nos termos do n." 6 da alínea b) do art. 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Iei n.? 34-N90
de 24 de Janeiro.

TCOR ENG, no quadro (01847164) José Fernando Decoppet dos Santos Coelho, da DSE, por
ter sido colocado no QG/GML e a prestar serviço em diligência no MDN, devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Outubro de 1997.

MAJ SGE, no quadro (19141473) Rafael Manuel Pereira, do CPMAI, por ter sido colocado
no QG/GML e a prestar serviço em diligencia no MDN, devendo ser considerado nesta situação
desde 21 de Outubro de 1997.
(Por portaria de IOde

Dezembro

de 1997)

2SAR AMAN, supranumerário (61663773) João Maria Caniço, da Unidade de Apoio, por ter
sido colocado no BAdidos e a prestar serviço em diligência no MDN, devendo ser considerado
nesta situação desde 17 de Novembro de 1997.
(Por portaria de 18 de Dezembro

de 1997)

Nos termos do n.? 9 da alínea b) do art. 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-lei n." 34-N90
de 24 de Janeiro.

BRIG, no quadro (39070959) José Manuel Garcia Ramos Lousada, do CTAT, devendo ser
considerado nesta situação desde 9 de Novembro de 1997.

CORT CAV, adido (51413611) Nuno António Bravo Mira Vaz, do QG/GML, mantendo a
situação de diligência no Instituto de Defesa Nacional, devendo ser considerado nesta situação
desde 17 de Novembro de 1997.
(Por portaria de 26 de Novembro

de 1997)
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Passagem à situação de supranumerário

Nos termos da alínea e) do n." 3 do art. 187.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90
de 24 de Janeiro.

COR INF, adido (03822763) Virgilio José F. Pereira de Carvalho, do RI3, por ter deixado
de prestar serviço na GNR, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Outubro de 1997.

TCOR INF, adido (19690372) Jorge Manuel Vieira Alves Ferreira, do IAEM, por ter deixado
de prestar serviço no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Outubro de 1997.

TCOR ART, adido (13908469) Manuel António Apolinário, do RAAA 1, por ter deixado de
prestar serviço nas Forças de Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde
25 de Setembro de 1997.

MAJ CAV, adido (01912683) António M. Pereira Rodrigues Pinheiro, do RC3, por ter deixado
de prestar serviço no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Outubro de 1997.
(Por portaria de IOde

Dezembro

de 1997)

SAJ AMAN, adido (61092172) João Manuel Carvalho do Ó, da DSM, por ter deixado de
prestar serviço nas Forças Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde 19
de Novembro de 1997.
(Por portaria de 18 de Dezembro

de 1997)

Passagem à situação de reserva

SCH ENG (45374161) António Joaquim Francisco, nos termos da alínea a) do art. 167.° do
EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde 15 de Novembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 262 700$00. Conta
40 anos e 3 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.

SCH ENG (45373961) Américo Francisco, nos termos da alínea a) do art. 167.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n.? 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde
15 de Novembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 286 580$00. Conta 39 anos de
serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1998)
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MAJ CAV, adido (07669277) Luís Eduardo Marques Saraiva, do COFI, por ter sido colocado
a prestar serviço na CINCIBERLAND, devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Julho de
1997.
(Por portaria de IOde

Dezembro

de 1997)

Nos termos do n." 4 da alínea b) do art. ] 86.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Iei n.? 34-A/90
de 24 de Janeiro.

SAJ TM, no quadro (04890984) Hélder Jorge Ribeiro de Oliveira, do RTml,
colocado no BAdidos e a prestar serviço em diligência na Presidência da República,
considerado nesta situação desde 22 de Outubro de 1997.

por ter sido
devendo ser

(Por portaria de 5 de Novembro

de 1997)

Nos termos do n." 6 da alínea b) do art. 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Iei n." 34-A/90
de 24 de Janeiro.

TCOR ENG, no quadro (01847164) José Fernando Decoppet dos Santos Coelho, da DSE, por
ter sido colocado no QG/GML e a prestar serviço em diligência no MDN, devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Outubro de 1997.

MAJ SGE, no quadro (19141473) Rafael Manuel Pereira, do CPMAI, por ter sido colocado
no QG/GML e a prestar serviço em diligencia no MDN, devendo ser considerado nesta situação
desde 21 de Outubro de 1997.
(Por portaria de IOde

Dezembro

de 1997)

2SAR AMAN, supranumerário (61663773) João Maria Caniço, da Unidade de Apoio, por ter
sido colocado no BAdidos e a prestar serviço em diligência no MDN, devendo ser considerado
nesta situação desde 17 de Novembro de ] 997.
(Por portaria de 18 de Dezembro

de 1997)

Nos termos do n." 9 da alínea b) do art. 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Iei n.? 34-A/90
de 24 de Janeiro.

BRIG, no quadro (39070959) José Manuel Garcia Ramos Lousada, do CTAT, devendo ser
considerado nesta situação desde 9 de Novembro de 1997.

CORT CA V, adido (51413611) Nuno António Bravo Mira Vaz, do QG/GML, mantendo a
situação de diligência no Instituto de Defesa Nacional, devendo ser considerado nesta situação
desde 17 de Novembro de 1997.
(Por portaria de 26 de Novembro

de 1997)
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N.o 3

Passagem à situação de supranumerário

Nos termos da alínea e) do n." 3 do art. 187.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n.? 34-A/90
de 24 de Janeiro.

COR INF, adido (03822763) Virgilio José F. Pereira de Carvalho, do RI3, por ter deixado
de prestar serviço na GNR, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Outubro de 1997.

TCOR INF, adido (19690372) Jorge Manuel Vieira Alves Ferreira, do IAEM, por ter deixado
de prestar serviço no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Outubro de 1997.

TCOR ART, adido (13908469) Manuel António Apol inário, do RAAA I, por ter deixado de
prestar serviço nas Forças de Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde
25 de Setembro de I997.

MAJ CAV, adido (01912683) António M. Pereira Rodrigues Pinheiro, do RC3, por ter deixado
de prestar serviço no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Outubro de 1997.
(Por portaria de IOde

Dezembro

de 1997)

SAJ AMAN, adido (61092172) João Manuel Carvalho do Ó, da DSM, por ter deixado de
prestar serviço nas Forças Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde 19
de Novembro de 1997.
~
(Por portaria de 18 de Dezembro

de 1997)

Passagem à situação de reserva

SCH ENG (45374161) António Joaquim Francisco, nos termos da alínea a) do art. 167.° do
EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde 15 de Novembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 262 700$00. Conta
40 anos e 3 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.

SCH ENG (45373961) Américo Francisco, nos termos da alínea a) do art. 167.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n.? 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde
15 de Novembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 286 580$00. Conta 39 anos de
serviço, nos termos do art. 47.° do EMF AR.
(Por portana

de 8 de Janeiro de 1998)
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de reforma

Por despacho de 16 de Dezembro de 1997, publicado
Dezembro de 1997, com data e pensão que se indica:

no DR II série, n." 301, de 31 de

GEN (51461211) Adriano de Albuquerque Nogueira, 30 de Outubro de 1997,762210$00;
CORT INF (51394911) José de Almeida P. Bandeira, 7 de Novembro de 1997, 535 900$00;
COR INF (51252111) Pedro Augusto Soeiro Zilhão, 1 de Dezembro de 1997, 633 320$00;
COR ART (51460911) Alfredo J. PalIa M. da Silva, 31 de Outubro de 1997,633 320$00;
COR ART (51463811) Domingos Amaral Barreiros, 10 de Novembro de 1997,633320$00;
COR AM (51247611) Alfeu Raul M. da Silva Forte, 25 de Novembro de 1997,584610$00;
TCOR TMANTM (50357411) D. A. M. A. Brites, 21 de Novembro de 1997,446 500$00;
MAJ SGE (50526111) Lauro Baltazar da Costa, 8 de Novembro de 1997, 407 O I 0$00;
CAP SGE (50905911) Rogério Gomes de Matos, 20 de Novembro de 1997, 384 000$00;
SCH INF (5006491 I) José Francisco Neves, 20 de Novembro de 1997, 329 120$00;
SCH INF (06585164) António Silva Gonçalves, 1 de Outubro de 1997, 308 276$00;
SCH TM (00168662) António F. Jesus Fernandes, 8 de Julho de 1997, 250 250$00;
SAJ ENG (50209011) António Rodrigues Rocha, 29 de Novembro de 1997,252 320$00;
SAJ TM (33242158) Manuel Sabino Marques Palma, 20 de Outubro de 1997, 220 700$00;
1SAR CAV (51717111) António A. Silva Honorato, 9 de Novembro de 1997,234980$00.

Por despacho de 15 de Janeiro de 1998, publicado no DR II série, n." 25, de 30 de Janeiro
de 1998, com data e pensão que se indica:
GEN (51415511) João Luís da P. Vilas Boas e Costa, 15 de Outubro de 1997,762210$00;
CORT INF (50704211) Helder Chaves Gomes, 22 de Dezembro de 1997, 633 320$00;
CORT INF (51287311) Raul Pereira da Cruz Silva, 1 de Janeiro de 1998, 633 320$00;
CORT ART (51156911) João Soares de Carvalho, I de Janeiro de 1998,606 510$00;
COR INF (50274311) Carlos A. C. H. dos Santos, 21 de Agosto de 1997, 535 900$00;
COR INF (50704311) Fernando M. S. M. e Silva, 1 de Janeiro de 1998, 633 320$00;
COR INF (51393511) Fernando Ramos dos Reis, I de Janeiro de 1998,584610$00;
COR INF (51394811) Francisco D. O. Pardal Morcela, 16 de Setembro de 1997,668098$00;
COR INF (51540311) Duarte Rui Lemos Fontoura, 1 de Janeiro de 1998, 584 610$00;
COR ART (51224211) Arquimedes G. Magalhães, 1 de Dezembro de 1997, 535 900$00;
COR ART (51461811) Amílcar Gomes de Castro, 1 de Janeiro de 1998,584610$00;
COR AM (51203511) João Jerónimo Barreto Fernandes, I de Janeiro de 1998, 606 510$00;
TCOR INF (38634562) António Joaquim F. A. de Castro, 8 de Agosto de 1996,418 300$00;
TCOR MAT (50298811) Manuel Patrício Cordeiro, I de Janeiro de 1998, 430 800$00;
SMOR ART (51124511) Amadeu Martins Moreira, 23 de Dezembro de 1997, 326 720$00;
SCH INF (51359511) Manuel Filipe C. Guerreiro, 15 de Dezembro de 1997, 304 200$00.

III -

PROMOÇÕES

E GRADUAÇÕES

Promoções
Por portaria de 28 de Outubro de 1997 do general CEME, foi promovido

ao posto a seguir

ORDEM DO EXÉRCITO N.O 3

2.' Série

indicado, nos termos
Afonso Cardoso:
Coronel,

COR

do Dec.-Lei

n.? ]34/97

a I de Dezembro

com a antiguidade

Fica

posicionado

na escala

INF

(51096311)

Rui Mendonça

Manuel

Eduardo

de Azevedo

de 31 de Maio,

de antiguidade
Salgado
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o TCOR

INF DFA (51273111)

Jorge

de ] 974.

do quadro
Lameiras,

especial

de infantaria

e à direita

do COR

à esquerda
INF

do

(51122211)

Simões.

Tem direito aos vencimentos
do posto de coronel desde I de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei
n.? 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado
no escalão E3 da estrutura
remuneratória,
mesma data.

ao abrigo

do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei

n." 57/90,

de 14 de Fevereiro,

desde

a

(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro de 1998)

Por portaria
indicados,

de 9 de Setembro

nos termos

(52916411)

Jorge

de 1997 do general

do Dec.-Lei

Augusto

n." 134/97

de Barros

de 31 de Maio,

e Vasconcelos

com a antiguidade

Fica posicionado
COR CAV (51467411)

a 1 de Agosto

foi promovido

aos postos

o CAP

GRAD

CAV

a seguir

COR

DFA

Esteves:

Major, com a antiguidade
a 24 de Abril de 1967;
Tenente-coronel,
com a antiguidade
a 1 de Março
Coronel,

CEME,

de 1972;

de 1975.

na escala de antiguidade
do quadro
Inácio José Correia da Silva Tavares,

especial de cavalaria
à esquerda
do
e à direita do COR CAV (50902511)

Manuel

Felisberto
Martins Rodrigues.
Tem direito aos vencimentos
do posto de coronel desde 1 de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei
n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado
no escalão El da estrutura
remuneratória,
ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro,
desde a
mesma

data.
(DR II série,

11.°

30, de 5 de Fevereiro de 1998)

Por portaria de 6 de Agosto de 1997 do general CEME, foi promovido
aos postos a seguir
indicados,
nos termos do Dec.-Lei n.? 134/97 de 3] de Maio, o MAJ CAV GRAD COR DFA
(51090 II I) Roberto

Ferreira

Tenente-coronel,
Coronel,

CAV

Durão:

com a antiguidade

com a antiguidade

a 1 de Março

a I de Dezembro

de 1974;

de 1976.

Fica po icionado na escala de antiguidade do quadro especial de cavalaria à esquerda do COR
(51 199511) Amadeu Nunes Duarte, e à direita do COR CA V (51347411)
Artur Manuel

Pereira

da Silva Bapti ta.
Tem direito aos vencimentos
do posto de coronel desde I de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei
n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado
no escalão E4 da estrutura
remuneratória,
mesma

ao abrigo

do n." 2 do art.

15.° do Dec.-Lei

n." 57/90,

de 14 de Fevereiro,

desde

a

data.
(DR II série.

11.°

30, de 5 de Fevereiro de 1998)
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Por portaria de 9 de Setembro de 1997 do general CEME, foi promovido aos postos a seguir
indicados, nos termos do Dec.-Lei n." 134/97 de 31 de Maio, o MAJ CAV GRAD COR DFA
(50433511) Duarte Manuel de Amarante Rocha Pamplona:
Tenente-coronel, com a antiguidade a I de Dezembro de 1974;
Coronel, com a antiguidade a 22 de Dezembro de 1979.
Fica posicionado na escala de antiguidade do quadro especial de cavalaria à esquerda do COR
CA V (51302511) Rui Ernesto Freire Lobo da Costa, e à direita do COR CA V (51411711) Luís
Manuel Lemos Alves.
Tem direito aos vencimentos do posto de coronel desde 1 de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado no escalão E4 da estrutura
remuneratória, ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro, desde a
mesma data.
(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

Por portaria de 6 de Agosto de 1997 do general CEME, foi promovido aos postos a seguir
indicados, nos termos do Dec.-Lei n." 134/97 de 31 de Maio, o MAJ CA V DFA (50127511) Viriato
Manuel D'Assa Castel Branco:
Tenente-coronel, com a antiguidade a 31 de Dezembro de 1976;
Coronel, com a antiguidade a 30 de Setembro de 1982.
Fica posicionado na escala de antiguidade do quadro especial de cavalaria à esquerda do COR
CAV (51353611) Jaime Alexandre Santos Marques Pereira, e à direita do COR CAV (51242211)
Rui Manuel de Almeida Trigueiros Sampaio.
Tem direito aos vencimentos do posto de coronel desde I de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei n." 134/97, de 31 de Maio', ficando integrado no escalão E3 da estrutura
remuneratória, ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro, desde a
mesma data.
(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

Por portaria de 9 de Setembro de 1997 do general CEME, foi promovido aos postos a seguir
indicados, nos termos do Dec.-Lei n." 134/97 de 31 de Maio, o CAP ART GRAD COR DFA
(51165111) Alberto Reis de Carvalho:
Major, com a antiguidade a 1 de Março de 1971;
Tenente-coronel, com a antiguidade a 1 de Janeiro de 1977;
Coronel, com a antiguidade a 31 de Março de 1983.
Fica posicionado na escala de antiguidade do quadro especial de artilharia à esquerda do
COR ART (51462011) António dos Anjos Martins, e à direita do COR ART (50581811) Mário
Júlio Machado da Graça Malaquias.
Tem direito aos vencimentos do posto de coronel desde 1 de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado no escalão E4 da estrutura
remuneratória, ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro, desde a
mesma data.
(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro

de 1998)
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Por portaria de 9 de Setembro de 1997 do general CEME, foi promovido
indicados,
nos termos do Dec.-Lei
n." 134/97 de 31 de Maio, o CAP ART
(5055231 I) Fernando
António da Fonseca Lopes Resende:
Major, com a antiguidade
a 18 de Julho de 1970;
Tenente-coronel,
com a antiguidade
a 1 de Dezembro
Coronel, com a antiguidade
a 30 de Abril de 1983.

aos postos a seguir
GRAD COR DFA

de 1977;

Fica posicionado
na escala de antiguidade
do quadro especial de
COR ART (51156911)
João Soares de Carvalho, e à direita do COR ART
dos Santos Faria Leal.
Tem direito aos vencimentos
do posto de coronel desde 1 de Junho
art. 2.° do Dec.-Lei
n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado
no
remuneratória,
ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n.? 57/90, de
mesma data.

artilharia
à esquerda do
(50705411)
José Manuel
de 1997, nos termos do
escalão E4 da estrutura
14 de Fevereiro, desde a

(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro de 1998)

Por portaria de 9 de Setembro
indicados,
nos termos do Dec.-Lei
(51233311)
Luís Maria de Saldanha

de 1997 do general CEME, foi promovido
n." 134/97 de 31 de Maio, o MAJ ART
Oliveira e Sousa:

aos postos a seguir
GRAD COR DFA

Tenente-coronel,
com a antiguidade
a 28 de Julho de 1978;
Coronel, com a antiguidade
a 27 de Agosto de 1983.
Fica posicionado
na escala de antiguidade
do quadro especial de artilharia
à esquerda do
COR ART (51241111)
António Albuquerque,
e à direita do COR ART (50520211)
Manuel António
da Ascenção Pina.
Tem direito ao vencimentos
do posto de coronel desde 1 de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei
n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado
no escalão E4 da estrutura
remuneratória,
ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro,
desde a
mesma data.
(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

Por portaria de 6 de Agosto de 1997 do general CEME, foi promovido
aos postos a seguir
indicados,
nos termos do Dec.-Lei
n." 134/97 de 31 de Maio, o CAP ART GRAD COR DFA
(51324411)
José Manuel Pinto Pereira:
Major, com a antiguidade
a I de Março de 1972;
Tenente-coronel,
com a antiguidade
a 2 de Outubro de 1978;
Coronel, com a antiguidade
a 30 de Junho de 1984.
Fica posicionado
na escala de antiguidade
do quadro especial de
COR ART (51462811)
Alexandre
Afonso Rebelo da Silva Aragão, e
(51370811)
Luís Filipe Godinho Bilro.
Tem direito aos vencimentos
do posto de coronel desde 1 de Junho
art. 2.° do Dec.-Lei
n.? 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado
no
remuneratória,
ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de
me ma data.

artilharia
à direita

à esquerda do
do COR ART

de 1997, nos termos do
escalão E4 da estrutura
14 de Fevereiro,
desde a

(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro de 1998)
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Por portaria de 9 de Setembro de 1997 do general CEME, foi promovido
aos postos a seguir
indicados,
nos termos do Dec.-Lei
n." 134/97 de 31 de Maio, o CAP CA V GRAD COR DF A
(51468611)
Carlos Afonso Alves Botelho:
Major,

com a antiguidade

a I de Março

de 1972;

Tenente-coronel,
com a antiguidade
a 30 de Setembro
Coronel, com a antiguidade
a 30 de Abril de 1984.

de 1978;

Fica posicionado
na escala de antiguidade
do quadro especial de cavalaria
à esquerda
do
COR CA V (50432311)
Jorge Alberto Gabriel Teixeira, e à direita do COR CA V (51255911)
Jorge
Gouveia Falcão.
Tem direito aos vencimentos
do posto de coronel desde I de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei
n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado
no escalão E3 da estrutura
remuneratória,
ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n.? 57/90, de 14 de Fevereiro,
desde a
mesma data.
(DR II série,

11.0

30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

.

Por portaria de 6 de Agosto de 1997 do general CEME, foi promovido
aos postos a seguir
.
indicados,
nos termos do Dec.-Lei
n.? 134/97 de 31 de Maio, o MAJ CA V GRAD COR DFA
(51412311)
Jorge Manuel Pereira Tadeu Ferreira:
Tenente-coronel,
com a antiguidade
a 19 de Março de 1979;
Coronel, com a antiguidade
a 31 de Março de 1985.
Fica posicionado
na escala de antiguidade
do quadro especial de cavalaria à esquerda do COR
CAV (51519711)
Manuel Júlio Matias Barão da Cunha, e à direita do COR CA V (51412411)
José
Alberto Menezes Pereira Monteiro.
Tem direito aos vencimentos
do posto de coronel desde I de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei
n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado
no escalão E4 da estrutura
remuneratória,
ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro,
desde a
mesma data.
(DR II série,

11.030,

de 5 de Fevereiro

de 1998)

Por portaria de 6 de Agosto de 1997 do general CEME, foi promovido
aos postos a seguir
indicados,
nos termos do Dec.-Lei
n." 134/97 de 31 de Maio, o MAJ CAV GRAD COR DFA
(51519711)
Manuel Júlio Matias Barão da Cunha:
Tenente-coronel,
com a antiguidade
a 31 de Dezembro
Coronel, com a antiguidade
a 31 de Março de 1985.

de 1976;

Fica posicionado
na escala de antiguidade
do quadro especial de cavalaria à esquerda do COR
CA V (51227411)
Rui Gonçalves
Soeiro Cidrais, e à direita do COR CA V (51412311) Jorge Manuel
Tadeu Ferreira.
Tem direito aos' vencimentos
do posto de coronel desde I de Junho de 1997, 110S termos do
art. 2.° do Dec.-Lei
n." 134/97, de 31 de Maio, ficando
integrado
no escalão E4 da estrutura
remuneratória,
ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro,
desde a
mesma

data.
(DR II série,

11.0

30, de 5 de Fevereiro

de 1998)
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Por portaria de 6 de Agosto de 1997 do general CEME, foi promovido
aos postos a seguir
indicados,
nos termos do Dec.-Lei
n.? 134/97 de 31 de Maio, o CAP INF GRAD COR DF A
(51399211)
Luís Manuel Dias Antunes:
Major, com a antiguidade
a 1 de Setembro de 1973;
Tenente-coronel,
com a antiguidade
a 29 de Julho de 1980;
Coronel, com a antiguidade
a 17 de Janeiro de 1985.
Fica posicionado
na escala de antiguidade
do quadro especial de infantaria
à esquerda
COR INF (50990711)
José Casimiro Gomes Gonçalves Aranha, e à direita do COR INF (513995
Adolindo Augusto Fernandes
Amarante.

do

II)

Tem direito aos vencimentos
do posto de coronel desde I de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei
n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado
no escalão E4 da estrutura
remuneratória,
ao abrigo do n.? 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro,
desde a
mesma data.
(DR II série,

11.°

30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

Por portaria de 6 de Agosto de 1997 do general CEME, foi promovido
aos postos a seguir
indicados,
nos termos do Dec.-Lei
n." 134/97 de 31 de Maio, o CAP INF GRAD COR DFA
(51400211)
Joaquim Evónio Rodrigues
de Vasconcelos:
Major, com a antiguidade
a 1 de Setembro de 1973;
Tenente-coronel,
com a antiguidade
a 21 de Novembro
Coronel, com a antiguidade
a 19 de Abril de 1986.
Fica posicionado
na escala de antiguidade
COR INF (51400111)
Jorge Barroso de Moura,
Manuel Martins Cavaleiro.

de 1980;

do quadro especial de infantaria à esquerda do
e à direita do COR INF (51400311)
Joaquim

Tem direito aos vencimentos
do posto de coronel desde 1 de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei
n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado
no escalão E4 da estrutura
remuneratória,
ao abrigo do n.? 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n.? 57/90, de 14 de Fevereiro,
desde a
me ma data.
(DR II série,

11.°

30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

•

Por portaria de 6 de Agosto de 1997 do general CEME, foi promovido
aos postos a seguir
indicados,
nos termos do Dec.-Lei
n." 134/97 de 31 de Maio, o MAJ INF GRAD COR DFA
(51403411)
Luí Fernando
Gonçalves
Riquito:
Tenente-coronel,
com a antiguidade
a 5 de Maio de 1981;
Coronel, com a antiguidade
a 26 de Agosto de 1987.
Fica posicionado
COR INF (51345111)
Núncio.

na escala de antiguidade
do quadro especial de infantaria
à esquerda do
Carlos Leal Branco, e à direita do COR INF (50990911)
José António Dias

Tem direito aos vencimento
do po to de coronel desde I de Junho de 1997, nos terrnos do
an. 2.° do Dec.-Lei
n.? 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado
no escalão E3 da estrutura
remuneratória,
ao abrigo do n.? 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro,
desde a
mesma data.
(DR II série,

11.°

30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

ORDEM

90

DO EXÉRCITO

N.o 3

2.' Série

Por portaria de 6 de Agosto de 1997 do general CEME, foi promovido
aos postos a seguir
indicados,
nos termos do Dec.-Lei
n." 134/97 de 31 de Maio, o CAP INF GRAD COR DFA
(50834411)
Carlos Alberto Coelho de Sousa:
Major,

com a antiguidade

a 31 de Dezembro

de 1976;

Tenente-coronel,
com a antiguidade
a 19 de Janeiro de 1984;
Coronel, com a antiguidade
a 27 de Outubro de 1989.
Fica posicionado
na escala de antiguidade
do quadro especial de infantaria
à esquerda do
COR INF (50181011)
Eduardo
SaJcedas da Cunha, e à direita do COR INF (50181411)
José
Cândido de Oliveira Bessa Meneses.
Tem direito aos vencimentos
do posto de coronel desde 1 de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei
n° 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado
no escalão E3 da estrutura
remuneratória,
ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro,
desde a
mesma data.
(DR"

série,

11.°

3D, de 5 de Fevereiro

de 1998)

Por portaria de 6 de Agosto de 1997 do general CEME, foi promovido
aos postos a seguir
indicados,
nos termos do Dec.-Lei
n." 134/97 de 31 de Maio, o CAP CAV GRAD COR DFA
(51025611)
Carlos Fernando
Anselmo de Oliveira Soares:
Major, com a antiguidade
a 28 de Junho de 1978;
Tenente-coronel,
com a antiguidade
a 16 de Fevereiro
Coronel, com a antiguidade
a 1 de Outubro de 1990.

de 1985;

Fica posicionado
na escala de antiguidade
do quadro especial de cavalaria à esquerda do COR
CA V (50434711) Fernando Governo dos Santos Maia, e à direita do COR CA V (5021 1611) Fernando
Pina da Silva Ramos.
Tem direito aos vencimentos
do posto de coronel desde I de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei
n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado
no escalão E2 da estrutura
remuneratória,
ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n.? 57/90, de 14 de Fevereiro,
desde a
mesma data.
(DR"

série,

11.°

30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

Por portaria de 6 de Agosto de 1997 do general CEM E, foi promovido
aos postos a seguir
indicados,
nos termos do Dec.-Lei
n.? 134/97 de 31 de Maio, o TEN CAV GRAD COR DFA
(51469411)
António Luís de Magalhães
e Meneses de Abreu Coutinho:
Capitão, com a antiguidade
a I de Dezembro
de 1965;
Major, com a antiguidade
a 28 de Abril de 1977;
Tenente-coronel,
com a antiguidade
a 7 de Maio de 1984;
Coronel, com a antiguidade
a I de Janeiro de 1990.
Fica posicionado
na escala de antiguidade
do quadro especial de cavalaria à esquerda do COR
CAV (51413711)
Manuel Maria de Barros Cardoso Meneses, e à direita do COR CAV (50434111)
José

Maria de Campos Mendes Sentieiro.
Tem direito aos vencimentos
do posto de coronel desde I de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei
n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado
no escalão E3 da estrutura

2: Série
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n.? 57/90, de ·14 de Fevereiro,

desde a

(DR Il série, n." 30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

Por portaria de 6 de Agosto de 1997 do general CEME, foi promovido aos postos a seguir
indicados, nos termos do Dec.-Lei n." 134/97 de 31 de Maio, o CAP INF GRAD COR DFA
(50994611) Armando Vieira Jorge:
Major, com a antiguidade a 4 de Agosto de 1977;
Tenente-coronel, com a antiguidade a 19 de Junho de 1984;
Coronel, com a antiguidade a I de Janeiro de 1990.
Fica posicionado na escala de antiguidade do quadro especial de infantaria à esquerda do
COR INF (50994811) António Melo de Carvalho, e à direita do COR INF (50189511) António José
Raimundo Gama.
Tem direito aos vencimentos do posto de coronel desde I de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado no escalão E3 da estrutura
remuneratória, ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n.? 57/90, de 14 de Fevereiro, desde a
mesma data.
(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

Por portaria de 6 de Agosto de 1997 do general CEME, foi promovido aos postos a seguir
indicados, nos termos do Dec.-Lei n." 134/97 de 31 de Maio, o CAP INF GRAD COR DFA
(31627162) Hernâni de Jesus Baganha de Arnedo:
Major, com a antiguidade a 30 de Março de 1979;
Tenente-coronel, com a antiguidade a 17 de Janeiro de 1986;
Coronel, com a antiguidade a I de Outubro de 1991.
Fica posicionado na escala de antiguidade do quadro especial de infantaria à esquerda do
COR INF (46381361) Hélder DOS Santos Castro Rodrigues, e à direita do COR INF (44413361)
Joaquim Gonçalves Farias.
Tem direito aos vencimentos do posto de coronel desde I de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lci n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado no escalão E3 da estrutura
remuneratória, ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro, desde a
mesma data.
(DR 11 série,

11.°

30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

Por portaria de 30 de Setembro de 1997 do general CEME, foi promovido aos postos a seguir
indicados, nos termos do Dec.-Lei n." 134/97 de 31 de Maio, o CAP INF GRAD COR DFA
(36628562) Albmo Fernando Oliveira Duarte:
Major, com a antiguidade a 13 de Novembro de 1979;
Tenente-coronel, com a antiguidade a 19 de Maio de 1986;
Coronel, com a antiauidadc
a I de Janeiro de 1992.
e
Fica posicionado

na escala de antiguidade

do quadro especial de infantaria à esquerda do
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COR INF (36032561) Alberto José da Mata Lima, e à direita do COR INF (44406962) Luís Manuel
de Oliveira Pimentel.
Tem direito aos vencimentos do posto de coronel desde 1 de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado no escalão E3 da estrutura
remuneratória, ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro, desde a
mesma data.
(DR"

série, n." 30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

Por portaria de 6 de Agosto de 1997 do general CEME, foi promovido aos postos a seguir
indicados, nos termos do Dec.-Lei n." 134/97 de 31 de Maio, o CAP CAV GRAD COR DFA
(46381161) Francisco Guilherme Marinho Barreiros:
Major, com a antiguidade a II de Dezembro de 1979;
Tenente-coronel, com a antiguidade a 1 de Novembro de 1986;
Coronel, com a antiguidade a 1 de Julho de 1992.
Fica posicionado na escala de antiguidade do quadro especial de cavalaria à esquerda do
COR CAV (41478862) Eduardo Alberto Madeira de Velasco Martins, e à direita do COR CAV
(29647061) José Diogo da Mota e Silva Themudo.
Tem direito aos vencimentos do posto de coronel desde I de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado no escalão E2 da estrutura
remuneratória, ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro, desde a
mesma data.
(DR"

série, n." 30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

Por portaria de 6 de Agosto de 1997 do general CEME, foi promovido aos postos a seguir
indicados, nos termos do Dec.-Lei n." 134/97 de 31 de Maio, o CAP CA V GRAD COR DFA
(07307464) José Rosa Correia Leite:
Major, com a antiguidade a 21 de Novembro de 1980;
Tenente-coronel, com a antiguidade a 15 de Novembro de 1987;
Coronel, com a antiguidade a 11 de Dezembro de 1992.
Fica posicionado na escala de antiguidade do quadro especial de cavalaria à esquerda do
COR CAV (40004059) João Firmino Dinis Gonçalves, e à direita do COR CAV (05384463) Rogério
da Silva Gilherme.
Tem direito aos vencimentos do posto de coronel desde 1 de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado no escalão E2 da estrutura
remuneratória, ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n.? 57/90, de 14 de Fevereiro, desde a
mesma data.
(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

Por portaria de 9 de Setembro de 1997 do general CEME, foi promovido aos postos a eguir
indicados, nos termos do Dec.-Lei n." 134/97 de 31 de Maio, o CAP CAV GRAD COR DFA
(40004059) João Firmino Diniz Gonçalves:
Major, com a antiguidade

a 21 de Novembro

de J 980;
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Tenente-coronel, com a antiguidade a 15 de Novembro de 1987;
Coronel, com a antiguidade a 11 de Dezembro de 1992.
Fica posicionado na escala de antiguidade do quadro especial de cavalaria à esquerda do
COR CAV (34004558) José Manuel Júdice Pontes, e à direita do COR CAV (07307464) José da
Rosa Correia Leite.
Tem direito aos vencimentos do posto de coronel desde 1 de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado no escalão E2 da estrutura
remuneratória, ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n.? 57/90, de 14 de Fevereiro, desde a
mesma data.
(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro

de 1998).

Por portaria de 6 de Agosto de 1997 do general CEME, foi promovido aos postos a seguir
indicados, nos termos do Dec.-Lei n." 134/97 de 31 de Maio, o CAP ART GRAD COR DFA
(36989862) Adolfo Pereira Marques:
Major, com a antiguidade a 13 de Agosto de 1980;
Tenente-coronel, com a antiguidade a 22 de Janeiro de 1987;
Coronel, com a antiguidade a I de Janeiro de 1993.
Fica posicionado na escala de antiguidade do quadro especial de artilharia à esquerda do
COR ART (37319062) José Ribeiro Salgueiro, e à direita do COR ART (31626962) Carlos Alberto
Ramalhete.
Tem direito aos vencimentos do posto de coronel desde 1 de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado no escalão E2 da estrutura
remuneratória, ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro, desde a
mesma data.
(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

Por portaria de 6 de Agosto de 1997 do general CEME, foi promovido aos postos a seguir
indicados, nos termos do Dec-Lei n." 134/97 de 31 de Maio, o CAP INF GRAD COR DFA
(51330611) Álvaro Jorge da Fonseca Gomes Souto:
Major, com a antiguidade a 31 de Dezembro de 1976;
Tenente-coronel, com a antiguidade a 7 de Maio de 1984;
Coronel, com a antiguidade a 1 de Janeiro de 1994.
Fica posicionado na e cala de antiguidade do quadro especial de infantaria à esquerda do
COR INF (51407611) Alfredo da Piedade Sério Lopes Rego, e à direita do COR INF (00267959)
Arleto Francisco Ferreira.
Tem direito aos vencimentos do posto de coronel desde 1 de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado no escalão E3 da estrutura
remuneratória, ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro, desde a
mesma data.
(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

Por portaria de 9 de Setembro de 1997 do general CEME, foi promovido aos postos a seguir
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n." 134/97 de 31 de Maio,
de Lemos Pereira:
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o CAP

ART

GRAD

MAJ

DFA

'Major, com a antiguidade
a 31 de Março de 1981;
Tenente-coronel,
com a antiguidade
a 9 de Junho de 1988;
Coronel, com a antiguidade
a 1 de Janeiro de 1994.
Fica posicionado
na escala de antiguidade
do quadro especial de artilharia
à esquerda do
COR ART (04061263)
José Manuel Salgado Martins, e à direita do COR ART (05368864)
José
Augusto dos Santos Rosário Simões.
Tem direito aos vencimentos
do posto de coronel desde I de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei
n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado
no escalão E2 da estrutura
remuneratória,
ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro,
desde a
mesma data.
(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

Por portaria de 30 de Dezembro
de 1997 do general CEME, foi promovido
aos postos a
seguir indicados, nos termos do Dec.-Lei n." 134/97 de 31 de Maio, o CAP INF GRAD MAJ DFA
(09422163)
Carlos José Ralha Martins Ramos:
Major, com a antiguidade
a 19 de Setembro de 1983;
Tenente-coronel,
com a antiguidade
a 1 de Fevereiro
de 1989;
Coronel, com a antiguidade
a I de Janeiro de 1995.
Fica posicionado
na escala de antiguidade
do quadro especial de infantaria
à esquerda do
COR INF (05754164)
José Adelino Mota e Castro Carneiro, e à direita do COR INF (04462665)
Américo Pinto da Cunha Lopes.
Tem direito aos vencimentos
do posto de coronel desde I de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei
n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado
no escalão E2 da estrutura
rernuneratória,
ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n.? 57/90, de 14 de Fevereiro,
desde a
mesma data.
(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro

Por portaria de 9 de Setembro de 1997 do general CEME, foi promovido
indicados,
nos termos do Dec.-Lei
11.° 134/97 de 31 de Maio, o CAP ART
(01478364)
António Ângelo de Almeida Faria Monteiro:

de 1998)

aos postos a seguir
GRAD MAl DFA

Major, com a antiguidade
a 30 de Junho de 1982;
Tenente-coronel,
com a antiguidade
a 18 de Junho de 1989;
Coronel, com a antiguidade
a 13 de Outubro de 1995.
Fica posicionado
na escala de antiguidade
do quadro especial de
COR ART (09063164)
João Baptista Nabeiro Canelas, e à direita do COR
José Rocha Ferreira da Silva.
Tem direito aos vencimentos
do posto de coronel desde I de Junho
art. 2.° do Dec.-Lei
n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado
no
remuneratória,
ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de
mesma data.

artilharia
à esquerda
do
ART (09493365)
Aníbal
de 1997, nos termos do
escalão EI da estrutura
14 de Fevereiro,
desde a

(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro

de 1998)
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Por portaria de 2 de Dezembro de 1997, do general 'CEME, foi promovido ao posto de
coronel, nos termos do n.? I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e
art. 270.° do referido Estatuto, o TCOR ENG (01847164) José Fernando Decoppet dos Santos
Coelho.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 31 de Outubro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Mantém a situação de adido ao quadro após a promoção, pelo que, de acordo com o n." 1
do art. 191 do EMFAR, não ocupa a vaga deixada pelo CORT ENG (50770611) Francisco José
Gomes de Sousa Lobo, que passou à situação de reserva em 3 I de Outubro de 1997.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR
ENG (02729164) Aníbal Jorge Martins Matos da Silveira.
(DR II série, n." 7, de 9 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 2 de Dezembro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de
coronel, nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e
art. 270.° do referido Estatuto, o TCOR ENG (08] 89665) Isaías de Figueiredo Ribeiro.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 31 de Outubro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respecti vos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
É promovido para o quadro, ocupando a vaga deixada pelo CORT ENG (507706 I1) Francisco José Gomes de Sousa Lobo, que passou à situação de reserva em 31 de Outubro de 1997.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR
ENG (O 1847 I 64) Jo é Fernando Decoppet dos Santos Coelho.
(DR rr série, n." 7, de 9 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 2 de Dezembro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de
coronel, nos termos do n.? I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e
art. 270.° do referido Estatuto, o TCOR INF (03543662) Horácio da Silva Ferreira.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Dezembro de 1997, 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." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n.? J do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." 1 do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga no QE de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR
INF (05297365) José Manuel Reboredo Coutinho Viana.
(DR II série,

11.°

7, de 9 de Janeiro de 1998)
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Por portaria de 2 de Dezembro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de
coronel, nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMF AR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e
art. 270.° do referido Estatuto, o TCOR INF (00860163) Horácio José Gomes Taveira Malheiro.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 1 de Dezembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei n.? 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dadapelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga no QE de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR
INF (03543664) Horácio da Silva Ferreira.
(DR II série, n." 7, de 9 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 2 de Dezembro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de
coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e
art. 270.° do referido Estatuto, o TCOR INF (00864864) Filipe Ferreira Lopes.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 1 de Dezembro de 1997, 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." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Mantém-se na situação de adido ao quadro após a promoção, pelo que, de acordo com o
n.OI do art. 191.° do EMFAR não encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR
INF (00860163) Horácio José Gomes Taveira Malheiro.
(DR II série, n." 7, de 9 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 2 de Dezembro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de
coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e
art. 270.° do referido Estatuto, o TCOR INF (08837864) Fernando Pereira dos Santos Aguda.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Dezembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n.? 1 do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga no QE de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR
INF (00864864) Filipe Ferreira Lopes.
(DR II série,

11.0

7, de 9 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 2 de Dezembro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de
coronel, nos termos do n.? I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
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às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e
art. 270.° do referido Estatuto, o TCOR ART (06584465) Victor Manuel Barata.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 1 de Dezembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n.? 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." 1 do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga no QE de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR
ART (05277565) Victor Manuel Freire de Bastos e Silva.
(DR II série, n." 7, de 9 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 2 de Dezembro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de
coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e
art. 270.° do referido Estatuto, o TCOR ART (04309164) António José Pereira da Costa.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 1 de Dezembro de 1997, 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." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n.? I do art. 5.° do De~.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." 1 do art. 187.° do
EMF AR, ocupando transitoriamente uma vaga no QE de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR
ART (07922164)

Victor Marçal Lourenço.
(DR II série, n." 7, de 9 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 2 de Dezembro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de
coronel, nos termos do n." I I!O art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e e peciais de promoção estabelecidas no art. 60.°, ai ínea e) do art. 236.° e
art. 270.° do referido Estatuto, o TCOR ART (05277565) Vitor Manuel Freire de Bastos e Silva.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Dezembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei n.? 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na ituação de supranumrário no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga no QE de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral d~ antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR
ART (04309164)

António José Pereira da Costa.
(DR II série, n.? 7, de 9 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 17 de Dezembro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de
coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
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às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e
art. 270.° do referido Estatuto, o TCOR MAT (02558264) António Manuel Roda dos Santos Albuquerque.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 15 de Dezembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
É promovido para o quadro, ocupando a vaga deixada pelo COR MAT (03445763) José
Manuel Adão Pereira, que passou à situação de adido ao quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR
MAT (03445763) José Manuel Adão Pereira.
(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

Por portaria de 3 I de Dezembro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de
coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e
art. 270.° do referido Estatuto, o TCOR TM (09688364) António João Mousinho dos Santos.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 31 de Dezembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
É promovido para o quadro, ocupando a vaga deixada pelo COR TM (42479561) Carlos
Manuel Veríssimo da Cruz, que passou à situação de reserva em 31 de Dezembro de 1997.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR
TM (09623165) Manuel Fernando Marques de Almeida.
(DR II série,

11.°

21, de 26 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 31 de Dezembro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de
coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e
art. 270.° do referido Estatuto, o TCOR MAT (05355667) João Carlos Ferrão Marques dos Santos.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 31 de Dezembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei 11.°57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
É promovido para o quadro, ocupando a vaga deixada pelo COR MAT (01859264) José de
Jesus Camelo, que passou à situação de adido ao quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR
MAT (02558264) António Manuel Roda dos Santos Albuquerque.
(DR II série,

11.°

30, de 5 de Fevereiro

de 199R)

Por portaria de 6 de Agosto de 1997 do general CEME, foi promovido aos postos a seguir
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indicados,
(61049359)
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nos termos do Dec.-Lei
n." 134/97
Maurício
Leonel de Sousa Saraiva:
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de 31 de Maio,

o CAP

INF

GRAD

COR

DFA

Major, com a antiguidade
a 30 de Setembro de 1981;
Tenente-coronel,
com a antiguidade
a 31 de Outubro de 1988.
Fica posicionado
TCOR

INF

na escala

(39203258)

de antiguidade

Humberto

José

Pinto

do quadro
de Morais,

especial
e à direita

de infantaria

à esquerda

do TCOR

INF (04321264)

do

Manuel

Joaquim Rodrigues
Correia Tavares.
Tem direito aos vencimentos
do posto de tenente-coronel
desde 1 de Junho de 1997, nos
termos do art. 2.° do Dec.-Lei
n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado
no escalão E3 da
estrutura remuneratória,
ao abrigo do n.? 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n.? 57/90, de 14 de Fevereiro,
desde

a mesma

data.
(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro

Por portaria
indicados,

de 9 de Setembro

nos termos

(07979866)

Hugo

Major,

Fica
TCOR

do Dec.-Lei

António

posicionado

ART (07935566)

n." 134/97

Constantino

com a antiguidade

Tenente-coronel,

de 1997 do general

de 31 de Maio,

a 29 de Novembro

o CAP

aos postos

ART

GRAD

a seguir

TCOR

DFA

de 1984;

a I de Janeiro

de antiguidade

Manuel

foi promovido

Guerra:

com a antiguidade
na escala

CEME,

de (998)

João Ferreira

de 1992.

do quadro

da Sousa,

especial

e à direita

de artilharia

do TCOR

à esquerda

ART (5111731

do

J) José

Cândido Custódio Pereira.
Tem direito aos vencimentos
do posto de coronel desde 1 de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei
n.? 134/97, de 3 J de Maio, ficando integrado
no escalão E2 da estrutura
remuneratória,
ao abrigo do n.? 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n.? 57/90, de 14 de Fevereiro,
desde a
mesma

data.
(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro de (998)

Por portaria
indicados,
Joaquim

de 30 de Setembro

nos termos
Bota

Major,

com a antiguidade

posicionado

TCOR INF (03604970)
Manuel
termos
etrutura

CEME,

foi promovido

aos postos

o CAP INF DFA (00883370)

a seguir
Manuel

Potra:

Tenente-coronel,
Fica

de 1997 do general

n.? J 34/97 de 31 de Maio,

do Dec.-Lei

a 16 de Dezembro

com a antiguidade
na escala

de antiguidade

João Manuel

Lopes Dias.
Tem direito aos vencimentos
do art. 2.° do Dec.-Lei
remuneratória,

deSde a mesma

de 1993.

do quadro

especial

da Silva Santos Fernandes,
do posto

n." 134/97,

ao abrigo

de 1985;

a I de Janeiro

de tenente-coronel
de 31 de Maio,

de infantaria

à esquerda

do

e à direita do TCOR INF (15070169)
desde

ficando

do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei

I de Junho

integrado
n." 57/90,

de 1997, nos

no escalão

E2 da

de 14 de Fevereiro,

data.
(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro de 1998)

100

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.O 3

2.' Série

Por portaria de 2 de Dezembro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do
art. 236.° e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ ENG (03838180) Mário Victor Simões.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 31 de Outubro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
É promovido para o. quadro, ocupando a vaga deixada pelo TCOR ENG (08189665) Isaías
de Figueiredo Ribeiro, que foi promovido ao posto imediato em 31 de Outubro de 1997.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR
ENG (09170481) António José Fernandes Marques Tavares.
(DR II série, n." 7, de 9 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 2 de Dezembro de 1997, do general CEME,. foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do
art. 236.° e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ ART (03246380) Luís Alberto Meneres Sancho.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 28 de Julho de 1997, 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." r do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
É promovido para o quadro, ocupando a vaga deixada pelo TCOR ART (03783680) Carlos
Alberto Bigares Serra, que passou à situação de adido ao quadro em 28 de Julho de 1997.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR
ART (03783680) Carlos Alberto Bigares Serra.
(DR II série, n." 7, de 9 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 2 de Dezembro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do
art. 236.° e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ ART (09590382) Jesus Manuel Gallego Coelho.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde IOde Setembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
É promovido para o quadro, ocupando a vaga deixada pelo TCOR ART (07922164) Victor
Marçal Lourenço, que foi promovido ao posto imediato em IOde Setembro de 1997.
. Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR
ART (03246380) Luís Alberto Meneres Sancho.
(DR II série, n." 7, de 9 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 16 de Dezembro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
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satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do
art. 236.° e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ ART (18794480) Fernando Joaquim Alves Cóias
Ferreira.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 1 de Dezembro de 1997, 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." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n.? 98/92, de 28 de
Maio.
É promovido para o quadro, ocupando a vaga deixada pelo TCOR ART (04309164) António
José Pereira da Costa, que foi promovido ao posto imediato.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR
ART (09590382) Jesus Manuel Gallego Coelho.
(DR II série, n." 8, de IOde

Janeiro de 1998)

Por portaria de 16 de Dezembro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, no termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do
art. 236.° e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ ART (11044776) Fernando da Costa Crespo.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 1 de Dezembro de 1997, 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." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
É promovido para o quadro, ocupando a vaga deixada pelo TCOR ART (06584465) Victor
Manuel Barata, que foi promovido ao posto imediato.
Fica po icionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR
ART (00465879) Rui Manuel Feire Damásio Afonso.
(DR II série, n." 21, de 26 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 16 de Dezembro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
atisfazer às condiçõe
gerai e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do
art. 236.° e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ CAV (03033681) Tiago Maria Ramos Chaves
de Almeida Vasconcelo .
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Dezembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura
remuneratória do novo po to, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Mantém-se na situação de adido em relação ao quadro após a promoção, pelo que, de acordo
com o n.? I do art. 191.° do EMFAR não encerra a vaga.
Fica posicionado na li ta geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR
CAV (05353480) José Augusto de Sales Pimentel Furtado.
(DR II série,

11.°

21, de 26 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 16 de Dezembro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, no. termos do n." I do art. 189.° e da alínea h) do art. 234.° do EMFAR, por
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satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do
art. 236.° e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ CAV (08255980) José António Domingues do
Espírito Santo.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 1 de Dezembro de 1997, 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." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de ]4 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." ] do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." 1 do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR
CAV (03033681) Tiago Maria Ramos Chaves de Almeida Vasconcelos.
(DR II série, n." 21, de 26 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 30 de Dezembro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do
art. 236.° e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ INF (02858881) José Manuel Cardoso Lourenço.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 1 de Dezembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." ] do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n.? 98/92, de 28 de
Maio.
É promovido para o quadro, ocupando a vaga deixada pelo TCOR INF (11532073) Horácio
dos Santos, que passou à situação de adido ao quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR
INF (06656181) José António Rodrigues do Carmo.
(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

Por portaria de 17 de Dezembro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do
art. 236.° e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ MED (00185877) Manuel António Tavares
Correia.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 15 de Dezembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR
MED (08368675) António Bernardo da Cunha Horta.
(DR II série, n.o 30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

Por portaria de 12 de Novembro de 1997 do general CEME, foi promovido ao posto a seguir
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/ti lrO'"U1f.
indicado, nos termos do Dec.-Lei n.? 134/97 de 31 de Maio, o CAP INF GRAD
(37194251) Hilário Gonçalves Junqueira:
Major, com a antiguidade

Ç0'1f

DFA

a 18 de Junho de 1978.

Fica posicionado na escala de antiguidade do quadro especial de
MAJ INF (50063111) Luís Andrade de Barros, e à direita do MAJ INF
Neves Barata.
Tem direito aos vencimentos do posto de major desde 1 de Junho
art. 2.° do Dec.-Lei n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado no
remuneratória, ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de
mesma data.

infantaria à esquerda do
(41163852) Ventura das
de 1997, nos termos do
escalão E2 da estrutura
14 de Fevereiro, desde a

(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

. . Por portaria de 9 de Setembro de 1997 do general CEME, foi promovido ao post~~seguir
indicado, nos termos do Dec.-Lei n." 134/97 de 31 de Maio, o CAP INF GRAD ébl{ DFA
(37146153) António Maria de Amorim Pessoa Varela Pinto:
Major, com a antiguidade

a 16 de Janeiro de 1980.

Fica posicionado na escala de antiguidade do quadro especial de infantaria à esquerda do
MA] INF (35316862) Luciano Ferreira Duarte, e à direita do MAJ INF (41044153) Francisco José
Lopes Vide de Matos Chaves.
Tem direito aos vencimentos do posto de major desde 1 de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei n.? 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado no escalão E2 da estrutura
remuneratória, ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro, desde a
mesma data.
(DR li série, n." 30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

Por portaria de 20 de Novembro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de
major, nos termos do n." 1 do àrt. 189.° e da alínea c) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às
condiçõe
gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea c) do art. 236.° e
art. 268.° do referido Estatuto, o CAP VET (00099984) Adérito José Nunes GaIvão.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 16 de Julho de 1997, 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." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
É promovido para o quadro, passando a ocupar a vaga existente, em 16 de Julho de 1997,
no QE a que pertence, nos termos do despacho n." 6/97, de 18 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo de pacho de 23 de Julho de 1997, ambos do general CEME.
Fica po icionado na lista geral de antiguidades do seu QE, nos termos do n." 1 do art 189.°
do EMFAR.
(DR II série, n." 6, de 8 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 20 de Novembro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de
major, nos termo do n." I do art. 189.° e da alínea c) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às
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condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
no art. 60.°, alínea c) do art. 236.° e
art. 268.° do referido Estatuto, o CAP VET (05201482) Luís Manuel Carreira Garcia.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 16 de Julho de 1997, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." 1 do art. 187 do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE, nos termos do n." 1 do art 189.°
do EMFAR.
(DR II série, n.? 6, de 8 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 20 de Novembro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de
major, nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea c) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea c) do art. 236.° e
art. 268.° do referido Estatuto, o CAP DENT (07116883) Raul Carlos da Fonseca Moreira Saraiva.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 30 de Julho de 1997, 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." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei n.? 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
É promovido para o quadro, passando a ocupar a vaga existente, em 16 de Julho de 1997,
no QE a que pertence, nos termos do despacho n." 6/97, de 18 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo despacho de 23 de Julho de 1997, ambos do general CEME.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE, nos termos do n." I do art 189.°
do EMFAR.
(DR II série, n." 7, de 9 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 3 de Dezembro de 1997, do general CEME, foram promovidos ao posto de
major, nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea c) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazerem
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea c) do art. 236.° e
art. 268.° do referido Estatuto, os seguintes oficiais:
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP

MED
MED
MED
MED
MED

(06484280)
(14347681)
(09891 181)
(13175380)
(16555080)

Luís Jorge Santos Grageia;
Nuno António Martins Canas Mendes;
Luís Manuel Lopes Gusmão;
José Manuel Veiga Rodrigues;
Carlos Fernando Coelho Coutinho.

Estes oficiais contam a antiguidade do novo posto desde 30 de Julho de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrados 110 escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei 11.°57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei 11.°98/92, de 28 de
Maio.
São promovidos para o quadro, passando a ocupar as vagas existentes, em 30 de Julho de
1997, no QE a que pertencem, nos termos do despacho 11.°6/97, de 18 de Dezembro, com as
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alterações introduzidas pelo despacho de 23 de Julho de 1997, ambos do general CEME.
Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do quadro especial a que pertencem,
termos do n." I do art. 189.° do EMFAR.
(DR 11 série, n." 30, de 5 de Fevereiro

nos

de 1998)

Por portaria de 20 de Novembro de 1997, do general CEME, foram promovidos ao posto de
major, nos termos do n." ) do art. 189.° e da alínea c) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazerem
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea c) do art. 236.° e
art. 268.° do referido Estatuto, os seguintes oficiais:
Técnicos de manutenção
CAP TMANMAT
CAP TMANMAT
CAP TMANMAT

de material:

(14797475)
(00648375)
(14168774)

João Tavares Tomás;
Rui Manuel Machado da Fonseca Jorge;
Isaías Escaleira Pires.

Serviço geral do exército:
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP

SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE

(07861976)
(17446271)
(08905374)
(07839777)
(09152576)
(03454576)

António Júlio Piçarra Chaves;
José da Graça Valente Melato;
Daniel Francisco Silva Coelho de Moura;
Fernando José do Carmo Damil;
Arsénio Jorge Martins Fernandes;
Luís Filipe Marques da Cruz Macedo.

Estes oficiais contam a antiguidade do novo posto desde IOde Agosto de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrados no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
São promovidos para o quadro, passando a ocupar as vagas existentes, em 1 de Setembro de
1997, no QE a que pertencera, nos termos do despacho n." 6/97, de 18 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo despacho de 23 de Julho de 1997, ambos do general CEME.
Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do quadro especial a que pertencem, nos
termos do n." I do art. 189.° do EMFAR.
(DR II série, n." 6, de 8 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 20 de Novembro de 1997, do general CEME, foram promovidos ao posto de
major, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea c) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazerem
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea c) do art. 236.° e
art. 268.° do referido Estatuto, os seguintes oficiais:
CAP FARM (04608180)
CAP FARM (03000082)

Carlos Alberto do Amaral Souto;
Paulo Alexandre Estanqueiro Viana Guarda.

Estes oficiais contam a antiguidade do novo posto de de 29 de Outubro de 1997, data a partir
da qual lhe são devido o respectivo vencimentos, ficando integrados no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
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Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n.? I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
São promovidos para o quadro, passando a ocupar as vagas existentes, em 29 de Outubro de
1997, no QE a que pertencem, nos termos do despacho n." 6/97, de 18 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo despacho de 23 de Julho de 1997, ambos do general CEME.
Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do quadro especial a que pertencem, nos
termos do n." I do art. 189.° do EMFAR.
(DR II série, n." 6, de 8 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 20 de Novembro de 1997, do general CEME, foram promovidos ao posto de
major, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea c) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazerem
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea c) do art. 236.° e
art. 268.° do referido Estatuto, os seguintes oficiais:
Infantaria:
CAP INF (09043084)

António Augusto Gonçalves.

Artilharia:
CAP ART (01616580)
CAP ART (07126877)
Administração

Filipe Basílio Pinto Ferreira da Silva;
João Carlos Ferreira da Costa.

militar:

CAP AM (14567779)

Jorge Carmo da Costa.

Estes oficiais contam a antiguidade do novo posto desde I de Setembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrados no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Ficam na situação de supranumerários, no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.°
do EMFAR, ocupando transitoriamente vagas do QE de gestão de recursos humanos.
Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do quadro especial a que pertencem, nos
termos do n." I do art. 189.° do EMFAR.
(DR li série, n.? 6, de 8 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 20 de Novembro de 1997, do general CEME, foram promovidos ao posto de
major, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea c) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazerem
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea c) do art. 236.° e
art. 268.° do referido Estatuto, os seguintes oficiais:
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP

SGE
SGE
SGE
SGE
SGE

(09034474)
(12893076)
(14080774)
(15171674)
(O 1433676)

Albano Braz das Neves;
Luís Manuel Oliveira Ricardo;
Jorge Manuel Marques Pereira;
Emídio Carlos Piedade Modesto;
José Faustino Esteves Fernandes;
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CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP

SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
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(09680673) Carlos Pires Martins;
(12299476) António José Dias Pereira;
(10988573) José Aires Carvalho Fragoso;
(11504376) Victor Jorge Leite;
(16489773) Joaquim da Silva Ferreira;
(61372874) José Henrique Neto Pires;
(61446073) José Casimiro Jácome Martins;
(15881773) João Alberto Lopes dos Santos.

Estes oficiais contam a antiguidade do novo posto desde IOde Agosto de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrados no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Ficam na situação de supranumerários, no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.°
do EMFAR, ocupando tran itoriamente vagas do QE de gestão de recursos humanos.
Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do quadro especial a que pertencem, nos
termos do n." 1 do art. 189.° do EMFAR.
(DR II série, n." 7, de 9 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 20 de Novembro de 1997, do general CEME, foram promovidos ao posto de
major, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea c) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazerem
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea c) do art. 236.° e
art. 268.° do referido Estatuto, os seguintes oficiais:
CAP
CAP
CAP
CAP

SGPQ
SGPQ
SGPQ
SGPQ

(13603474)
(05123674)
(05108280)
(00124880)

Manuel Joaquim Nunes;
José Ferreira Alves;
Armando Santos Dinis Marques;
João Carlos Pires Nortadas Pereira.

Estes oficiais contam a antiguidade do novo posto desde 1 de Outubro de 1997, data a partir
da qual lhe são devido os respectivos vencimentos, ficando integrados no escalão 1 da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Ficam na situação de supranumerários no respectivo QE, nos termos do n." 1 do art. 187.°
do EMFAR, ocupando transitoriamente vagas do QE de gestão de recursos humanos.
Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do quadro especial a que pertencem, nos
termos do n.? 1 do art. 189.° do EMFAR.
(DR 1! série, n." 7, de 9 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 20 de Novembro de 1997, do general CEME, foram promovidos ao posto de
major, nos termos do n.? I do art. 189.° e da alínea c) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazerem
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea c) do art. 236.° e
art. 268.° do referido Estatuto, os seguintes oficiais:
CAP QTS (07090567)
CAP QTS (08961767)
CAP QTS (08961767)

Amaro Teixeira Ligeiro;
José Manuel Antunes Paiva;
António Manuel Ribeiro;
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CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP

QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS

(04692167)
(00135866)
(12455068)
(07823966)
(01173167)
(01527665)
(05593665)
(13187269)
(16275268)
(16633768)
(83011068)
(02006269)
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Fernando José Soares Proença;
José Martins Carreto;
Carlos Manuel da Silva Tavares Correia;
Carlos Manuel Jales Ferreira Pimentel;
Luís Manuel Machado Mendes;
Vítor Manuel Serrador Fonseca da Mota;
Edmaro José Carvalho Rosas;
Carlos Manuel Lopes de Oliveira;
Eduardo Madalena Fernandes;
João Manuel Andrade Pinto Bessa;
Carlos António Caetano de Barros;
Manuel Maria Morais.

Estes oficiais contam a antiguidade do novo posto desde I de Outubro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrados no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei n.? 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Ficam na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do 11.°I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente vagas do QE de gestão de recursos humanos.
Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do quadro especial a que pertencem, nos
termos do n." 1 do art. 189.° do EMFAR.
(DR 11 série, n." 7, de 9 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 1 de Outubro de 1997, do general CEME, foram promovidos ao posto de
capitão, 110Stermos do n." 1 do art. 189.° e da alínea d) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazerem
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea c) do art. 236.° e
art. 268.° do referido Estatuto, os seguintes oficiais:
Infantaria:
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN

INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF

(10663685)
(00602185)
(15015488)
(09989390)
(16733185)
(15919890)
(05178588)
(lI 020888)
(05609888)
(04773588)
(15401189)
(01913289)
(12827188)
(16739889)
(18502784)
(09610189)
(15249290)

José António Emídio Martins Ruivo;
António Carlos Pinto Prata;
Nuno Maria Vasconcelos Albergaria Pinheiro Moreira;
Firmino José Mata Simão;
Joaquim Jorge da Silva Pereira;
Paulo Luís Almeida Pereira;
Paulo Henrique Gonçalves Soares;
Jorge Semedo Colares Alturas;
Joaquim Manuel de Mira Branquinho;
António Jorge dos Santos Ferreira Pires;
Ilídio João Cardoso Abelha;
João António Palminha Rodrigues Henriques;
José Manuel Tavares Magro;
Filipe Augusto Martins Ferreira Vieira;
António Benjamim Mascarenhas;
Miguel António Pereira da Silva;
Domingos Jorge Fernandes Rodrigues;
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TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
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TEN
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TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
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INF
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INF
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(17172988)
(08285888)
(12844689)
(01662289)
(06726088)
(12988890)
(03708089)
(04420490)
(13113989)
(18544188)
(10394583)
(17873488)
(12030990)
(14377688)
(19261189)
(13936086)
(09567788)
(04801288)
(16394889)
(13067087)
(19973689)
(09320185)
(17385789)
(05337188)
(08184588)
(18018088)

Paulo Jorge Pereira da Silva de Castro Ferreira;
Nélson Couto Gomes;
Manuel Alexandre Garrinhas Carriço;
Victor José Paulico Serra Patrício;
António Manuel Carvalho Vicente;
Pedro Miguel de Andrade Barreiro;
João Miguel Martins Branco;
Nuno Miguel Tavares Carreiro Martins Rodrigues;
Paulo Alexandre Teixeira Almeida;
José Manuel dos Santos Sá;
Mário Manuel Queiroga Pereira;
Paulo Armindo Macedo de Sousa Rosa;
Rui Manuel da Silva Rodrigues;
Delfim Constâncio Valente da Fonseca;
Álvaro Manuel Tavares de Carvalho Campeão;
Carlos Alberto Rodrigues Alves;
Napoleão Coelho Nunes Teixeira Azevedo;
José Manuel Tavares das Neves;
António Augusto Margalho Craveiro;
Mário Jorge Batista Duarte Pereira;
Joaquim José Mendes Corista;
Fernando José Guerra Felício;
Pedro Filipe Leal Marques Pires da Silva;
João Paulo Silvestre Paulino;
Joaquim António de Sousa Lima Marques Silva;
Fernando Manuel Carrasquinho de Melo Martins.

(06866989)
(10687585)
(07920490)
(01315088)
(05590488)
(05422188)
(10078487)
(06957088)
(06022387)
(02414488)
(01282188)
(09464888)
(01931587)

Octávio João Marques Avelar;
Élio Teixeira dos Santos;
Joaquim Agostinho Cruz Oliveira Cardoso;
JMo Guilhermino Madureira Fernandes;
Manuel Bento Gomes Chanca;
António Alves Flambó;
António José Ferreira Lourenço;
Maurício Luciano Saraiva Raleiras;
Luís Miguel Baptista Martins;
António José Gomes de Sampaio Hilário;
Manuel João Favita Marchã;
José Correia André;
Luís Filipe Ventura dos Santos.

(01451789)
(15561089)
(18067590)
(04067989)
(04009488)

Luís Henrique Ribeiro Crispim;
José Luís Simões;
Jorge Filipe da Silva Ferreira;
José Cario da Silva Melo de Almeida Loureiro;
Paulo Jorge da Encarnação Mendes Barros;

Artilharia:
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN

ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART

Cavalaria:
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN

CAV
CAV
CA V
CA V
CAV
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(12023988)
(06912088)
(15709888)
(06371285)
(14591488)

Alfredo Manuel Aparício Filipe;
Donato Hélder da Costa Tenente;
Paulo Jorge Vargas de Sousa;
Luís Manuel Cardoso Relvas Marina;
António Manuel Baptista Lopes.

(15421988)
(04680288)
(03909289)
(08551085)

Raul Fernando Rodrigues Cabral Gomes;
Rui Manuel da Costa Ribeiro Vieira;
Pedro Nuno Rego Ferreira;
José Carlos Fernandes Delgado.

Engenharia:
TEN
TEN
TEN
TEN

ENG
ENG
ENG
ENG

Transmissões:
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN

TM
TM
TM
TM
TM

(05300889)
(05786688)
(06226390)
(17140391 )
(18964189)

Administração
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN

AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM

João Guilherme Conde Magalhães Mateus;
João Paulo da Costa Rebelo;
Carlos Manuel Machado Grilo;
João Luís Cardoso Modesto Albuquerque Barroso;
Carlos Alberto Garcia dos Reis.

militar:

(14654785)
(17313287)
(13885588)
(06482888)
(06969188)
(11737185)
(06235085)

Joaquim Fernando Garcia Mendes;
António Manuel Godinho dos Santos;
Albino Marques Lameiras;
Carlos Alberto Pereira Marques;
Paulo Renato do Carmo Monteiro;
Adelino Amaral da Silva;
Carlos Manuel Pato Fernandes Claro.

Serviço de material:
TEN MAT (04514285)
TEN MAT (07420783)
TEN MAT (13269989)

António José dos Reis Capitão;
José Olaio Machado Vitorino;
José Aurélio Ferreira Lopes.

Serviço geral do exército:
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN

SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE

(04120279)
(08745278)
(14016178)
(07087780)
(07820779)
(13105778)
(16465680)
(17607180)
(16913579)
(16558379)
(03240778)
(18215775)

Joaquim Francisco Lopes Bento Chambel;
José Manuel da Costa Neto Alves;
Manuel de Jesus Jorge Buco;
Manuel Lourenço Carrasco Costa;
Carlos do Amaral Coimbra;
José da Silva Pinto;
António da Costa Botelho;
Vitor Manuel da Silva Cabrita;
José Sebastião Fernandes;
José Carlos Amaral Cruz;
Albano de Sousa Covas;
Domingos de Oliveira Silva;

2.' Série
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TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN

SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE

(13306582)
(11543079)
(17209478)
(16563378)
(14313779)
(13534678)
(09432980)
(03796679)
(03766281)
(00093879)
(01787980)
(17100275)
(19850680)
(I J 464378)
(O 1782778)
(04141276)
(07652277)
(02887680)
(07519279)
(06077377)

Técnicos de exploração

Técnico
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN

TMANMAT
TMANMAT
TMANMAT
TMANMAT
TMANMAT
TMANMAT

Joaquim Manuel de Oliveira Lima.

das transmissões:

(02572079)
(05121580)
(05304579)
(19716776)
(19622879)
(12581378)
(04631878)

•

de manutenção
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das transmissões:

Técnicos de manutenção
TMANTM
TMANTM
TMANTM
TMANTM
TMANTM
TMANTM
TMANTM

N.o 3

Sérgio da Costa Guimarães;
Carlos Fernando de Oliveira Carrisosa;
Josué Dias Rosa;
Rui Manuel Vidigal Vaz;
Mário Figueiredo Crispim Tecedeiro;
Manuel Ferreira Cardoso;
Artur José Felizardo Marques;
Augusto Manuel Tirá Rodrigues;
Mário Jorge Matias da Silva;
Carlos Alberto Ruivo Ferreira Andrade;
Joaquim de Azevedo Gonçalves;
António Manuel Honório;
Victor José Pires Costa;
David Arnaldo Jorge Castro;
José Manuel Lombo;
Manuel João Potra Carrasco;
José Mendes Centeio;
José Augusto de Sá Pinheiro;
José António Moreira Martins;
Manuel de Jesus Machado.

TEN TEXPTM (11761878)

TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN

DO EXÉRCITO

António Manuel Caracol Almeida Amador;
Joaquim António Gonçalves Barbosa;
José Fernandes dos Santos Batista;
João Joaquim Patrício Lourencinho;
José Albano Ribeiro Pereira;
António Ernesto Neto Martins;
Fernando José da Silva Fernandes .

de material:

(12486780)
(08107780)
(73873572)
(05516778)
(13890880)
(07) 33780)

Alexandre Francisco Salsa Arranhado;
Hermínio Monteiro Ferreira;
António José Tormenta dos Santos;
João Barriguinha Amaro;
Victor José Vieira;
António João Fernandes Correia Mondim.

Estes oficiais contam a antiguidade do novo posto desde I de Outubro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrados no escalão 1 da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termo do n." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de )4 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
(DR II série, n." 7, de 9 de Janeiro de 1998)
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Por portaria de 20 de Novembro de 1997 do general CEME, nos termos do art. 261.°, da
alínea c) dos arts. 70.° e 7l.° do EMFAR, ingressa no QP do QE de medicina desde 1 de Outubro
de 1997, nas vagas autorizadas pelo Despacho n." 97/MDN/96, de 4 de Julho, e é promovido ao
posto de tenente e graduado no posto de capitão o ALF GRAD MED (19491285) António Manuel
Nunes Gaspar.
Este oficial conta a antiguidade do posto de alferes desde I de Outubro de 1994.
Este oficial conta a antiguidade do posto de tenente desde 1 de Outubro de 1995.
É graduado no posto de capitão desde I de Outubro de 1997.
Tem direito aos vencimentos do posto de capitão no primeiro escalão, desde I de Outubro
de 1997, data de ingresso nos QP.
É inscrito na lista de antiguidades do seu QE, nos termos do art. 133.° do EMFAR.
(DR II série, n." 295, de 23 de Dezembro

de 1997)

Por portaria de 16 de Outubro de 1997, do general CEME, ingressam no quadro permanente
em I de Outubro de 1997 e são promovidos ao posto que lhes vai indicado, nos termos dos
arts. 181.°, n." 1, 222.°, 234.° alínea f), e 260.° do EMFAR, os seguintes militares:
Quadro especial de engenharia:
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN

AL
AL
AL
AL
AL

(09679188)
(07663292)
(13183591)
(10954192)
(18134286)

João Francisco Lopes Ferreira, 14,69 - Bom;
João Paulo do Amaral de Oliveira, 14,37 - Regular;
José Manuel Silva, 14,17 - Regular;
Emanuel Henriques Santos Silva Sebastião, 13,71 - Regular;
José Carlos de Sousa Gabriel, 13,20 - Regular.

São inscritos na lista de antiguidades do seu QE por ordem decrescente de classificação no
respectico curso da Academia Militar, nos termos do art. 133.° do EMFAR.
Contam a antiguidade no posto de alferes desde I de Outubro de 1995 e no posto de tenente
desde 1 de Outubro de 1996, data a partir da qual lhes são devidos os respectivos vencimentos.
(DR II série, n.? 7, de 9 de Janeiro

de 1998)

Por portaria de 1 de Outubro de 1997 do general CEME, foram promovidos ao posto de
tenente nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea e) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazerem
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 60.°, alínea a) do 236.° e
266.° do referido Estatuto, os seguintes militares:
Infantaria:
ALF
TEN
ALF
TEN
ALF
ALF
ALF
ALF
TEN
ALF
ALF

INF (24846991) João Vasco da Gama de Barros;
GRAD INF (11857088) Roberto Martins Mariano;
INF (22156491) Telmo Lau Hing;
GRAD INF (05902887) José António Ribeiro Leitão;
INF (22592291) Alexandre Manuel Ribeiro Duarte Varino;
INF (12472493) Fernando Jorge Fonseca Rijo;
INF (38871691) Agostinho Amaral Valente;
INF (12404993) Renato Emanuel Carvalho Pessoa dos Santos;
GRAD INF (05647486) Luís Agostinho Guimarães Dias;
INF (19425593) Eduardo Jorge Antunes Afonso;
INF (38066491) Sérgio Nuno Silveiro Castanho;
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ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
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GRAD INF (08625188) António Feliciano Mota Santos;
INF (10672492) Duarte Nuno Carvalho Paiva Cordeiro Dias;
INF (11257192) João Filipe Martinho Exposto;
INF (29746291) António José Gomes Franco;
INF (00329293) Artur Jorge dos Santos Marcos;
INF (36740391) Paulo César Pinheiro Roxo;
INF (38196291 ) José Carlos Filipe Lourenço;
INF (08778292) João Paulo Alves;
INF (03197893) Manuel António Paulo Lourenço;
INF (04762793) Luís Miguel da Paz Lopes;

Artilharia:
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF

ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART

(19072892)
(14558392)
(39626692)
(14396086)
(14393193)
(16352992)
(17485793)
(11547593)
(04009092)
(08454388)

Paulo Jorge Fernandes Gonçalves Balsinhas;
Paulo Manuel da Encarnação Rosendo;
Luís Eduardo da Silva Ferreira Laranjo;
José António Cabral Carreira Coelho;
Nuno Alexandre Rosa Morais dos Santos;
Norberto Francisco Calmeiro Vaz;
Nuno Miguel Pinto Jordão;
Nuno Luís Pereira Monteiro;
João Miguel Louro Dias Ferreira Belo;
António Eduardo Paulo Pires;

(28642591)
(16008093)
(06355793)
(03925293)

Alexandre Jorge dos Santos Moura;
Hélio Ferreira Patrício;
Rui Jorge Palhoto de Lucena;
Hélder José Banha Coelho;

Cavalaria:
ALF
ALF
ALF
ALF

CA V
CAV
CA V
CAV

Transmissões:
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF

TM
TM
TM
TM
TM
TM

(23469291)
(00314987)
(02140689)
(15182893)
(08204589)
(18366287)

Pedro Alexandre Coutinho dos Santos;
António Jorge de Sousa Narra;
Alberto Lopes Correia;
João Francisco Branco Barreira;
João Manuel Fernandes Correia;
Carlos Manuel Sobral Pinto Nascimento;

Farmácia:
ALF FARM (17350791)
ALF FARM (12242093)
ALF FARM (06611092)

João Frederico Albuquerque do Carmo;
Maria José Filipe Duarte;
Fernanda Paula Amoroso Pires;

Medicina Veterinária:
ALF VET (06779492)
ALF VET (05675093)

António Eduardo Bruno Lopes João;
Isabel Maria Monteiro Marques Holbeche Fino;
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Administração
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF

AM
AM
AM
AM
AM
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militar:

(31905691)
(31787691)
(22899391)
(01105992)
(02852190)

Luís Miguel Pinheiro Dias Fernandes;
Paulo Jorge Alves Gomes;
Carlos Alberto Pires Ferreira;
Fernando Manuel Batista da Costa;
João Henrique Coelho dos Santos;

Serviço de material:
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF

MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT

(01961591)
(12399693)
(34657191)
(03582492)
(18516492)
(08775688)

Paulo Jorge do Nascimento Fernandes;
Joel António Dias da Luz Santos;
Nuno Miguel Viegas Saúde;
João Luís Barradas de Oliveira Ramos;
António Paulo Bettencourt Pinheiro;
José da Costa Leandro.

Estes oficiais contam a antiguidade do novo posto desde I de Outubro de 1997, data a partir
da qual lhes são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrados no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei n.? 98/92, de 28 de
Maio.
(DR II série, n.o 7, de 9 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 16 de Outubro de 1997, do general CEME, ingressam no quadro permanente
em 1 de Outubro de 1997 e são promovidos ao posto que lhes vai indicado, nos termos dos
arts. 181.° n." 1, 222.°, 234.° alínea D. e 260.° do EMFAR, os seguintes militares:
Alferes:
Quadro especial de infantaria:
ASP
ASP
ASP
ASP
ASP
ASP
ASP
ASP
ASP
ASP

AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL

(32666192)
(27220891)
(14776793)
(22074792)
(09644288)
(16430388)
(18789590)
(13983893)
(09105892)
(33592593)

Pedro Miguel Macedo Pinto Garcia Lopes, 13,99 - Regular;
Vasco Paulo Osório Seabra Paiva, 13,30 - Regular;
Vítor Sérgio Antunes Gomes, 13,27 - Regular;
Musa Gonçalves Paulino, 12,91 - Regular;
Luís Miguel de Sousa Leal, 12,89 - Regular;
Manuel Alves dos Santos, 12,76 - Regular;
Arménio Figueiredo dos Santos, 12,76 - Regular;
Anselmo Melo Dias, 12,74 - Regular;
Paulo Jorge Pires Fernandes Garcia Monteiro, 12,36 - Suficiente;
Alexandre Paulo Marques de Sousa Figueiredo, 12,27 - Sufuciente.

Quadro especial de artilharia:
TEN
ASP
ASP
ASP

AL
AL
AL
AL

(10569790) Armando Manuel Leal Simões, 13,46 - Regular;
(30646292) João Ricardo de Sousa Barbosa Dias Costa, 13,29 - Regular;
(33196092) Sérgio Marques Higino de Avelar, 13,19 - Regular;
(22371192) Pedro Luís Raposo Ferreira da Silva, 12,93 - Regular;
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AL (38471191) Nuno Filipe Caldes Pimpão, 12,92 - Regular;
AL (30737491)
AL (27812592)
AL (21433092)

Paulo Fernando da Silva Calado Rodrigues, 12,82 - Regular;
José Carlos Pires Batista, 12,74 - Regular;
Nuno Miguel Marques Batista, 12,66 - Regular.

Quadro especial de cavalaria:
ASP
ASP
ASP
TEN
ASP
ASP
ASP

AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL

(24437892)
(30156491)
(23014392)
(01355088)
(20862391)
(02306090)
(23021092)

José Pedro Rebola Mataloto, 13,64 - Regular;
Paulo Jorge Silva Gonçalves Serrano, 13,42 - Regular;
Luís António Andrade Seabra Peralta Pimenta, 13,30 - Regular;
Fernando Augusto Barros de Castro e Sousa, 13,14 - Regular;
Rui Carlos Sobrinho Fernandes, 13,00 - Regular;
Fernando Luís Ferreira da Silva, 12,59 - Regular;
Carlos Jorge Veríssimo B. Ferreira Marques, 12,34 - Suficiente.

Quadro especial de administração

militar:

TEN AL (19914490) Paulo José Rodrigues Duarte, 13,54 - Regular;
ASP AL (16797293) Paulo Jorge Rainha, 13,53 - Regular;
ASP AL (22306891) Ana Maria da Silva de Jesus, 12,56 - Regular.
São inscritos na lista de antiguidades do seu QE por ordem decrescente de classificação no
respectivo curso da Academia Militar, nos termos do art. 133.° do EMFAR.
Contam a antiguidade desde I de Outubro de 1997, data a partir da qual têm direito aos
vencimentos do novo posto.
Os tenentes alunos ficam graduados no respectivo posto, nos termos do n." 5 do art. 181.° do
EMFAR.
(DR

I[

série, n." 7, de 9 de Janeiro de 1998)

Por despacho de 15 de Outubro de 1997 do general CEME, foi promovido aos postos a seguir
indicados, nos termos do DecjLei n." 134/97 de 31 de Maio, o ISAR INF DFA (51699611)
António Maria Mateus:
Sargento-ajudante, com a antiguidade a 28 de Abril de 1977;
Sargento-chefe, com a antiguidade a 28 de Abril de 1978;
Sargento-rnor, com a antiguidade a 28 de Abril de 1979.
Fica posicionado na escala de antiguidade do quadro especial de infantaria à esquerda do
SMOR INF (51138911) Joaquim Monteiro, e à direita do SMOR INF (50884011) Arlindo Tiago
Andrade.
Tem direito aos vencimentos do posto de sargento-mor desde I de Junho de 1997, nos termos
do art. 2.° do Dec.-Lei n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado no escalão E3 da estrutura
remuneratória, ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei 11.°57/90, de 14 de Fevereiro, desde a
mesma data.
(DR 11 série, n." 30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

Por despacho de 6 de Agosto de 1997 do general CEME, foi promovido aos postos a seguir
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nos termos do Dec.-Lei n." ] 34/97
António Joaquim Lageira:

N.O 3

de 3] de Maio,

2.

o I SAR INF GRAD

SMOR

8

Série

DFA

Sargento-ajudante,
com a antiguidade
a 28 de Abril de 1977;
Sargento-chefe,
com a antiguidade
a 28 de Abril de 1978;
Sargento-mar,
com a antiguidade
a 28 de Abril de 1979.
Fica posicionado
na escala de antiguidade
do quadro especial de infantaria
à esquerda do
SMOR INF (52328411)
Manuel Andrade F. de Almeida, e à direita do SMOR INF (50087211)
José
Ribeiro C. Lontrão.
Tem direito aos vencimentos
do posto de sargento-mar
desde I de Junho de 1997, nos termos
do art. 2.° do Dec.-Lei
n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado
no escalão E3 da estrutura
remuneratória,
ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro,
desde a
mesma data.
(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

Por despacho de 6 de Agosto de 1997 do general CEME, foi promovido
aos postos a seguir
indicados,
nos termos do Dec.-Lei n." ]34/97 de 31 de Maio, o ISAR INF DFA (51270911)
José
Maria Sardinha:
Sargento-ajudante,
com a antiguidade
a 28 de Abril de 1977;
Sargento-chefe,
com a antiguidade
a 30 de Setembro de ] 978;
Sargento-mar,
com a antiguidade
a IOde Dezembro
de ] 979.
Fica posicionado
na escala de antiguidade
do quadro especial de infantaria
à esquerda do
SMOR INF (5008821])
José Bonito Bento, e à direita do SMOR INF (504849] I) José Rocha
Serrenho.
Tem direito aos vencimentos
do posto de sargento-mar
desde I de Junho de 1997, nos termos
do art. 2.° do Dec.-Lei
n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado
no escalão E3 da estrutura
remuneratória,
ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro,
desde a
mesma data.
(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

Por despacho de 6 de Agosto de 1997 do general CEME, foi promovido
aos postos a seguir
indicados,
nos termos do Dec.-Lei
n." ] 34/97 de 31 de Maio, o I SAR INF GRAD SMOR DFA
(50287911)
José Maria Ventura da Silva Baianas:
Sargento-ajudante,
com a antiguidade
a 30 de Setembro de 1978;
Sargento-chefe,
com a antiguidade
a 15 de Agosto de 1983;
Sargento-mar,
com a antiguidade
a 18 de Janeiro de 1985.
Fica posicionado
na escala de antiguidade
do quadro especial de infantaria
à esquerda do
INF (51790611)
Gentil Oliveira G. Rua, e à direita do SMOR INF (50657511)
Horácio
Barrigas.
Tem direito aos vencimentos
do posto de sargento-mar
desde I de Junho de 1997, nos termos
do art. 2.° do Dec.-Lei
n.? 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado
no escalão E3 da estrutura
remuneratória,
ao abrigo do n.? 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro,
desde a
SMOR
Manuel

mesma

data.
(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro

de 1998)
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Por despacho
de 25 de Setembro
seguir indicados, nos termos do Dec.-Lei
José Pereira Félix:
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de 1997 do general CEME, foi promovido
aos postos a
n." 134/97 de 31 de Maio, o ISAR ART DFA (51316711)

Sargento-ajudante,
com a antiguidade
a 28 de Abril de 1978;
Sargento-chefe,
com a antiguidade
a 14 de Dezembro
de 1983;
Sargento-mar,
com a antiguidade
a 14 de Agosto de 1986.
Fica posicionado
na escala de antiguidade
do quadro especial de artilharia
à esquerda do
ART (5058331 I) Orlando Bilro Bagorro, e à direita do SMOR ART (50223011)
Francisco
Gomes Frade.
Tem direito aos vencimentos
do posto de sargento-mar
desde 1 de Junho de 1997, nos termos
do art. 2.° do Dec.-Lei
n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado no escalão E2 da estrutura
remuneratória,
ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro,
desde a
mesma data.
SMOR
Defesa

(DR l l série,

Por despacho de 9 de Setembro de 1997 do general CEME,
indicados,
nos termos do Dec.-Lei
n." 134/97 de 31 de Maio,
(50219211)
Adão da Silva Martins Rodrigues:

11.°

30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

foi promovido aos postos a seguir
o I SAR INF GRAD SCH DFA

Sargento-ajudante,
com a antiguidade
a 30 de Setembro
de 1978;
Sargento-chefe,
com a antiguidade
a 15 de Janeiro de 1985;
Sargento-mar,
com a antiguidade
a 1 de Abril de 1987.
Fica posicionado
na escala de antiguidade
do quadro especial de infantaria à esquerda do
INF (51034211)
José Gonçalves
da Cruz, e à direita do SMOR INF (50348411)
Diogo
Leão.
Tem direito aos vencimentos
do posto de sargento-mar
desde 1 de Junho de 1997, nos termos
do art. 2.° do Dec.-Lei n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado
no escalão E3 da estrutura
remuneratória,
ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro,
desde a
mesma data.
•
SMOR
Rosado

(DR II série,

11.°

30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

Por despacho de 9 de Setembro de 1997 do general CEME, foi promovido aos postos a seguir
indicados,
nos termos do Dec.-Lei n." 134/97 de 31 de Maio, o 2SAR INF GRAD SMOR DFA
(00970211)

José

Lucas

dos Santos:

Primeiro-sargento,
com a antiguidade
a I de Janeiro de 1970;
Sargento-ajudante,
com a antiguidade
a I de Agosto de 1983;
Sargento-chefe,
com a antiguidade
a 15 de Abril de 1988;
Sargento-mar,
com a antiguidade
a II de Julho de 1990.
Fica po icionado na escala de antiguidade
do quadro especial de infantaria
à esquerda do
SMOR INF (51533811)
José Adelino A. Catana, e à direita do SMOR INF (51100111)
José Lucas
Mourato.
Tem direito aos vencimentos
do posto de sargento-mar
desde I de Junho de 1997, nos termos
do art. 2.° do Dec.-Lei
n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado
no escalão E2 da estrutura
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ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro,
(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro
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desde a
de 1998)

Por despacho de 9 de Setembro de J 997 do general CEME, foi promovido aos postos a seguir
indicados, nos termos do Dec-Lei n." 134/97 de 31 de Maio, o lSAR INF DFA (51053311)
Joaquim António Pimenta Carvão:
Sargento-ajudante,
com a antiguidade a 30 de Julho de 1983;
Sargento-chefe, com a antiguidade a 15 de Agosto de 1988;
Sargento-mar, com a antiguidade a 1 de Julho de 1992.
Fica posicionado na escala de antiguidade do quadro especial de infantaria à esquerda do
SMOR INF (51256011) José João Dias, e à direita do SMOR INF (51005011) Almerindo Joaquim
Pinheiro Rato.
'Tem direito aos vencimentos 'do posto de sargento-mor desde 1 de Junho de 1997, nos termos
do art. 2.° do Dec.-Lei n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado no escalão E2 da estrutura
remuneratória, ao abrigo do n.? 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro, desde a
mesma data.
(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

Por despacho de 9 de Setembro de 1997 do general CEME, foi promovido aos postos a seguir
indicados, nos termos do Dec.-Lei n.? 134/97 de 31 de Maio, o 2SAR INF DFA (51987411)
Germano da Silva Teixeira:
Primeiro-sargento,
com a antiguidade a 1 de Janeiro de 1970;
Sargento-ajudante,
com a antiguidade a 16 de Agosto de 1984;
Sargento-chefe, com a antiguidade a 1 de Janeiro de 1990;
Sargento-rnor, com a antiguidade a 1 de Janeiro de 1995.
Fica posicionado na escala de antiguidade do quadro especial de infantaria à esquerda do
SMOR INF (50167411) Guilherme Teófilo da Encarnação Antunes, e à direita do SMOR INF
(51096611) José Miguel Cabrita.
Tem direito aos vencimentos do posto de sargento-mor desde 1 de Junho de 1997, nos termos
do art. 2.° do Dec.-Lei n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado no escalão E2 da estrutura
remuneratória, ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro, desde a
mesma data.
(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro

1existente
art. 189.°
promoção
o militar

Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
no QE de infantaria, foi promovido ao posto de sargento-mór,
nos termos do n.? 1 do
e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de
estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
a seguir indicado:

SCH INF (08060174)
2 -

de J 998)

Ventura da Silva Jesus Guerreiro.

Conta a antiguidade

desde 1 de Janeiro de 1997, data a partir da qual tem direito ao

2." Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 3

vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão 1 qa estrutura remuneratória
sargento-mar.

119

do posto de

(DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

I - Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de serviço geral do exército, foi promovido ao posto de sargento-mar, nos termos
do n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SCH SGE (42450060)

José Augusto Teixeira Roque.

2 - Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de
sargento-mar.
(DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

I -Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de transmissões, foi promovido ao posto de sargento-mar, nos termos do n." 1 do
art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de
promoção estabelecida no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SCH TM (39365061)

António Guedes Teixeira.

2 - Conta a antiguidade desde I de Fevereiro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de
sargento-mar.
(DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

I - Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mar, nos termos do
n." 1 do art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SCH MAT (73001361)

Horácio Graça Silva.

2 - Conta a antiguidade desde 1 de Fevereiro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-mar.
3 - Fica na situação de upranumerário, no respectivo QE, nos termos do n." 1 do art. 187.°
do EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga no QE de pessoal e secretariado.
4 - Fica nula e de nenhum efeito a sua passagem à situação de reserva em 26 de Fevereiro
de 1997, nos termos da alínea (I) do art. 167.° do EMFAR, em virtude da alteração do limite de
idade do anterior para o novo po to.
(DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)
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Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
no QE de artilharia, foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n." 1 do
e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de
estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
a seguir indicado:

SCH ART (36480860)

Joaquim de Almeida e Silva.

2 - Conta a antiguidade desde 2 de Fevereiro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-mor.
(DR II série, n.? 10, de 13 de Janeiro de 1998)

1existente
art. 189.°
promoção
o militar

Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
no QE de músicos, foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n." I do
e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de
estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
a seguir indicado:

SCH MUS (05214569)

Tiago Eduardo Pereira Pires.

2 - Conta a antiguidade desde 28 de Abril de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de
sargento-mor.
(DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

1existente
art. 189.°
promoção
o militar

Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
no QE de infantaria, foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n.? I do
e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de
estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
a seguir indicado:

SCH INF (39222161)

Manuel do Nascimento

Cabeças.

2 - Conta a antiguidade desde 1 de Maio de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-mor.
(DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

1existente
art. 189.°
promoção
o militar

Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
no QE de infantaria, foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n." I do
e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de
estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
a seguir indicado:

SCH INF (08367267)
2 -

António José Carmo Serpa.

Conta a antiguidade

desde 1 de Maio de 1997, data a partir da qual tem direito ao

2,' Série
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vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de
sargento-mor.
3 - Fica na situação de adido ao quadro, nos termos do n." 5 da alínea b) do art. 186,° do
EMFAR.
(DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

I - Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de seviço pára-quedista, foi promovido ao posto de sargento-mar, nos termos do
n.? I do art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SCH PARAQ (11635168)

Jacinto José Figueiredo

Calhau.

2 - Conta a antiguidade desde 29 de Maio de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de
sargento-mor.
(DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

Iexistente
art. 189.°
promoção
o militar

Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
no QE de infantaria, foi promovido ao posto de sargento-mar, nos termos do n." I do
e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de
estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
a seguir indicado:

SCH INF (44304862)

Manuel de Jesus Teixeira.

2 - Conta a antiguidade desde I de Maio de J 997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-mor.

..

(DR"

série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

I - Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mar, nos termos do
n.? I do art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SCH INF (48035761)

Franco Luís Pimentel.

2 - Conta a antiguidade desde 1 de Junho de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de
sargento-mor.
3 - Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.°
do EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga no QE de pessoal e secretariado.
4 - Fica nula e de nenhum efeito a sua passagem à situação de reserva em 8 de Junho de
1997, nos termos da alínea a) do art. 167.° do EMFAR, em virtude da alteração do limite de idade
do anterior para o novo po to.
(DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)
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1 - Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de corneteiros/clarins,
foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do
n." 1 do art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SCR CORN/CLAR

(04017865)

Eduardo de Jesus Tavares.

2 - Conta a antiguidade desde IOde Julho de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-mor.
(DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

Iexistente
art. 189.°
promoção
o militar

Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
no QE de cavalaria, foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n." I do
e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de
estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
a seguir indicado:

SCR CAV (06993064)

Manuel dos Anjos Ferreira Dinis.

2 - Conta a antiguidade desde I de Outubro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de
sargento-mor.
(DR II série, n.? 10, de 13 de Janeiro de 1998)

1 - Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do
n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SCR INF (31587265)

José Manuel Rodrigues

Baltazar.

2 - Conta a antiguidade desde I de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-mor.
3 - Fica na situação de supranumerário permanente, nos termos do art. 5.° das disposições
comuns do EMF AR.
(DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

I - Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mor, no termos do
n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerai e
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especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SCH INF (60245367)

Rui Jaime Domingues Fonseca.

2 - Conta a antiguidade desde I de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-mar.
3 - Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n." 1 do art. 187.°
do EMF AR, ocupando temporariamente uma vaga no QE de pessoal e secretariado.
(DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

I-

existente
n." I do
especiais
Estatuto,

Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mar, nos termos do
art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e
de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido
o militar a seguir indicado:

SCH INF (36131962)

Bernardino

Mário Teixeira de Castro.

2 - Conta a antiguidade desde I de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-mar.
3 - Fica na situação de supranumerário permanente, nos termos do art. 5.° das disposições
comuns do EMF AR.
(DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

I - Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mar, nos termos do
n.? 1 do art. 189.° e da alfnea-rz) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SCH ART (45554460)

José Caio Caimão.

2 - Conta a antiguidade desde I de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-mar.
3 - Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n." 1 do art. 187.°
do EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga no QE de pessoal e secretariado.
<DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

I ~ Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de pessoal e secretariado, foi promo\ ido ao posto de sargento-mar, nos termos do
n.? I do art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e
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especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° eno art. 321.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SCH ART (40001760)

Samuel Silva Oliveira.

2 - Conta a antiguidade desde I de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória
do posto de
sargento-mar.
3 - Fica na situação de adido ao quadro, nos termos do n." IOda alínea b) do art. 186.° do
EMFAR.
(DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

1 - Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mar, nos termos do
n." 1 do art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SCH ENG (37201462)

Licílio Vieira Costa.

2 - Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-mar.
3 - Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.°
do EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga no QE de pessoal e secretariado.
(DR II série, n." la, de 13 de Janeiro de 1998)

1 - Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mar, nos termos do
n." 1 do art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SCH VET (03657667)

Edmundo Poeiras Barradas.

2 - Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de
sargento-mar.
3 - Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n." 1 do art. 187.°
do EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga no QE de pessoal e secretariado.
(DR II série,

11,°

la, de 13 de Janeiro de 1998)

1 - Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mar, nos termos do
n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e
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especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SCH MAT (37314161)

Joaquim Oliveira Mendonça.

2 - Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de
sargento-rnor.
3 - Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n." 1 do art. 187.°
do EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga no QE de pessoal e secretariado.
(DR 11 série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

I - Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mór,
nos termos do
n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SCH MAT (61136161)

Luís Henrique Bento.

2 - Conta a antiguidade desde I de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-mor.
3 - Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n." 1 do art. 187.°
do EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga no QE de pessoal e secretariado.
(DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

I - Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-rnor, nos termos do
n.? I do art. 189.° e da alínea ra] do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SCH SGE (39514962)

Luís Augusto Rodrigues.

2 - Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão J da estrutura remuneratória do posto de
sargento-mor.
3 - Fica na situação de supranumerário,
no respectivo QE, nos termos do n." 1 do art. J 87.°
do EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga no QE de pessoal e secretariado.
(DR 11 série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

I - Por despacho de 2 de Dezembro de J 997 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mar, nos termos do
n.? I do art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e
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especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SCH MUS (05103066)

José Francisco Charro Pereira.

2 - Conta a antiguidade desde I de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de
sargento-moro
3 - Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.°
do EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga no QE de pessoal e secretariado.
(DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

I - Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mór,
nos termos do
n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SCH MUS (04695364)

Francisco José de Jesus Correia Frazão.

2 - Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de
sargento-mor.
3 - Fica na situação de adido ao quadro, nos termos do n." 6 da alínea b) do art. 186.° do
EMFAR.
(DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

1 - Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de serviço pára-quedista, foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do
n." 1 do art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SCH PARAQ (19793371)

João José Pina Jorge.

2 - Conta a antiguidade desde I de Dezembro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-mor.
(DR II série, n." 10. de 13 de Janeiro de 1998)

1 - Por despacho de IS de Outubro de 1997 do general CEME, foi promovido aos postos
a seguir indicados, nos termos do Dec.-Lei n." 134/97 de 31 de Maio, o ISAR CAV DFA GRAD
SCH (51211711) Manuel Amaro:
Sargento-ajudante,
com a antiguidade a 30 de Julho de 1983;
Sargento-chefe, com a antiguidade a 12 de Abril de 1989.
Fica posicionado

na escala de antiguidade do quadro especial de cavalaria à esquerda do SCH
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CA V (52333311) Henrique Silvestre Vila Nova Bocas, e à direita do SCH CA V (51212311) Joaquim
António Candeias Maçoas.
Tem direito aos vencimentos do posto de sargento-chefe desde I de Junho de 1997, nos
termos do art. 2.° do Dec.-Lei n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado no escalão EI da
estrutura remuneratória, ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n.? 57/90, de 14 de Fevereiro,
desde a mesma data.
(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro de 1998)

I - Por despacho de 20 de Novembro de 1997 do general CEME, foi promovido aos postos
a seguir indicados, nos termos do Dec.-Lei n." 134/97 de 31 de Maio, o I SAR ART DFA (51119711)
José António Nunes Penedo:
Sargento-ajudante, com a antiguidade a 6 de Fevereiro de 1986;
Sargento-chefe, com a antiguidade a 1 de Janeiro de 1993.
Fica posicionado
ART (50896911) João
e Silva.
Tem direito aos
termos do art. 2.° do
estrutura remuneratória,
desde a mesma data.

na escala de antiguidade do quadro especial de artilharia à esquerda do SCH
António Trabulo, e à direita do SCH ART (36480860) Joaquim de Almeida
vencimentos do posto de sargento-chefe desde 1 de Junho de 1997, nos
Dec.-Lei n.? 134/97, de 3 J de Maio, ficando integrado no escalão E2 da
ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro,
(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro de 1998)

1 - Por despacho de 16 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de
vaga existente no QE de infantaria, foi promovido ao posto de sargento-chefe,
nos termos do
n.? 1 do art. 189.° e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no art. 320.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAJ INF (11254079)

Jorge Manuel Fernandes Veiga dos Reis.

2 - Conta a antiguidade desde I de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-chefe.
(DR II série, n.o 10, de 13 de Janeiro de 1998)

I - Por despacho de 16 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de
vaga existente no QE de artilharia, foi promovido ao posto de sargento-chefe, nos termos do n." J
do art. 189.° e da alínea h) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais
de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no art. 320.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SAJ ART (12147278)

Manuel Jorge Martins.

2 - Conta a antiguidade desde I de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura rernuneratória do posto de
sargento-chefe.
(DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)
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I - Por despacho de 16 de Dezembro de ] 997 do general CEME, para preenchimento de
vaga existente no QE de engenharia, foi promovido ao posto de sargento-chefe,
nos termos do
n." 1 do art. 189.° e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no art. 320.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAJ ENG (07940479)

Manuel Teixeira Esteves.

2 - Conta a antiguidade desde 1 de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-chefe.
(DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

1 - Por despacho de 16 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de
vaga existente no QE de serviço de saúde/veterinária, foi promovido ao posto de sargento-chefe,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no art. 320.°
do referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAJ VET (10695974)

Florindo Martins Ribeiro.

2 - Conta a antiguidade desde I de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-chefe.
(DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

I - Por despacho de 16 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de
vaga existente no QE de serviço de material, foi promovido ao posto de sargento-chefe, nos termos
do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no art. 320.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAJ MAT (03840373)

José Melo da Silva Brites.

2 - Conta a antiguidade desde I de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-chefe.
(DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

I - Por despacho de 16 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de
vaga existente no QE de serviço de material, foi promovido ao posto de sargento-chefe, nos termos
do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no art. 320.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAJ MAT (42241063)
2-

Conta a antiguidade

Lenine Simões Moço.
desde I de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
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vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória
sargento-chefe.

do posto de

(DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

I - Por despacho de 16 de Dezembro de 1997 do general CEME, foi promovido ao posto
de sargento-chefe, nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°; na alínea c) do
art. 298.° e no art. 320.° do referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAI MUS (05493365)

Domingos José Campos Cardoso.

2 - Conta a antiguidade desde I de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de
sargento-chefe.
(DR II série,

11.°

17, de 21 de Janeiro de 1998)

I - Por despacho de 16 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de
vaga existente no QE de infantaria, foi promovido ao posto de sargento-chefe,
nos termos do
n.? I do art. 189.° e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no art. 320.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAI INF (17677478)

Nuno Ferreira Cardoso.

2 - Conta a antiguidade desde 12 de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito
ao vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto
de sargento-chefe.
(DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

J Por despacho de I6~de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de
vaga existente no QE de engenharia, foi promovido ao posto de sargento-chefe, nos termos do
n.? I do art. 189.° e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no art. 320.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:

SAI ENG (0930 1976) Licínio Alberto Pires Faria.
2 - Conta a antiguidade desde 15 de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito
ao vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto
de sargento-chefe.
.
(DR Ir série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

1 - Por despacho de 16 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de
vaga exi tente no QE de engenharia, foi promovido ao posto de sargento-chefe, nos termos do
n.? I do art. 189.° e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e
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especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no art. 320.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAJ ENG (03054479)

Joaquim Maria Palmeiro Mourinha.

2 - Conta a antiguidade desde 15 de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito
ao vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto
de sargento-chefe.
(DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

I - Por despacho de 16 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de
vaga existente no QE de administração militar, foi promovido ao posto de sargento-chefe, nos
termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no art. 320.°
do referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAI AM (15779779)

Carlos Alberto Jácorne Martins.

2 - Conta a antiguidade desde 21 de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito
ao vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto
de sargento-chefe.
3 - Fica na situação de adido ao quadro, nos termos do n." 5 da alínea b) do art. 186.° do
EMFAR.
(DR II série.

11.°

10, de 13 de Janeiro de 1998)

I - Por despacho de 16 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de
vaga existente no QE de adiministração militar, foi promovido ao posto de sargento-chefe, nos
termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no art. 320.°
do referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAI AM (09373979)

Rogério Paulo Ferreira Pereira.

2 - Conta a antiguidade desde 21 de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito
ao vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura rernuneratória
do posto
de sargento-chefe.
(DR II série, n." 17, de 21 de Janeiro de 199H)

I - Por despacho de 31 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de
vaga existente no QE de serviço postal militar, foi promovido ao posto de sargento-chefe, nos
termos do n." I do art. 189.° e da alínea b} do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no art. 320.°
do referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAI SPM (04215966)
2 -

Ventura Ferreira Manuel.

Conta a antiguidade

desde 27 de DClcmbro

de 1997, data a partir da qual tem direito
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do posto

(DR II série, n." 21, de 26 de Janeiro de 1998)

I - Por despacho de 17 de Dezembro de 1997 do chefe da RPMP/DAMP,
por competência
subdelegada, para preenchimento de vaga existente no QE de cavalaria, foi promovido ao posto de
sargento-ajudante, nos termos do n.? I do art. 189.° e da alínea c) do art. 297.° do EMFAR, por
satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea b) do
art. 298.° e no art. 319.° do referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
ISAR CAV (13319184)

Amorim dos Santos Piteira.

2 - Conta a antiguidade desde 12 de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito
ao vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto
de sargento-ajudante.
(DR I I série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

1 - Por despacho de 17 de Dezembro de 1997 do chefe da RPMP/DAMP,
por competência
subdelegada, para preenchimento de vaga existente no QE de engenharia, foi promovido ao posto
de sargento-ajudante, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea c) do art. 297.° do EMFAR, por
satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea b) do
art. 298.° e no art. 319.° do referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
ISAR ENG (03728482)

Álvaro Manuel Vieira Galrinho.

2 - Conta a antiguidade desde 15 de Novembro de 1997, 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.
(DR II série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

I - Por despacho de 17 de Dezembro de 1997 do chefe da RPMP/DAMP,
por competência
subdelegada, para preenchimento de vaga existente no QE de administração militar, foi promovido
ao posto de sargento-ajudante, nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea c) do art. 297.° do
EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na
alínea h) do art. 298.° e no art. 319.° do referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
ISAR AM (12175184)

Paulo Alexandre Veloso Gonçalves.

2 - Conta a antiguidade desde 21 de Novembro de 1997, data a partir da qual tem direito
ao vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão J da estrutura remuneratória do posto
de sargento-ajudante.
(DR II série. n." 10. de 13 de Janeiro de 1998)

Por despacho de IOde Outubro de J 997 do general AGE, foram promovidos ao posto de
primeiro-sargento nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea ti) do artigo 297.° do EMFAR, por
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satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 60.°, na alínea a)
do artigo 298.° e no artigo 318.° do referido Estatuto, os militares a seguir indicados:
Infantaria:
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR

INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF

(14718290)
(08594291)
(16346289)
(05097190)
(06052390)
(11476391)
(28471491)
(00167091)
(00245293)
(03933291)
(01764690)
(07202090)
(01838092)
(16031690)
(14490490)
(07036891)
(00029293)
(18437391)
(09081289)
(06521191)
(13266490)
(00281793)
(17258290)
(01808691)
(05501990)
(19710192)
(10690890)
(14374791)
(12271090)
(09587491)
(02738790)
(14020990)
(11436190)
(18576391)
(00411793)
(04470991)
(04733291)
(09010691)
(19459891)
(18364691)
(16114491)
(18898591)
(06147690)
(00001391)
(18738291)
(00734890)

João Paulo Vicente Boaventura;
Paulo Jorge Mendes da Costa Andrade;
Fernando José Ramos. Pereira;
Rodrigo Manuel Matos Minhava;
António da Costa Oliveira;
Carlos Alberto da Silva Barry;
Hélder Daniel da Mota Benevides Raposo;
Carlos Manuel Lopes Marques;
Hélder Nuno Miguel dos Santos Rodrigues;
Carlos Manuel Pereira Mouro;
António José da Silva Castanheira;
Nuno Miguel Baião Marques Bexiga;
Hugo Miguel Ferreira de Oliveira Leitão;
Filipe Jorge Tavares Morais;
António Horácio Lima de Assunção; .
Mário Jorge Guilherme Dias;
João Pedro Conde Inácio;
Duarte Nuno da Silva Andrade;
Paulo Fernandes Chaves Barreira;
Luís Artur da Conceição Gonçalves;
José Alberto Lopes da Silva;
Pedro Miguel Pinheiro de Matos;
Mário Pereira Teixeira;
Acácio Ricardo Ferreira Mendes Pacheco;
David Paulo Moura Ferreira;
António José Moreira Martins;
Carlos Alberto Marques Cal vão;
António Manuel Fernandes Ramos;
Vasco Manuel Gomes Martins;
António Ventura Lopes Teixeira;
Luís Miguel Rama Lopes Monteiro;
Paulo Luís Pires Cordeiro;
Alberto Manuel Gonçalves Ferreira;
António Barreira da Silva;
Ricardo Sérgio Pinto Fernandes;
João Manuel Padilha Fernandes;
José Maria Xavier Correia;
Paulo Alexandre Trigueiro Nunes;
Fernando dos Santos Faria;
José Augusto da Silva Ferreira Lima;
Carlos Miguel Branco Mendes;
Paulo José Gaspar Faria;
Vítor Manuel Pinheiro Ferreira;
Tomaz Francisco Caeiro Vasco;
Francisco Pereira de Sousa;
Jorge Manuel Nunes Marçal;
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2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
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INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF

(20096594)
(00917790)
(08675291)
(01173092)
(05281190)
(17944791)
(03966491)
(06370591)
(05455791)
(16869691)
(03045991)
(05663491)
(18107390)
(12315491)
(05154088)
(05084891)
(02384490)
(09460591)
(10854390)
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Nuno Miguel Almeida dos Santos;
José Carlos Leones Fiuza;
Manuel da Conceição Bessa;
José Ilídio da Igreja Cabreiro;
Alberto dos Santos Clemente;
Carlos Júlio dos Santos Correia;
Augusto Manuel Videira de Oliveira;
José Paulo Pinguinhas Cordeiro;
Pedro Luís Cortesão Faria;
Joaquim Paulo da Silva Vicente;
Rui Miguel Labaredas Romão;
Rui José dos Santos Cepeda Espinhosa;
Sérgio Filipe Vasques Nunes;
Paulo Jorge Henriques Franco;
Vítor Carlos Gaspar Duarte;
Henrique Miguel Jacinto Dias;
Firmino António Gomes Vital;
Pedro Jorge Henriques Monteiro;
Carlos José dos Santos.

Artilharia:
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR

ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART

(00483891)
(09237691)
(16421290)
(02586891)
(18855991)
(06613591)
(08628991)
(10834091)
(32708291)
(06727591)
(164969902
(11596391)
(17986191)
(14552189)
(03983592)
(16920289)
(10486491)
(O 1705691)

Carlos Duarte Vieira Nóbrega;
Manuel do Carmo Parreira Agostinho;
José Ivo de Abreu;
David Rui Pedrosa de Brito;
Luís Miguel Pereira Ventura;
Gilberto Barradas Correia;
Valdemar António Delgadinho Adriano;
Jorge Manuel Valadas Ferreira;
Pedro Miguel Soares Fernandes;
Rui Pedro Grades Sobral;
Fernando Manuel da Graça Neves;
Rui Manuel Santos Nunes;
António José Menezes Cravo;
Domingos Daniel da Rocha Alves;
Rui Manuel Roberto Ferreira;
Joaquim Manuel Cheira Marçalo;
António Manuel Ferreira Félix;
Gualter José dos Santos Cordeiro.

(18261691)
(15390890)
(O 1048789)
(04593291)
(07932588)
(04310488)
(01482892)
(03116992)

Fernando Carlos Teodoro Alves;
Rui Manuel Matos Rodrigues;
José António Reis Costa;
Mário João Valério Alho;
Luís Filipe Catroga Duarte;
Pedro Monteiro;
Luís Miguel Farinha Cacheira;
Adriano Jorge da Silva;

Cavalaria:
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR

CAV
CA V
CA V
CAV
CAV
CAV
CAV
CA V

..

'
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CA V
CA V
CA V
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(10845491)
(02175991)
(07424591)
(14820691)
(13819291)

Carlos Manuel Dinis Ferreira;
Joaquim Manuel Teixeira Guerreiro;
Agostinho Francisco Cunha Lopes Fernandes;
Paulo André Diogo Máximo;
Carlos Alexandre Ventura Morato Martins.

(03219491)
(10876591)
(17282390).
(12784090)
(19172791)
(07473891)
(01166691)
(00259292)
(O 1654690)
(06824391)
(05156590)
(16915190)
(07616890)
(10028189)
(00756890)

Carlos Alberto Ramos Martins;
Gil Manuel Domingues Batista;
Carlos Manuel Gomes Marques;
Francisco José Brás Oliveira;
Pedro Miguel Azenha Moço;
Jorge Augusto Fernandes de Almeida;
Nuno Miguel Valente de Sousa;
Carlos Manuel Marques Branco;
Carlos António Dimas Tavares;
Paulo Nuno Ferreira Esteves;
António José Nunes Ramos;
Mário João Dias Pita;
Rui Miguel Costa Brás;
Jorge Paulo Durão Santos;
Carlos Artur da Luz Diogo.

Engenharia:
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR

ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG

Transmissões:
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR

TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM

(05799591)
(00364790)
(15566690)
(10171991)
(06062391)
(00938888)
(01561291)
(03091390)
(01269290)
(01912289)
(04120391)
(09844391)
(00410890)

Administração
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR

AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM

António Fernando Mendes Machado;
Francisco José Guedes Pereira;
António Joaquim Braz Cunha;
Hélder José Ferreira Regada;
Paulo Jorge Costa Antão;
Anette Marques Morais;
Rui Jorge Rio dos Santos;
Paulo Jorge Fernandes Rodrigues;
João Francisco Teixeira;
Jorge Manuel Tiago Vieira;
Vítor Manuel Faria Fernandes;
Joaquim Filipe Moreira Lopes;
Rogério Mário Polido Figueiredo.

militar:

(14355791)
(06831792)
(02087290)
(03542790)
(15903092)
(12266589)
(03903988)
(18462191)
(O 1582491)

Domingos Fernandes Nunes;
Pedro Miguel Inácio Resendes;
Carlos Alberto Domingues Salgado;
Rui Manuel Caeiro Ramalho;
Humberto Patrício Esteves;
Antão Carlos Simões Patriarca Sebastião;
Luís Manuel Bastos Alcântara;
José Carlos da Silva Santos;
Felisbino António Gomes de Almeida;
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2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR

AM
AM
AM
AM
AM
AM

(01551191)
(05635691)
(0247439])
(04146291)
(15127491)
(20552692)

DO EXÉRCITO

N,O 3

António Carlos Gomes Ramos;
José Joaquim Carrapato Bibiu;
Carlos Alberto Lopes Quintino Pedro;
Valter Nunes da Fonseca;
José Manuel Gonçalves de Barros;
Carla Manuela da Cunha Barbosa,

Medicina:
1SAR
2SAR
2SAR
I SAR
I SAR
2SAR
2SAR
I SAR
2SAR
I SAR
2SAR
2SAR
1SAR

GRAD MED (07604092) Luís Miguel Ferreira Manuel;
MED (O 1821991) Carlos Armando Morais Delgado;
MED (01723691) Vítor Manuel dos Santos Camocho;
GRAD MED (02446191) José Meirinhos Fidalgo;
GRAD MED (16392691) Manuel Gomes da S i Iva;
MED (00106891) Paulo Dias;
MED (02048291) António José Rêgo Estopa;
GRAD MED (11049591) Fernando Manuel de Matos Marques;
MED (02952689) Alberto Carlos Lebreiro;
GRAD MED (04285290) António Manuel Ribeiro de Oliveira;
MED (05459090) Luís Manuel Freitas de Lemos;
MED (02946091) Horácio Manuel Guerreiro Teixeira:
GRAD MED (08997391) José Manuel Fernandes Ganhão.

Serviço material:
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR

MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MA T
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MA T
MAT
MAT

(06169489)
(11048090)
(00663589)
(16693191)
(16671991)
(00202592)
(15395691)
(11607589)'
(16598989)
(11685690)
(13211290)
(01898090)
(02318691)
(17921091)
(14798590)
(08579291)
(16407891)
(15694293)
(I 1928591)
(16290990)
(17427791)

Pedro Francisco Luís Lopes;
José Manuel Carvalho Brites Rodrigues;
Paulo Alexandre Viegas Correia Andrade;
Rui Manuel da Silva Infante;
Sérgio António Dias Geraldes;
Ricardo Jorge Justiniano Pina Teixeira;
Leonel de Oliveira Faria;
Luís Miguel dos Santos Emídio;
Carlos Manuel Ferrugento Cardoso;
Jorge Paz Pires;
Manuel Jorge Mendes Nunes;
José Alexandre Mendes Lamaroso;
António José Monteiro G. das Neves Travessa;
Armando José Godinho Rodrigues;
João Manuel Alves Grilo;
Rui Manuel Domingues Lourenço;
Jorge Manuel Felícia Vicente Romão;
Rita Maria Antunes Pereira Nobre;
Carlos Peres Robalo;
Mário António Barradas Baião;
Isabel Maria Presumido Vidinha.

Serviço geral do exército:
2SAR SGE (02903391)
2SAR SGE (15384791)

Jos é Domingos Camilo Maranga;
Lourenço de Lemos Oliveira;
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2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR

SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
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(02923191)
(10790891)
(19745893)
(03141 191)
(01254191)
(06502690)
(00657491)
(18569790)
(00514190)
(07474591)
(13988991)
(01552392)
(07642091)
(00259491)
(17509691)
(22028591)

José Manuel Falé da Silva;
Paulo Jorge Veiguinha Soares;
Custódio Orlando Ventura Pestana;
Fernando Manuel Medeiros Ermida Júnior;
Pedro Manuel Miranda Veríssirno;
Paulo Alexandre Cruz Marques;
José Miguel Silva Mendes;
João Manuel da Luz Conceição;
José Henriques de Almeida Lopes da Luz;
Humberto Barros de Almeida;
Paulo Jorge Nunes da Conceição Martins;
Nuno Miguel Gomes Teles Nave;
Paulo Luís Santos Guedes;
Paulo Jorge Ramos Martinho;
Mário Rui Nobre Duarte;
A1da Maria da Silva Gomes.

(00229993)
(00245693)
(20194694)
(04957790)
(17223189)
(07911489)
(00469393)
(06052991)
(15238692)
(04909692)
(19828389)
(09354091)
(20397195)
(07333193)

Filipe Rodrigues Simões;
Luís Carlos Garcia Cascão
Manuel Maria da Silva Nunes;
Manuel Fernando Soares Machado;
Paulo António Pereira Paredes;
Rafael José Nóbrega Mendes;
João Pedro Lopes Azevedo;
Luís Miguel Rosa Pedro;
Luís Miguel do Rosário Balão;
Fernando Manuel da Cruz Magalhães;
António Maria Saldanha Busca Mourato;
João Miguel Rolão Lopes;
Carlos António Ferreira Bentes;
Sérgio da Silva Frazão.

Músicos:
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR

MUS
MUS
MUS
MUS
MUS
MUS
MUS
MUS
MUS
MUS
MUS
MUS
MUS
MUS

Corneteiros/Clarins
2SAR CORN/CLAR
2SAR CORN/CLAR
2SAR CORN/CLAR

(07397791)
(03208091)
(16469290)

Vítor Manuel Teixeira Nogueira;
Jorge António Martins Tomé;
Nuno Joaquim Banha Pereira;

Contam a antiguidade desde 1 de Outubro de 1997, data a partir da qual têm direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrados no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
primeiro-sargento.
(DR)(

série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

Por despacho de IOde Outubro de 1997 do general AGE, ingressaram no QP de Serviço de
Saúde/Medicina e foram promovidos ao posto de segundo-sargento, os sargentos alunos do 22.
Curso de Formação de Sargentos do Serviço de Saúde/Medicina a seguir mencionados:
0

2SAR AL (06928492)
2SAR AL (15477391)

Luís Miguel Simão Pereira, 16,18 - Bom;
Luís Miguel dos Santos Castanho, 15,07 - Bom;
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2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
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GRAD (00966392) Jorge Manuel da Silva Rosado, 14,30 - Regular;
AL (10396391) Joaquim Gaspar Tainhas Gil, 14,07 - Regular;
AL (04228193) Raquel André Nabais, 14,05 - Regular;
GRAD (03857790) Carlos Plácido da Cruz Monteiro, 14,05 - Regular;
GRAD (12320891) Camilo Albuquerque da Silva Pimentel, 13,90 - Regular;
AL (08451990) José António Pires Mesquita, 13,70 - Regular;
AL (11393491) Paulo Alexandre Fernandes Simões, 13,70 - Regular.

Ingressam no QP desde I de Outubro de 1997.
Contam a antiguidade desde I de Outubro de 1995, data a partir da qual têm direito aos
vencimentos do novo posto, ficando integrados no escalão I da estrutura remuneratória do posto
de segundo-sargento
até I de Outubro de 1997, data a prtir da qual devem se integrados no
escalão 2 da e trutura remuneratória
do referido posto.
Deve ficar nulo e de nenhum efeito o despacho n." 10 507/97 (2." série), publicado no
Diário da República, 2" série, n." 256 de, 5 de Novembro de 1997, a p. 13 655.
(DR II série, n." 295, de 23 de Dezembro

de 1997)

Por despacho de IOde Outubro de 1997 do general AGE, ingressaram no quadro permanente
de Serviço de Material e foram promovidos ao posto de segundo-sargento, os sargentos alunos do
23.° Curso de Formação de Sargentos do Serviço de Material a seguir mencionados:
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
1SAR
2SAR
2SAR
1SAR
2SAR
2SAR
1SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR

AL (17049392) Pedro José Gago de Brito, 14,64 - Bom;
GRAD (03859391) Mário Ricardo Rodrigues Jorge, 14,54 - Bom;
AL (15713992) Paulo Manuel Batista Ferreira, 14,46 - Regular;
GRAD (05522591) Carlos Miguel Jacinto da Silva, 14,26 - Regular;
GRAD (08585693) Dinis Manuel Ramalho Piçarra, 14,24 - Regular;
GRAD (05017993) Luís Miguel da Costa Monteiro, 14,03 - Regular;
GRAD (20648093) Ana Cristina Barroso Cardoso, 13,81 - Regular;
AL (01317090) António José Moreira Eusébio, 13,73 - Regular;
AL (00796892) Carlos Fernando Picão Costa, 13,66 - Regular;
GRAD (19210692) José António de Matos, 13,56 - Regular;
AL (04522591) José Alberto da Costa Rodrigues, 13,47 - Regular;
AL (15047295) João Paulo Cerqueira, 13,28 - Regular;
GRAD (13906390) Ricardo Manuel da Costa Silvério, 13,24 - Regular;
AL (20901491) Francisco Manuel Parrancho Bea, 13,23 - Regular;
GRAD (00424291) Eduardo Vital da Cunha Vilarinho, 13,15 - Regular;
GRAD (17604890) Paulo José Gonçalves dos Reis Sanches, 12,96 - Regular;
GRAD (04456992) Vanda da Silva Vidal dos Santos Vargas, 12,96 - Regular;
AL (04978193) Paula Cristina Gonçalves Branco, 12,89 - Regular.

Ingressam no QP desde I de Outubro de 1997.
Contam a antiguidade desde I de Outubro de 1996, data a partir da qual têm direito aos
vencimentos do novo posto, ficando integrados no escalão I da estrutura remuneratória do posto
de segundo-sargento.
Os primeiro -sargentos alunos ficam graduados no respectivo posto, nos termos do n." 5 do
art. 181.° do EMFAR. São integrados no escalão I da estrutura remuneratória
do posto de
segundo-sargento, sendo-lhes atribuído o diferencial para o seu posto, nos termos do n." 2 do art. 5.°
do Dec.-Lei n.? 98/92, de 28 de Maio.
Deve ficar nulo e de nenhum efeito o Despacho n." 10 506/97 (2.' série), publicado no Diário
da República, 2." série, n." 256, de 5 de Novembro de 1997, a p. 13 654.
(DR II série, n.? 295, de 23 de Dezembro de 1997)
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Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2: série, n." 253, de 31 de
Outubro de 1996, a p. 15 189, o despacho de 7 de Outubro de 1996 do general AGE, respeitante
à promoção ao posto de segundo-sargento e ingresso no QP de Administração Militar dos sargentos
do 23.° Curso de Formação de Sargentos, rectifica-se que onde se lê: "O ISAR INF RC AL
(10543790) Fernando Manuel R. Revés Costa, é graduado no posto de primeiro-sargento,
nos
termos do n." 5 do art. 18 J.0 do EMFAR. É integrado no escalão I da estrutura remuneratória do
posto de segundo-sargento, sendo-lhe atribuído o diferencial para o seu posto, nos termos do n." 2
do artigo 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de Maio" deve lêr-se "O lSAR INF RC AL (10543790)
Fernando Manuel R. Revés Costa, e o 1SAR RC AL (08576190) Mário Fernandes Marques, são
graduados no posto de primeiro-sargento,
nos termos do n." 5 do art. 181.° do EMFAR. São
integrados no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de segundo-sargento, sendo-lhes atribuído
o diferencial para o seu posto, nos termos do n." 2 do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de Maio."
(OE 2: série, n." I, de 31 de Janeiro de 1997)
(DR II série,

11.°

295, de 23 de Dezembro

de 1997)

Por despacho de 19 de Janeiro de 1998 do chefe da RPMP/DAMP por competência subdelegada,
foi promovido ao posto de furriel, nos termos da alínea a) do art. 1.° do Dec.-Lei n." 492/80, de
18 de Outubro, com a redacção dada pelo Dec.-Lei n.? 220/85, de 3 de Julho, o FUR GRAD
(00323962) Firmino Manuel Pires.
Conta a antiguidade desde 19 de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direiro ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão 5 da estrutura remuneratória do posto de
furriel. Fica na situação de quadro, nos termos do art. 185.° do EMFAR.
(DR II série, n." 30, de 5 de Fevereiro

de 1998)

Graduações
Por portaria de 1 de Outubro de 1997, do general CEME, foram graduados ao posto de
capitão, nos termos da alínea b) do n.? I do art. 71.° do EMFAR, por satisfazerem às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea c) do art. 236.° e art. 268.° do
referido Estatuto, os seguintes oficiais:
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN

INF (18494087) António Marques de Almeida Ferreira;
TM (06372290) Carlos Augusto Tomás Fernandes;
AM (062 I0486) Carlos Alberto Ferreira Alves;
AM (01656489) Rui Manuel da Silva Pina;
SGE (11821 176) Orlando Augusto Soares Gomes;
TEXPTM (05301479) Luís Manuel Bonacho Lourenço Matos Santana.

Estes oficiais contam a antiguidade do novo posto desde I de Outubro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrados no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
(DR II série, n." 7, de 9 de Janeiro de 199R)

Por despacho de 16 de Dezembro de 1997 do general CEME, foi rectificada a antiguidade
de promoção do SCH MAT (06592176) Carlos Guerreiro Mendonça, publicado no Diário da
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República, 2." série, n.? 99, de 29 de Abril de 1997, a p. 5000, pelo que onde de lê "Conta a
antiguidade desde 26 de Fevereiro de 1997, data a partir da qual tem direito ao vencimento do novo
posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe" deve
lêr-se "CJnta a antiguidade desde I de Fevereiro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de
sargento-chefe" .
(OE 2.' série, n." 7, pago 425, de 30 de Julho de 1997)
(DR li série, n." 10, de 13 de Janeiro de 1998)

Por despacho de 16 de Dezembro de 1997 do general CEME, foi rectificada a antiguidade
de promoção do SCH INF (04113579) Amadeu Luís Almeida Figueiredo, publicado no Diário da
República, 2." série, n." 164, de 18 de Julho de 1997, ap. 8563, pelo que onde de lê "Conta a
antiguidade desde 8 de Junho de 1997, data a partir da qual tem direito ao vencimento do novo
posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe" deve
ler-se "Conta a antiguidade desde 1 de Junho de 1997, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe".
(OE 2.' série, n." 9, pago 504, de 30 de Setembro

de 1997)

(DR II série, n." !O, de 13 de Janeiro de 1998)

IV -

COLOCAÇÕES,

NOMEAÇÕES

E RECONDUÇÕES

Colocações
Estado-Maior

General

das Forças

COR INF, adido (06270967) Américo José G. Fernandes
considerado nesta situação desde 5 de Novembro de 1997.

Armadas

Henriques,

do COA, devendo ser

MAl INF PARAQ, adido (01346681) Carlos Alberto G. Cardoso Perestrelo, do EME, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Dezembro de J 997.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

Gabinete/Chefe

do Estado Maior do Exército

MAJ INF, no quadro (01449384) João Paulo N. Silveira Alves Caetano, da EPI, devendo ser
considerado nesta situação desde 27 de Outubro de 1997.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)
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Estado-Maior do Exército

BRIG, no quadro (38389262) Cipriano de Sousa Fernandes
considerado nesta situação, desde 24 de Novembro de ] 997.

Alves, da BLI, devendo

ser

COR ART, no quadro (4552] 861) Mário Martins dos Santos, do Clnstr, devendo ser considerado
nesta situação desde 24 de Novembro de 1997.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

SAJ ART, no quadro (09028083) Francisco Manuel Janeiro
considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.

Rita, da EPA, devendo

ser

SAJ ART, no quadro (11487283) Manuel Maria Marques Silva, da EPA, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)

Direcção de Administração e Mobilização do Pessoal

] SAR INF, no quadro (16257685) António Carlos Crespo Rabeca,
considerado nesta situação desde 2 de Janeiro de 1998.

da DR, devendo

ser

(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)

Direcção de Recrutamento

2SAR AMAN, no quadro (17660275) António Manuel Nunes Jorge, do QG/GML, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)

Comando da Logística

COR ART, supranumerário (07922] 64) Vitor Marça1 Lourenço, da AM, devend<;>ser considerado
nesta situação desde 19 de Setembro de 1997.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)
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Direcção dos Serviços de Transmissões

MAJ TM, no quadro (76807774) Luís Rodrigues Teixeira
considerado nesta situação desde 27 de Outubro de 1997.

Borges, da AM, devendo

ser

(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

SCH TM, no quadro (01986873) Joaquim Luís Rodrigues da Silva Proença, do QG/ZMM/CTP,
devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)

Direcção dos Serviços de Material

SAJ MAT, no quadro (O 1992581) Manuel Abrantes Rocha Cecilio, do DGMG, devendo ser
considerado nesta situação desde 5 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)

Instituto Geográfico

do Exército

COR INF PARAQ, no quadro (32225162) José Manuel Terras Marques, do CT AT, devendo
ser considerado nesta situação desde 27 de Outubro de 1997.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

Quartel-General

do Governo Militar de Lisboa

TCOR INF, no quadro (06381969) Carmelino Monteiro Mesquita, do 1BIMec/BMI, devendo
ser considerado nesta situação desde II de Novembro de 1997.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

Quartel-General

da Região Militar do Norte

TCOR MED, no quadro (O I 069773) António Luís Arriscado A. Palhares Delgado, da PSP,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Novembro de 1997.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

142

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.o 3

2.' Série

Quartel-General da Região Militar do Sul

MAJ INF, no quadro (05404981) José António Guedes da Silva, do EME, devendo ser considerado
nesta situação desde 3 de Outubro de 1997.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

SCH CORN/CLAR, no quadro (09032466) Salvador António Pedras Gomes, do RI3, devendo
ser considerado nesta situação desde 5 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)

Quartel-General da Zona Militar da Madeira

MAJ SGE, no quadro (49154262) Augusto Laurindo da Costa Pestana, .do CRecrFunchal,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Dezembro de 1997.
(Por portaria de 15 de Ja1~eiro de 1998)

Quartel-General da Zona Militar dos Açores

COR ART, no quadro (04061263) José Manuel Salgado Martins, do CRecrPDelgada,
ser considerado nesta situação desde 3 de Novembro de 1997.

devendo

(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

Comando/Campo Militar de Santa Margarida

lSAR ENG, no quadro (18681188) Carlos Manuel Alves Marques, da CEng/BMI,
ser considerado nesta situação desde 5 de Janeiro de 1998.

devendo

(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)

Campo Militar de Santa Margarida
Batalhão de Comando e Serviços

ISAR INF, no quadro (17234682) Sebastião Pereira Fausto, do Cmd/CCS/BMI,
considerado nesta situação desde 18 de Dezembro de 1997.
(Por ponaria

devendo ser

de 22 de Janeiro de 1998)
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Campo Militar de Santa Margarida/CTP

MAJ TM, no quadro (13296183) Carlos Manuel Dias Chambel, da CTrnlBMI, devendo ser
considerado nesta situação desde IOde Dezembro de 1997.
(Por portaria de 15 de laneiro

de 1998)

Brigada Mecanizada Independente
Comando e Companhia de Comando e Serviços

ISAR MAT, no quadro (16097886) Luís Alberto Vieira Leal, da DSM, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 22 de laneiro

de 1998)

1.o Batalhão de Infantaria Mecanizado

SAJ INF, no quadro (00189082) Amável Martins Luz, do RG I, devendo ser considerado
nesta situação desde 4 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)

Grupo de Artilharia de Campanha

MAl ART, no quadro (08771682) António Fernando Paulo Teixeira, do RAC, devendo ser
considerado nesta situação desde 3 de Novembro de 1997.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

Batalhão de Apoio e Serviços

SAJ TM, no quadro (04252784) Mário António Rodrigues Correia Pereira, da EPSM, devendo
ser con iderado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 22 de laneiro

de 1998)

Companhia de Transmissões

J SAR TM, no quadro (17282584) Luciano da Silva Roxo, da BLI/CTP, devendo ser considerado

nesta

ituação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)
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Comando das Tropas Aerotransportadas

COR INF PARAQ, no quadro (07151963) Armando de Almeida
devendo ser considerado nesta situação desde 16 de Outubro de 1997.

Martins,

do Cmd/BAI,

(Por portaria de 15 de Janeiro

de 1998)

Batalhão de Comando e Serviços

TCOR INF PARAQ, no quadro (01350270) Fernando Pires Saraiva, do 3BIA/BAI, devendo
ser considerado nesta situação desde 25 de Novembro de 1997.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

SAJ PARAQ, no quadro (12651177) José Maria da Silva Alexandre, do 3BIA/BAI, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.

I SAR INF, no quadro (17469586) António Manuel dos Santos Carmelo,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1998.

do 3BIA/BAI,

ISAR INF, no quadro (12271090) Vasco Manuel Gomes Martins, do 3BIA/BAI, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1998.

I SAR INF, no quadro (13266490) José Alberto Lopes Silva, do 3BIA/BAI,
considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.

I SAR INF, no quadro (00411793) Ricardo Sérgio Pinto Fernandes,
ser considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.

devendo

ser

do 3BIA/BAI, devendo

I SAR PARAQ, no quadro (06430479) José Luís Lopes Ferreira, do 3BIA/BAI, devendo ser
considerado nesta situação desde 20 de Janeiro de 1998.

lSAR PARAQ, no quadro (11592679) João Eduardo Rodrigues,
considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.

do 3BIA/BAI, devendo ser

ISAR PARAQ, no quadro (16125681) Augusto Samuel Mendes Lopes, do 3BIA/BAI, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.

ISAR PARAQ, no quadro (12421384) Nuno Manuel dos Santos Lopes Silva, do 3BIA/BAI,
devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Janeiro de 1998.
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ISAR TM, no quadro (09838588) Eurico de Jesus Rebelo, do 3BIAlBAI, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.

2SAR AMAN , no quadro (17331878) Nelson Marques, do 3BIAlBAI, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)

Escola das Tropas Aerotransportadas

SCH PARAQ, no quadro (16983371) Mário Rodrigues Pernadas, do 3BIAlBAI, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.

SAJ PARAQ, no quadro (14385172) João Pereira Martins, do 3BIAlBAI, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.

SAJ PARAQ, no quadro (14351375) Vitor Manuel Gaspar Almeida, do 3BIA/BAI, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1998.

ISAR PARAQ, no quadro (09489880) Manuel António Saragoça Caldeirão, do 3BIA/BAI,
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.

1SAR PARAQ, no quadro (00072381) Carlos Fernando Carder da Silva Gomes, do 3BIAlBAI,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
~

ISAR PARAQ, no quadro (12573989) António Manuel Cardoso Marques,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.

do 3BIA/BAI,

ISAR PARAQ, no quadro (14720790) Paulo Jorge Faustino Fernandes, do 3BIA/BAI, devendo
ser considerado nesta situação de de J de Janeiro de 1998.

1SAR INF, no quadro (05084891) Henrique Miguel Jacinto Dias, do 3BIA/BAI, devendo ser
considerado nesta ituação desde I de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)
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Independente

COR INF PARAQ, no quadro (04583666) José Ferreira Barroca Monteiro, da AMSJ, devendo
ser considerado nesta situação desde 2 de Outubro de 1997.

MAJ INF, no quadro (14056180) João Francisco Braga Marquilhas,
considerado nesta situação desde 21 de Novembro de 1997.

da ETAT, devendo ser

MAJ CAV, no quadro (18748681) Paulo Renato Faro Geada, do ERec/BAI,
considerado nesta situação desde 18 de Novembro de 1997.

devendo

ser

(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

Brigada Aerotransportada Independente
Companhia de Comando e Serviços

SAJ PARAQ, no quadro (12842575) Mário Augusto de Barros Cunha, do 3BIA/BAI, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.

SAJ PARAQ, no quadro (18073975) Fernando Alberto Ramalho
devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Janeiro de 1998.

Ferreira,

do 3BIA/BAI,

SAJ PARAQ, no quadro (15347680) Edgar Coutinho Augusto Bexiga, do 3BIA/BAI, devendo
ser considerado nesta situação desde 20 de Janeiro de 1998.

lSAR PARAQ, no quadro (19280284) Manuel Luís da Conceição
devendo ser considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.

Simões, do 3BIA/BAI,

1SAR PARAQ, no quadro (18487584) António Gabriel Nunes Brites, do 3BIA/BAI, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1998.

ISAR PARAQ, no quadro (03014886) Luís Manuel Rodrigues Oliveira, do 3BIA/BAI, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.

1SAR PARAQ, no quadro (15767387) João Manuel Marques Tavares, do 3BIA/BAI, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.

ISAR PARAQ, no quadro (05389690) Pedro João Costa Nunes dos Santos, do 3BIA/BAI,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1998.
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ISAR PARAQ, no quadro (09418391) António Jorge da Costa Ferreira, do 3BIA/BAI, devendo
ser considera~o nesta situação desde 1 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)

Batalhão de Apoio e Serviços

ISAR INF , no quadro (07036891) Mário Jorge Guilherme Dias, do 3BIA/BAI, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1998.

I SAR INF, no quadro (03933291) Carlos Manuel Pereira Mouro, do 3BIA/BAI, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.

ISAR PARAQ, no quadro (20956790) José António Nunes Cardoso, do 3BIA/BAI, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1998.

I SAR PARAQ, no quadro (18226291) Marco Alexandre Silva Teixeira Silva, do 3BIAlBAI,
devendo er considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.

ISAR MED, no quadro (18009188) Isidoro Manuel Rodrigues,
considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1998.

do CS/CT AT, devendo ser

ISAR FARM, no quadro (10909987)
João José Alves Silva, do CS/CTAT,
considerado nesta situação desde I"de Janeiro de 1998.

devendo

ser

(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)

Grupo de Artilharia de CampaohalRegimeoto

de Artilharia

0.°

4

ISAR MAT, no quadro (11048090) José Manuel Carvalho Brites Rodrigues, do BSM, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)

Escola Prática de Cavalaria

ISAR MAT, no quadro (08.+06683) Carlos Alberto Henriques Bento, do 2BIMec/BMI, devendo
ser considerado nesta situação desde 2 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)
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Escola Prática do Serviço de Material

SAJ MAT, no quadro (08407581) António Manuel dos Santos Belo, do RA4, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.

lSAR MAT, no quadro (15936286) João Paulo Ramos Carrondo,
considerado nesta situação desde 5 de Janeiro de 1998.

da DSM, devendo

(Por portaria de 22 de Janeiro

Regimento

de Infantaria

ser

de 1998)

n. o 2

ISAR INF, no quadro (03403985) Manuel Marchante Vicente, do 2BIMec/BMI,
considerado nesta situação desde 2 de Dezembro de 1997.

devendo ser

(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)

Regimento

de Infantaria

n. o 3

SMOR INF, no quadro (51004111) José António da Conceição Silva, do QG/RMS, devendo
ser considerado nesta situação desde 9 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)

Regimento

de Infantaria

n. o 19

COR INF, supranumerário (03469064) Rodrigo da Nobrega Pinto Pizarro, do CLog, devendo
ser considerado nesta situação desde 3 de Abril de 1997.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

Regimento

de Artilharia

de Costa

MAJ ART, no quadro (04563479) Augusto José do Carmo Gonçalves,
ser considerado nesta situação desde 17 de Novembro de 1997.
(Por parlaria

do RAAA I, devendo

de 15 de Janeiro

de 1998)

2: Série
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n. o 5

2SAR AMAN, no quadro (13099886) Joaquim Silva Santos, do QG/RMN,
considerado nesta situação desde 6 de Dezembro de 1997.

devendo

ser

(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)

Centro de Instrução de Operações

Especiais

ISAR INF, no quadro (10456187) Paulo Carlos da Costa Vieira Gomes, da ESE, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)

Regimento

de Guarnição

n. o 3

SCH INF, no quadro (06423266) José Fernandes Cavaleiro, do QG/RMS, devendo ser considerado
nesta situação desde 5 de Janeiro de 1998.

SCH CORN/CLAR, no quadro (03332663) Bernardo Marques Parreira Silva, do QG/RMS,
devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)

Batalhão de Adidos

SAJ SGE, no quadro (07424481) João Ricardo Lopes Brito do Amaral, do CRecrCoimbra,
devendo ser considerado ne ta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)

Batalhão de Informações

e Segurança

Militar

SCH INF, no quadro (05640573) Sebastião José de Albuquerque
considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.

Granjo, da BLI, devendo ser

(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)
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Instituto de Altos Estudos Militares

MAJ INF, no quadro (05404981) José António Guedes da Silva, do QG/RMS, devendo ser
considerado nesta situação desde 9 de Novembro de 1997.

MAJ ART, no quadro (02815883) Luís António Morgado
considerado nesta situação desde 3 de Outubro de 1997.

Batista, do EME, devendo

ser

(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

Academia Militar

MAJ INF, no quadro (06270882) Joaquim de Sousa Pereira Leitão, do EME, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Outubro de 1997.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

SAJ CORN/CLAR, no quadro (06321182) Manuel José Reis Inácio, do RA5, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)

Escola Superior Politécnica do Exército

COR ENG, no quadro (44412861) Alberto da Luz Augusto, da DSE, devendo ser considerado
nesta situação desde IOde Dezembro de 1997.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

Escola do Serviço de Saúde Militar

SCH INF, no quadro (17880574) Luís Filipe Brito Lopes, do 1TMTPorto,
considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.

devendo

ser

(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)

Centro Militar de Educação Física e Desportos

SCH ART, no quadro (16460877) António Manuel
considerado nesta situação desde 5 de Janeiro de 1998.

Amaral

Cruz, do BSS, devendo

ser

(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)
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Hospital Militar Regional n." I

TEN MED, no quadro (07338391) Alcino Lucas C. Cruz Silva, do CS/RMS, devendo ser
considerado nesta situação desde 22 de Dezembro de 1997.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)

Centro de Psicologia Aplicada do Exército

MAJ INF, no quadro (12313984) Norberto António Coelho Carrasqueira,
ser considerado nesta situação desde 4 de Setembro de 1997.

da ESE, devendo

(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

2.° Tribunal Militar Territorial

de Lisboa

COR ART, no quadro (03068963) Francisco dos Santos Silva, do RAAA 1, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Setembro de 1997.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

Centro de Classificação e Selecção do Porto

2SAR AMAN, no quadro (03118184) Abílio Manuel Carvalho Moura, do Cmd/RMN/PE,
devendo ser considerado nesta situação desde 26 de Agosto de 1997.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)

Centro de Recrutamento

de Coimbra

SAJ AMAN, no quadro (61067972) José Figueiredo
considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.

Morgado,

do CMEFD,

devendo ser

(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)

Colégio Militar

COR INF, no quadro (31685062) Henrique José Pinto Correia de Azevedo, do QG/ZMA,
devendo ser con iderado nesta situação de de 29 de Setembro de 1997.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)
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Instituto Militar dos Pupilos do Exército

SCH INF, no quadro (60490270) António Fernando Viana Silva, do MusMilPorto,
ser considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.

devendo

SAJ AM, no quadro (11434682) José Carlos da Cruz Ferreira, do DGMI, devendo ser considerado
nesta si tuação desde 5 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

v-

CURSOS, ESTÁGIOS

de 22 de Janeiro de 1998)

E TIROCÍNIOS

Cursos

Frequentou o "Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas", que decorreu no CIE, no
período de 8 de Setembro de 1997 a 6 de Novembro de 1997, tendo concluído o curso com
aproveitamento o MAJ INF (08334083) Armando Marques Mateus Pereira do CIE.

Por despacho do general CEME, de 9 de Julho de 1997, foi nomeado para a frequência do
curso "Basic Instructional Techniques Course", que decorreu no Reino Unido, no período de 6 de
Outubro de 1997 a 1O de Outubro de 1997, tendo concluído o curso com aproveitamento,
o
CAP INF (09858486) Luís Manuel Silva Fernandes.

Por despacho do general AGE, de 24 de Fevereiro de
do curso "Formação Pedagógica de Formadores", que decorreu
no período de 24 de Fevereiro de 1997 a 16 de Abril de
aproveitamento, o CAP INF (09858486) Luís Manuel Silva

1997, foi nomeado para a frequência
no Instituto de Promoção Ambiental,
1997, tendo concluído o curso com
Fernandes.

Por despacho do general VCEME, de IOde Novembro de 1995, foi nomeado para a frequência
do curso "Field Artillery Officer Advanced Course", que decorreu nos EUA, no período de 23 Abril
de 1996 a 13 de Setembro de 1996, tendo concluído o curso com aproveitamento, o CAP ART
(03953485) Carlos Alberto Tavares Frias.

Por despacho do general CEME, de 7 de Maio de 1997, foi nomeado para a frequência do
curso "Infantary Officer Basic Course", que decorreu nos EUA, no período de I de Junho de 1997
a 26 de Setembro de 1997, tendo concluído o curso com aproveitamento, o TEN INF (24846991)
João Vasco Gama Barros.
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ORDEM

DO EXÉRCITO

N.O 3

153

Por despacho do general AGE, de 2] de Agosto de 1997, foram nomeados para a frequência
do curso "Sapadores das Armas/Serviços", que decorreu na EPE, no período de 15 de Setembro de
1997 a 14 de Novembro de 1997, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em
valores), os oficiais a seguir identificados:
TEN
TEN
TEN
TEN
CAP
TEN
TEN
TEN
ALF

INF (22592291)
ART (00257893)
INF (14322791)
INF (02976989)
INF (13014787)
INF (03917791)
INF (10487491)
INF (18856391)
CAV (16008093)

Alexandre Manuel R. Duarte Varino, 15,59 - Bom;
Helder Jorge Pinheiro Barreira, 15,38 - Bom;
Rui Monteiro Gonçalves, 15,10 - Bom;
Paulo Jorge Malva de Jesus Repas, 14,92 - Bom;
José Manuel G. Rovisco Varela Cardoso, 14,77 - Bom;
Marco Paulo Alves do Carmo Lima, 14,61 - Bom;
Ricardo Almeida Gomes Cristo, 14,39 - Regular;
Paulo Jorge Tavares dos Santos Nunes, 14,28 - Regular;
Hélio Ferreira Patrício, 14,06 - Regular.

Por despacho do general AGE, de 27 Outubro de 1997, foram nomeados para a frequência
do curso de "Defesa Nuclear Biológica e Quimíca", que decorreu na EPE, no período de lO de
Novembro de 1997 a 19 de Dezembro de 1997, tendo obtido as classificações que a cada um se
indica (em valores), os oficiais a seguir identificados:
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN

ART (19072892) Paulo Jorge F. Gonçalves Balsinhas, 16,54 - MBom;
ART (00219393) Homero Gomes Abrunhosa, 16, I O - MBom;
ART (06204691) Fernando Domingues Grilo, 15,71 - Bom;
INF (08516084) Jorge Manuel Pinheiro Dias Freixo, 14,51 - Bom;
INF (16643689) António L. M. Pinto Oliveira, 14, I O - Regular;
TM (04980383) José Joaquim Silveira Magalhães, 14,04 - Regular;
CA V (2864259 I) Alexandre Jorge Santos Moura, 13,80 - Regular;
MAT (11400680) Adelino Manuel Ribeiro Marques, 11,46 - Suficiente.

Por despacho do general AGE, de 8 de Março de 1996, foram nomeados para a frequência
do "2. Curso Complementar Piloto Helicóptero Aeronave ALLIII(PCH 2/96)", que decorreu na
Base Aérea n." 11 - Beja, no 'período de 16 de Dezembro de 1996 a 1 de Agosto de 1997, tendo
obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os militares a seguir identificados:
0

TEN ART (06576689) Luís Filipe dos Santos Lino Lopes, 15,13 - Bom;
TEN CA V (10847991) Hugo Duarte Rodrigues Porém Machado, 14,53 - Bom;
TEN INF (05979792) José Manuel Figueiredo Moreira, 14,44 - Regular;
TEN INF (12789590) Joaquim Manuel Alexandre Ferreira, 14,10 - Regular;
ISAR INF (09873889) Luís Américo Fernandes Barbosa, 13,60 - Regular.

Por despacho do general CEME, de 3 de Janeiro de 1996, foram nomeados para a frequência
do cur o de "Condução Auto", que decorreu na EPST, no período de 8 de Janeiro de 1996 a 8 de
Março de 1996 (oficiais) e 8 de Janeiro de 1996 a 26 de Março de 1996 (sargentos), tendo obtido
as classificações que a cada um se indica (em valores), os militares a seguir identificados:
CAP INF (04257987)
CAP INF (03921489)
CAP INF (15059788)

João Alberto Gonçalves Domingos, 16,73 - MBom;
Pedro Fernandes Guerra, 16,67 - MBom;
Luís Miguel Afonso Calmeiro, 16,17 - Bom;
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2SAR INF (12562490)
2SAR ART (04666892)
1SAR ART (12152490)
2SAR INF (09663091)
I SAR CAV (13873787)
SAJ MAT (04166383)
2SAR INF (00201792)
2SAR INF (05455791)
2SAR INF (03076792)
1SAR INF (10276385)
2SAR ART (05620492)
I SAR INF (04206585)
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Luís Paulo dos Santos Nogueira, 16,31 - Bom;
Jorge Manuel Andrade Silva, 15,75 - Bom;
Vitor Manuel Martins Nascimento, 15,66 - Bom;
Abel da Rocha Clemente, 15,30 - Bom;
João António Sousa Rodrigues, 15,12 - Bom;
José António Ruivo Ferreira, 14,74 - Bom;
Nuno Miguel Monteiro Pacheco Nascimento, 14,63 - Bom;
Pedro Luís Cortesão Faria, 14,59 - Bom;
José Francisco Raimundo Grave, 14,35 - Regular;
Paulo Miguel Ferreira Miravall, 13,75 - Regular;
Adelino da Conceição Andrezo Boleto, 13,72 - Regular;
José Manuel Castanheiro Santos, 12,96 - Regular.

Por despacho do general AGE, de IOde Outubro de 1997, foram nomeados para a frequência
do curso "Sniper", que decorreu no CIOE, no período de 13 de Outubro de 1997 a 19 de Dezembro
de 1997, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os militares a seguir
identificados:
I SAR INF (15824589) Paulino da Silva Pereirinha, 15,50 - Bom;
ISAR INF (16580390) Carlos Miguel Oliveira Rodrigues, 15,30 - Bom;
TEN INF (08778292) João Paulo Alves, 14,80 - Bom.
Frequentaram o "22 Curso de Formação de Sargentos/Serviço de Saúde", que decorreu na
ESE (L" parte) e ESSM (2: parte), no período de 5 de Setembro de 1994 a 31 de Julho de 1997,
tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os sargentos a seguir identificados:
0

2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR

MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED

(06928492)
(15477391)
(00966392)
(10396391)
(04228193)
(03857790)
(12320891)
(11393491)
(08451990)

Luís Miguel Simão Pereira, 16,18 - Bom;
Luís Manuel dos Santos Castanho, 15,07 - Bom;
Jorge Manuel da Silva Rosado, 14,30 - Regular;
Joaquim Gaspar Taínhas Gil, 14,07 - Regular;
Raquel André Nabais, 14,05 - Regular;
Carlos Plácido da Cruz Monteiro, 14,05 - Regular;
Camilo Albuquerque da Silva Pimentel, 13,90 - Regular;
Paulo Alexandre Fernandes Simões, 13,70 - Regular;
José António Pires Mesquita, 13,70 - Regular.

Por despacho do general AGE, de 9 de Julho de 1997, foram nomeados para a frequência do
curso "Especial de Promoção a Segundo Sargento do Quadro Amanuense", que decorreu no Badidos-SACA VÉM, no período de 22 de Setembro de 1997 a 19 de Dezembro de 1997, tendo obtido as
classificações que a cada um se indica (em valores), os militares a seguir identificados:
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR

AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN

(07445079)
(05237379)
(19311771)
(04933078)
(10315577)
(02237469)
(06464680)

José Felizardo L. Fernandes, 17,43 - MBom;
António Miguel Monteiro Ramos, 17,13 - MBom;
Pedro João Rocha Trilho, 16,74 - MBom;
José Miguel Santos Guia, 16,34 - Bom;
João Eduardo Sousa Vilas, 16,33 - Bom;
José Francisco Mendes Peres, 16,09 - Bom;
José Manuel Santos Ribeiro, 15,95 - Bom;

2.' Série

2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
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AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN
AMAN

(00652580)
(60269173)
(10514382)
(12608376)
(18572177)
(19280276)
(05450377)
(06416275)
(09573369)
(43183462)
(17226376)
(08354276)
(14202573)
(04422178)
(08104379)
(0946579)
(07305478)
(02936773)
(02904974)
(12694876)
(07626273)
(10171383)
(05614874)
(04558174)
(06473777)
(18850272)
(02413579)
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Alfredo George Morais Feitas, 15,60 - Bom;
Manuel Humberto Marques Pais, 15,23 - Bom;
Fernando Salvador Abreu, 15,22 - Bom;
Carlos Alberto Pinto Rodrigues, 14,93 - Bom;
António Norton Pereira, 14,91 - Bom;
Gualter Santos Azevedo, 14,62 - Bom;
Júlio Martins Santos, 14,53 - Bom;
Abel Fernandes de Almeida, 14,51 - Bom;
Alberto Jesus Ferreira, 14,45 - Regular;
José Carvalho Ferreira, 14,17 - Regular;
António Amâncio da Cruz Portas, 14,11 - Regular;
António Fernandes Rodrigues, 13,94 - Regular;
Hermínio Lima da Silva, 13,85 - Regular;
Manuel Pedro Godinho Canhoto, 13,70 - Regular;
José Manuel Pires Coelho, 13,35 - Regular;
José Martins Esteves, 13,32 - Regular;
José João Meireles, 12,87 - Regular;
Manuel Farinha Silva, 12,70 - Regular;
Isaul Luís Marques Santos, 12,23 - Suficiente;
Diamantino Manuel Abelha Batista, 11,94 - Suficiente;
João de Andrade Gonçalves, 11,94 - Suficiente;
José Manuel Simões Cardoso, 11,91 - Suficiente;
José Graça Curado Prioste, 11,78 - Suficiente;
Silvino Pimentel Vizinho, 11,75 - Suficiente;
Agostinho J. Pereira Vicente, 11,09 - Suficiente;
Adelino Rosa de Jesus, 10,06 - Suficiente;
Jaime Ponte Jesus, 10,05 - Suficiente.

Por despacho do general AGE, de 15 de Janeiro de 1997, foi nomeado para a frequência do
curso "Fotografia Cartográfica", que decorreu no IGeoE, no período de IOde Março de 1997 a 10
de Setembro de 1997, tendo obtido a classificação que se indica (em valores), o 1SAR ART
(12180290) Paulo Jorge D~arte da Silva, 14,75 - Bom.

Frequentaram o "2. Curso de Mecânicos do Gale", que decorreu na EMEL, no período de
2 de Setembro de 1996 a 14 de Março de 1997, tendo obtido as classificações que a cada um se
indica (em valores), os sargentos a seguir identificados:
0

ISAR TM (07390188) Luís Manuel Cruz Carreira, 15,25 - Bom;
SAJ MAT (16214382) João Manuel Franco Alexandre, 14,63 - Bom;
ISAR MAT (14360087) Fernando Manuel da Silva Prates, 14,39 - Regular;
ISAR MAT (09818785) Vitor Manuel Freire Silva, 13,90 - Regular;
ISAR MAT (03033185) Luís Filipe Gonçalves Gavazzi, 13,39 - Regular.

Por despacho do general AGE, de 15 de Janeiro de 1997, foram nomeados para a frequência
do curso "Informação Cartográfica", que decorreu no IGeoE, no período de 10 de Março de 1997
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a 16 de Dezembro de 1997, tendo obtido as classificações
os sargentos a seguir identificados:
1SAR
2SAR
1SAR
1SAR
1SAR
1SAR
1SAR
1SAR

ART (03137789)
ART (05620492)
CAV (11276489)
INF (03892790)
TM (02381989)
INF (00366888)
ART (03161189)
ART (12180290)

N.O 3
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que a cada um se indica (em valores),
'

Paulo Manuel Oliveira Maia, 15,99 - Bom;
Adelino Conceição Andrezo Boleto, 15,33 - Bom;
Jacinto João Frutuoso, 14,58 - Bom;
Júlio Marques Manuelito, 13,60 - Regular;
Paulo Jorge Martins Costa, 12,73 - Regular;
João José Luzio Domi ngos, 12,45 - Regu lar;
Rui Manuel Redondeiro da Costa, 12,05 - Regular;
Paulo Jorge Duarte Mendes da Silva, 11,51 - Suficiente.

Estágios

Por despacho do general CEME, de 6 de Agosto de 1997, foi nomeado para a frequência do
"Estágio de Patologia da Coluna", que decorreu em França, no período de 1 de Setembro de 1997
a 31 de Outubro de 1997, tendo concluído o curso com aproveitamento, o CAP MED (19524484)
João Miranda dos Santos Gonçalves,

Por despacho do general AGE, de 14 de Setembro de 1993, foram nomeados para frequência
que decorreu na EPI, no período de
do "6. Estágio de Promoção a Sargento-Ajudante/Infantaria",
4 de Janeiro de 1994 a 9 de Março de 1994, tendo obtido as classificações que a cada um se indica
(em valores), os sargentos a seguir identificados:
0

SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAI
SAJ
SAI
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ

INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF

(06184382)
(17393782)
(10893381)
(11414482)
(18892482)
(09515881)
(08395083)
(06355883)
(00189082)
(07264782)
(07824583)
(02026981)
(01280983)
(05208679)
(08560281)
(16449781)
(14309981)
(05359882)
(19122081)
(10280580)
(07522981)
(12728383)
(17570885)

Joaquim Fernando Barata Branco, 16,88 - MBom;
José António de Sousa Matos, 16,53 - MBom;
José Manuel Almeida Barata, 16,45 - Bom;
José Aurélio Castro Costa, 16,29 - Bom;
José Manuel Santos Gonçalves, 16,22 - Bom;
Francisco Manuel Rebelo Bartolo da Silva, 16,13 - Bom;
Hélder António Cordeiro do Carmo Ramos, 15,99 - Bom;
João Henrique Mateus Dias, 15,98 - Bom;
Amavel Martins Luz, 15,96 - Bom;
Domingos Rodrigues de Assunção, 15,86 - Bom;
Horácio Joaquim C. Chaves. Rodrigues, 15,72 - Bom;
António Joaquim Paulos Cerdeira, 15,51 - Bom;
Joaquim Manuel Carvalho Vieira, 15,31 - Bom;
Gaspar Rebelo Lopes Moura, 15,18 - Bom;
Carlos Manuel de Jesus Rodrigues, 14,95 - Bom;
Vitor Manuel dos Santos Miranda, 14,94 - Bom;
João António Barros Costa, 14,94 - Bom;
Jorge Manuel Paulos Ferraz, 14,93 - Bom;
Jerónimo dos Santos Paulino, 14,75 - Bom;
António Carlos Pereira Sousa, 14,72 - Bom;
Carlos Manuel Alexandre Gonçalves, 14,59 - Bom;
José Manuel Faustino Gomes, 14,36 - Regular;
Carlos Manuel Gonçalves dos Reis, 14,33 - Regular;
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SAJ
SAJ
SAJ
SAl
SAJ
SAJ

INF
INF
INF
INF
INF
INF

(15473582)
(16158579)
(10567082)
(10406583)
(04237983)
(10 138481)
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Nuno Humberto Simão Viegas, 14,23 - Regular;
Luís António de Lima Tinoco Tovim, 14,08 - Regular;
José Luís Calmeiro, 13,93 - Regular;
Fernando Alberto Garcia Morais, 13,52 - Regular;
Aurélio Rodrigues Ramos, 13,43 - Regular;
Manuel de Sousa Lourenço, 13,11 - Regular.

Por despacho do general AGE, de 14 de Setembro de 1993, foram nomeados para frequência
do "6. Estágio de Promoção a Sargento-Ajudante/Artilharia",
que decorreu na EPA, no período de
4 de Janeiro de 1994 a 17 de Março de 1994, tendo obtido as classificações que a cada um se indica
(em valores), os sargentos a seguir identificados:
0

SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ

ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART

(02857581)
(14529383)
(08007581)
(03332784)
(14640183)
(08904581)
(15769982)
(00864082)
(00897783)
(12615882)
(16293982)
(08060782)
(10224882)
(01028581)
(05004082)
(02518782)
(10942582)

António da Silva Luís, 18,36 - MBom;
Manuel Joaquim Gomes Moura, 17,47 - MBom;
Eduardo Manuel de Barros Loureiro, 17,35 - MBom;
João Manuel Ganhão Guerra, 17,27 - MBom;
Amadeu José Neves Martins, 17,23 - MBom;
Amândio Manuel Cordeiro Morgado, 17,20 - MBom;
António de Carvalho Ferreira, 16,97 - MBom;
Moisés Casimiro R. Martins da Costa, 16,86 - MBom;
Rui Ilídio Alves Menino, 16,76 - MBom;
Anónio Lourenço Fialho Bicho, 16,67 - MBom;
Carlos Manuel Gomes da Silva, 16,43 - Bom;
Vitor Manuel Lourenço Duarte, 16,39 - Bom;
Rui Manuel Marante Peixoto, 16,15 - Bom;
João Isidro Marcelino Calado, 16,02 - Bom;
Pedro Jorge Martins dos Santos, 15,45 - Bom;
Luís Daniel Alves, 15,44 - Bom;
Francisco José Gaspar Teixeira, 14,98 - Bom.

Por despacho do general AGE, de 14 de Setembro de 1993, foram nomeados para frequência
do "6. Estágio de Promoção a Sargento-Ajudante/Engenharia",
que decorreu na EPE, no período
de 4 de Janeiro de 1994 a 17 de Março de 1994, tendo obtido as classificações que a cada um se
indica (em valores), os sargentos a seguir identificados:
0

SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ

ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG

(0830 I082)
(18070882)
(00265282)
(00333982)
(10228684)
(10447682)
(07130981)
(07630682)
(19316182)
(15578385)
(14429082)
(00680784)

Raul Filipe do Nascimento Monteiro, 16,28 - Bom;
Manuel da Silva Dias, 16,14 - Bom;
Vitor Manuel Mariquito Carvalho, 15,80 - Bom;
Fernando Augusto Pinto, 15,72 - Bom;
Rui José Ferreira de Sousa Casimiro, 15,46 - Bom;
Joaquim Farias, 15,24 - Bom;
Fernando Manuel Antunes Jorge, 15,21 - Bom;
Isidro Marques Dias, 15, IO - Bom;
Martinho José Mendes, 15,00 - Bom;
Hélder Manuel C. H. Silva Neves, 14,97 - Bom;
Luís Manuel da Palma Maciel, 14,83 - Bom;
José Fernando Maduro Coelho, 14,57 - Bom.
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Por despacho do general AGE, de 14 de Setembro de 1993, foram nomeados para frequência
que decorreu na EPT, no período
do "6. Estágio de Promoção a Sargento-Ajudante/Transmissões",
de II de Abril de 1994 a 17 de Junho de 1994, tendo obtido as classificações que a cada um se
indica (em valores), os sargentos a seguir identificados:
0

SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
,sAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ

TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM

(12261380) Alexandre José António Almeida Coelho, 16,62 - MBom;
(03522783) Victor Manuel da Silva Pinto, 16,61 - MBom;
(14566481) Victor Manuel Reís Mineiro, 16,35 - Bom;
(15630883) José Manuel Cardoso Santos, 16,34 - Bom;
(08487482) Carlos Manuel Jerónimo Ferreira, 16,34 - Bom;
(14821383) Rui José Oliveira, 16,1 f - Bom;
(13377081) António Abílio de Almeida, 15,87 - Bom;
(17675883) Manuel Fernando Rosa Candeias, 15,38 - Bom;
(12178179) Vitor Manuel Alves de Castro, 15,37 - Bom;
(17128183) Carlos Venâncio Marques Bica, 14,98 - Bom;
(05763581) Jorge Manuel Pinheiro Severino, 14,81 - Bom;
(05129682) José Fernando Guerreiro Figueiredo Simião, 14,77 - Bom;
(13311382) Luís Manuel Lobo, 14,54 - Bom;
(02150282) Mário José Ribeiro Duarte, 14,24 - Regular;
(09832281) Fernando Andrade Alves, 12,24 - Suficiente.

Por despacho do general AGE, de 14 de Setembro de 1993, foram nomeados para frequência
do "6. Estágio de Promoção a Sargento-Ajudante/Serviço
de Administração Militar", que decorreu
na EPAM, no período de 4 de Janeiro de 1994 a 17 de Março de 1994, tendo obtido as classificações
que a cada um se indica (em valores), os sargentos a seguir identificados:
0

SAJ
SAJ
SAJ
SAJ

AM
AM
AM
AM

(00523082)
(14029382)
(07052282)
(09245683)

João Manuel Fernandes de Macedo Pinto, 16,69 - MBom;
Vitor Manuel Atanásio de Matos Pereira, 16,60 - MBom;
José Manuel Henriques Moreira, 16,10 - Bom;
Manuel Claudio Pinto Machado, 16,08 - Bom.

Por despacho do general AGE, de 14 de Setembro de 1993, foram nomeados para frequência
do "6. Estágio de Promoção a Sargento-Ajudante/Serviço
Geral do Exército", que decorreu no
BAdidos, no período de 4 de Janeiro de 1994 a 17 de Março de 1994, tendo obtido as classificações
que a cada um se indica (em valores), os sargentos a seguir identificados:
0

SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ

SGE
SGE
SGE
SGE
SGE

(06357283)
(08511381)
(09199983)
(17160082)
(17391380)

João Carlos Almeida Costa Cardoso, 15,84 - Bom;
Francisco Pedro Martins Brás, 15,63 - Bom;
Rui António F. Pinto Almeida, 15,08 - Bom;
José Luís Alves Teixeira Faria, 13,65 - Regular;
Júlio Henrique Paiva Figo, 13,59 - Regular;

Por despacho do general AGE, de 14 de Setembro de 1993, foram nomeados para frequência
do "6. Estágio de Promoção a Sargento-Ajudante/QBFE",
que decorreu no RAAAl, no período de
4 de Janeiro de 1994 a 17 de Março de 1994, tendo obtido as classificações que a cada um se indica
(em valores), os sargentos a seguir identificados:
0

SAJ MUS (00665083)
SAJ MUS (15621683)

João Maurilio de Caires Basílio, 15,26 - Bom;
João Manuel Pereira Vaz, 14,60 - Bom;

2.' Série

SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
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MUS
MUS
MUS
MUS
MUS
MUS
MUS
MUS

(03401385)
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(18261684)
(15588482)
(16457483)
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(18538377)
(00319886)
(19440580)
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Gil Augusto de Jesus Miranda, 14,34 - Regular;
Valdemar do Nascimento Sequeira, 14,00 - Regular;
Aurélio Rua Ribeiro, 13,71 - Regular;
José Agante da Costa Ferreira, 13,65 - Regular;
Jorge Tavares Quintal, 13,19 - Regular;
Fernando da Cruz Vidal, 12,92 - Regular;
José Casimiro Dias Rodrigues Calisto, 12,85 - Regular;
Aniceto António Rodrigues Toscano, 12,70 - Regular;
José Filipe Vida Rodrigues, 12,15 - Suficiente;

Por despacho do general AGE de 26 de Maio de 1997, foram nomeados para frequência do
que decorreu na EPA, no período de
"14. Estágio de Promoção a Sargento-Ajudante/Artilharia",
6 de Outubro de 1997 a 19 de Dezembro de 1997, tendo obtido as classificações que a cada um
se indica (em valores), os sargentos a seguir identificados:
0

1SAR
ISAR
I SAR
I SAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
I SAR
ISAR
I SAR

ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART

(15815786)
(00626786)
(lI 583786)
(01863586)
(18915885)
(12253785)
(05827382)
(07325884)
(060 I0483)
(06398783)
(04635787)
(02362587)
(11173685)

José Carlos Ramos Gaspar, 17,32 - MBom;
António Manuel Lameira Valadas, 17,11 - MBom;
Vitor Manuel de Oliveira Martins, 17,04 - MBom;
José Gaivão Moura, 17,03 - MBom;
João Alexandre Nabais Birra, 16,91 - MBom;
António Augusto Prates Rosado, 16,90 - MBom;
António Domingos Santos Alves, 16,80 - MBom;
Luís Filipe Cardoso Domingues, 16,73 - MBom;
José Filipe de Oliveira Fernandes, 16,45 - Bom;
Eduardo Higino do Nascimento Moreira, 16,42 - Bom;
José António Malveiro da Glória, 16,21 - Bom;
Henrique Manuel Hortelão Trindade, 15,85 - Bom;
Jorge Humberto Silva Fernandes, 15,48 - Bom.

Por despacho do general AGE, de 26 de Maio de 1997, foram nomeados para frequência do
"14. Estágio de Promoção a-Sargento-Ajudante/Cavalaria",
que decorreu na EPC, no período de
6 de Outubro de 1997 a 19 de Dezembro de 1997, tendo obtido as classi ficações que a cada um
se indica (em valores), os sargentos a seguir identificados:
0

1SAR
I SAR
ISAR
ISAR
I SAR
ISAR
ISAR
ISAR
1SAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
1SAR
ISAR

CAV
CA V
CA V
CAV
CAV
CA V
CAV
CA V
CAV
CA V
CA V
CA V
CA V
CAV
CA V

(06872286)
(19153986)
(05139986)
(17602186)
(07003886)
(18313586)
(01610284)
(17445687)
(04728084)
(09825186)
(04700886)
(O 1645 I 85)
(00805287)
(08152786)
(04208086)

Licinio Dominges de Oliveira Simões, 17,16 - MBom;
Paulo António Valentim Balsa, 16,19 - Bom;
Fernando Manuel Ferreira de Matos, 16,16 - Bom;
Manuel Carlos Paz Lopes, 15,60 - Bom;
José Manuel Sochas Badalo, 15,29 - Bom;
José Manuel Agante de Matos, 15,28 - Bom;
António José Neves Batista, 15,22 - Bom;
António Correia França, 15,12 - Bom;
Arnaldo Francisco Lopes de Sousa de Brito, 15,09 - Bom;
Carlos José Semião Pinto, 15,09 - Bom;
António Luís Martins Bernardino, 14,97 - Bom;
Francisco José Neto Garcia, 14,89 - Bom;
Mário Carlos Brito Monteiro, 14,89 - Bom;
Dinário Manuel da Silva Seromenho, 14,78 - Bom;
Fernando Augusto Antunes de Carvalho, 14,74 - Bom;
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1SAR
1SAR
1SAR
1SAR
1SAR
I SAR

CAV
CAV
CAV
CA V
CA V
CA V

(08605486)
(00269686)
(19185285)
(15858886)
(13506483)
(04990685)
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Paulo Jorge Pereira Martins Canilho, J 4,73 - Bom;
Carlos Jorge Plácido Batista, 14,57 - Bom;
António Delfim Vieira da Silva, 14,49 - Regular;
Nelson Jerónimo Alves de Oliveira, 13,95 - Regular;
Carlos Alberto Simões dos Reis, 13,86 - Regular;
Fernando Jorge Cardinho Ramos, 13,51 - Regular.

Por despacho do general AGE, de 26 de Maio de 1997, foram nomeados para frequência do
"14.° Estágio de Promoção a Sargento-Ajudante/Engenharia",
que decorreu na EPE, no período de
6 de Outubro de 1997 a 19 de Dezembro de 1997, tendo obtido as classificações que a cada um
se indica (em valores), os sargentos a seguir identificados:
1SAR
ISAR
I SAR
ISAR
I SAR
1SAR
ISAR
ISAR
1SAR
ISAR

ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG

(17622286) Ernesto João Martinho Seguro, 17,33 - MBom;
(09414386) António Carlos Vicente Carita, 16,87 - MBom;
(11657186) Herlander Aires Caetano Macedo Tibério, 16,67 - MBom;
(14065185) António Manuel Lopes Mendes, 16,58 - MBom;
(02667785) Eugénio Manuel Casaca Marçal, 16,47 - Bom;
(01803786) José Augusto Dias Lourenço, 15,26 - Bom;
(11415786) Severino Gregório Valente, 15,07 - Bom;
(01311585) Marco Aurélio da Silva Martins Ferreira, 14,96 - Bom;
(09893086) Joaquim Fernando Santos Cabete, 14,85 - Bom;
(19239986) Eduardo Tomás Seixas Vieira Correia, 14,80 - Bom.

Por despacho do general AGE, de 26 de Maio de J 997, foram nomeados para frequência do
"14.° Estágio de Promoção a Sargento-Ajudante/Transmissões",
que decorreu na EPT, no período
de 6 de Outubro de 1997 a 19 de Dezembro de 1997, tendo obtido as classificações que a cada um
se indica (em valores), os sargentos a seguir identificados:
1SAR
1SAR
1SAR
1SAR
ISAR
I SAR
ISAR
ISAR
1SAR
ISAR
1SAR
ISAR
ISAR
I SAR
ISAR
1SAR
ISAR
ISAR
I SAR

TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM

(05664786)
(05725786)
(04657186)
(17722386)
(02593386)
(13846786)
(09251986)
(04842087)
(06427686)
(14362384)
(15938484)
(02548686)
(17839586)
(02380586)
(050 I O 186)
(07491786)
(17569186)
(14503987)
(09599486)

José Alcidio Martins Teixeira, 16,98 - MBom;
Telmo dos Reis Pires, 16,61 - MBom;
José Paulo Gonçalves Leitão, 15,63 - Bom;
Jorge Manuel Pereira Almeida, 15,54 - Bom;
Joaquim Manuel Pinto da Silva, 15,47 - Bom;
José Fernandes Bastos Gomes, 15,31 - Bom;
Ângelo Francisco Moreira Duarte, J 5, 16 - Bom;
José Moreira Dias, 15,06 - Bom;
António Matos Rodrigues, 15,02 - Bom;
António José Gomes Sousa Cardoso, 14,92 - Bom;
Luciano Augusto Barbosa Santos, 14,35 - Regular;
José Manuel Rodrigues Dias, 14,32 - Regular;
António Luís Antunes Carvalho, 13,90 - Regular;
Luís Veiga Maria Loureiro, 13,70 - Regular;
Carlos Craveiro Pereira, 13,60 - Regular;
António Manuel Pires Batista, 13,40 - Regular;
António José Conceição Maria, 13,35 - Regular;
António Manuel Teixeira Pacheco, 13,20 - Regular;
Manuel Boaventura dos Santos Oliveira, 13,02 - Regular.
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Por despacho do general AGE, de 26 de Maio de 1997, foram nomeados para frequência do
Militar", que decorreu na EPAM,
"14. Estágio de Promoção a Sargento-Ajudante/Administração
no período de 6 de Outubro de 1997 a 19 de Dezembro de 1997, tendo obtido as classificações que
a cada um se indica (em valores), os sargentos a seguir identificados:
0

ISAR AM (11981986) Carlos Alberto da Veiga Veríssimo, 18,17 - MBom;
ISAR AM (18316885) Jorge Manuel Araujo Fonseca, 18,14 - MBom;
1SAR AM (10798386) António Conceição Guerreiro Pinto, 17,54 - MBom;
ISAR AM (07920386) Guilherme Alberto Mouquinho Trindade, 17,46 - MBom;
ISAR AM (11279486) José Freitas Vieira, 17,31 - MBom;
ISAR AM (07390385) José Domingues Dias Vaz, 17,16 - MBom;
1SAR AM (00306486) António Aurélio Gouveia Coelho, 16,94 - MBom;
1SAR AM (12209285) Rui Manuel Costa Henriques, 16,85 - MBom;
SAJ AM (11434682) José Carlos da Cruz Ferreira, 16,79 - MBom;
ISAR AM (07380686) José Pedro Cruz Brito, 16,54 - MBom;
ISAR AM (I 1387278) António Nobre Mendes Roque, 14,28 - Bom.

Por despacho do general AGE, de 26 de Maio de 1997, foram nomeados para frequência do
"14. Estágio de Promoção a Sargento-Ajudante/Serviço
de Material", que decorreu na EPSM, no
período de 6 de Outubro de 1997 a 19 de Dezembro de 1997, tendo obtido as classificações que
a cada um se indica (em valores), os sargentos a seguir identificados:
0

ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
1SAR
ISAR
lSAR
ISAR
1SAR
ISAR

MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MA T
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT

(02309886)
(05550185)
(15936286)
(04786085)
(05542186)
(04 I48485)
(03314187)
(13473686)
(17820984)
(02470386~
(12561385)
(01285583)
(09401986)
(02410085)
(I 1036186)
(07118986)
(O 1946986)

Aristides Teófilo Bregas Ramalho, 15,33 - Bom;
Jorge Sousa Fortes, 14,97 - Bom;
João Paulo Ramos Carrondo, 14,88 - Bom;
José Manuel Duarte Pinto, 14,76 - Bom;
Paulo José Paulino Barata, 14,75 - Bom;
Luís Alberto Gonzale Pires, 14,62 - Bom;
Carlos Jerónimo Martinho Moreira Silva, 14,56 - Bom;
José Manuel Teixeira Marques, 14,53 - Bom;
António dos Santos Barros, 14,39 - Regular;
Francisco José Barreira Reigada, 14,26 - Regular;
António Luís Carrasco Cardoso, 14,15 - Regular;
José Carlos Fernandes Borges, 14, II - Regular;
Paulo Alexandre Ferreira Nabais, 13,88 - Regular;
Rui Manuel de Sousa Alves, 13,78 - Regular;
Carlos Manuel dos Santos Gonçalves, 13,69 - Regular;
Luís Manuel Henriques Mendes, 13,22 - Regular;
Praxedes João Cavaco Mendonça, 13,12 - Regular.

Por despacho do general AGE, de 26 de Maio de 1997, foram nomeados para frequência do
"14. Estágio de Promoção a Sargento-Ajudante/Serviço
Geral do Exército", que decorreu no
BAdidos, no período de 6 de Outubro de 1997 a 19 de Dezembro de 1997, tendo obtido as
classificações que a cada um se indica (em valores), os sargentos a seguir identificados:
0

SAJ
SAJ
SAJ
SAJ

SGE
SGE
SGE
SGE

(03655585)
(19299685)
(09139386)
(18838085)

Manuel José dos Santos, 17,50 - MBom;
Rui Fernando Trindade Barata, 17,12 - MBom;
Paulo Jorge Delgadinho, 17,06 - MBom;
Paulo Jorge da Costa Coelho Brás, 16,99 - MBom;
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SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ

SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
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(19328285) Hélio Francisco Noruegas Roldão, 16,88 - MBom;
(07694386) Fernando Manuel da Silva Madeira, 16,71 - MBom;
(03308186) Augusto José Esteves Filipe, 16,71 - MBom;
(14125286) Alcino Fernando Cardoso Santos, 16,71 - MBom;
(06265883) Abílio José Duarte Tavares da Silva, 16,62 - MBom;
(03881086) José Pires Claro, 16,55 - MBom;
(05877386) Adérito Duarte Simões Tostão, 16,55 - MBom;
(02828987) Armando Luís Henriques Lopes, 16,47 - MBom;
(13397386) Manuel Pires Lourenço, 16,35 - Bom;
(13679283) José Carlos da Rosa Rodrigues, 16,25 - Bom;
(02519385) António Carlos Sardinha Teodósio, 16,22 - Bom;
(05377486) António Alexandre Nobre Evaristo, 16,21 - Bom;
(07047186) José Luís da Silva Domingos, 16,17 - Bom;
(03253387) Jorge Manuel Peixoto Martins, 16,07 - Bom;
(01578485) António do Carmo Morais Brás, 16,01 - Bom;
(00641586) Manuel da Cruz Marzia, 15,98 - Bom;
(17364384) José Júlio Ribeiro Gonçalves, 15,93 - Bom;
(09134886) Carlos Manuel Garcia Marques, 15,89 - Bom;
(12466284) Ramiro de Jesus Pereira, 15,86 - Bom;
(16774186) Carlos Manuel Mirrado Claudino, 15,44 - Bom;
(01411384) José Noel Ferreira Luís, 14,83 - Bom.

Por despacho do general AGE por delegação de competências do general CEME, de 26 de
Maio de 1997, foi nomeado para frequência do "14. Estágio de Promoção a Sargento-Ajudante/QBFE",
que decorreu no RAAA 1, no período de 6 de Outubro de 1997 a 19 de Dezembro de 1997, tendo
obtido a classificação que se indica (em valores), o 1SAR MUS (17072285) Carlos Manuel Inocêncio
Rodrigues, 14,23 - Regular.
0

VI -

DECLARAÇÕES

O BRIG RES (51307811) António Cardoso Ferreira da Costa, deixou de exercer as funções
de Director do IMPE, desde I de Novembro de 1997, passando a exercer funções no Gabinete do
CEME desde a mesma data.

O BRIG RES (51307811) António Cardoso Ferreira da Costa, passou a exercer as funções
de Director de Apoio de Serviço de Pessoal, desde 2 de Dezembro de 1997, conforme Despacho
n." 338/CEME/97 de 4 de Dezembro.

~YlV
O CORT I~
RES (50128011) António Vital Fernandes
efectivo na DASP, desde 1 de Janeiro de 1998.

Faia, deixou de prestar serviço

2.a Série
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o CORT FARM RES (35235057) José António Barreto Damas Mora, deixou de prestar
serviço efectivo no LMPQF, desde 1 de Janeiro de 1998.

o COR

INF RES (50843911) Amândio Mário Amado Pereira, deixou de prestar serviço no
CRecrVReal desde I de Janeiro de 1998, passando a prestá-lo desde a mesma data no Núcleo de
Vila Real da Liga dos Combatentes.

O COR INF RES (51407411) José Aires Palmeiro
efectivo no CLog, desde 5 de Janeiro de 1998.

Queimado,

deixou de prestar serviço

O COR INF RES (00016563) Cesário António Silva E. Costa, passou a prestar serviço
efectivo no Núcleo de Aveiro da Liga dos Combatentes, desde I de Janeiro de 1998.

O COR ART RES (51464711) Carlos Alberto Simões Manique, continuou ao serviço efectivo
no MusMilCoimbra, após passagem à situação de reserva em 4 de Janeiro de 1998.

O COR CA V RES (51413611) Nuno António Bravo Mira Vaz, continuou ao serviço efectivo
no IDN, após a sua passagem à situação de reserva, em 20 de Novembro de 1997.

O COR AM RES (50327511) Florentino Armando da Conceição Antunes, deixou de prestar
serviço efectivo no CFEF, desde I de Janeiro de 1998.

O COR AM RES (51304311) José Martins Patrício, deixou de prestar serviço efectivo no
Núcleo de Lagos da Liga dos Combatentes, desde 1 de Janeiro de 1998.

O TeOR INF RES (50995411 )~Orlando Victor de Carvalho Abreu, passou a prestar serviço
efectivo na Delegação de Santarém da Cruz Vermelha Portuguesa, desde I de Janeiro de 1998.

O TCOR INF RES (42170659) Rui Manuel Tavares Teixeira, passou a prestar serviço efectivo
no Núcleo da Figueira da Foz da Liga dos Combatentes desde I de Janeiro de 1998.

O TCOR INF RES (00060262) Carlos Alberto Delgado, deixou de prestar serviço efectivo
na Sede do IASFA. desde 7 de Janeiro de 1998.

O TCOR QEO/INF RFS (02829063) Pedro Teixeira de Barbosa Mendonça, continuou ao
serviço efectivo no QG/RMN. após a sua passagem à situação de reserva. em 12 de Janeiro de 1998.

TCOR FARM (01311476) Pedro I evcs Olivença,
diligência no LMPQF, desde 3 de Novembro de 1997.

da DS"

passou a prestar serviço em
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o MAJ ART RES (51236111) Manuel Ribeiro Vieira, deixou de prestar serviço efectivo na
CECA/DDHM, desde I de Janeiro de 1998.

o

MAJ AM RES (51301811) Fernando Joaquim da Silva Pontes, deixou de prestar serviço
efectivo na DINFO/EMGFA, desde 1 de Janeiro de ]998.

o

MAJ SGE RES (509690] 1) António de Carvalho Cruz, passou a prestar serviço efectivo
no Núcleo de Vila Real da Liga dos Combatentes, desde I de Janeiro de ] 998.

o MAJ SGE RES (51095811) Francisco Rafael Grave, passou a prestar serviço efectivo no
Núcleo de Estremoz da Liga dos Combatentes, desde 1 de Janeiro de 1998.
o MAJ SGE RES (3805] 760) José Pires da Eira, deixou de prestar serviço na EPT, desde
de Janeiro de 1998, passando a prestá-lo desde a mesma data no Núcleo da Póvoa do Varzim da
Delegação do Porto da Cruz Vermelha Portuguesa.

o MAJ

TMANMAT RES (5] 1169] 1) Aniceto Venâncio Afonso, deixou de prestar serviço
efectivo na PJM, desde] de Janeiro de 1998.

o

CAP TEXPTM RES (50248211) José Francisco
efectivo no RTml, desde I de Janeiro de 1998.

Carapinha,

deixou de prestar

serviço

o CAP QTS RES (31044755) Mário Luís Nunes Correia Ribeiro, deixou de prestar serviço
efectivo no IASFA, desde I de Janeiro de 1998.
o CAP QTS RES (09098562) José Augusto Goepp, deixou de prestar serviço efectivo no
QG/GML desde 2 de Janeiro de 1998, passando a prestá-lo desde a mesma data na sede do IASFA.

o

CAP QTS RES (31246462) João Gerardo da Maia Carvalho de Abreu, passou a prestar
serviço efectivo no IASFA, desde 1 de Janeiro de 1998.

o CAP QTS RES (03464768) José da Conceição Graça, passou a prestar serviço efectivo no
Núcleo de Sintra/Delegação da Amadora da CVP, desde I de Janeiro de 1998.
SCH MAT RES (50897011) Manuel Agostinho Guimarães Ferreira, deixou de prestar serviço,
no RE3, desde I de Janeiro de 1998.

SAJ INF RES (00024957) João José Pombeiro, deixou de prestar serviço, no QG/RMS, desde
de Janeiro de 1998.
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SAJ INF RES (43363259) Joaquim da Costa, deixou de prestar serviço, no RG3, desde 1 de
Janeiro de 1998.

SAJ ART RES (87130555) Novato João Roque Rosário, deixou de prestar serviço, nas Forças
de Segurança de Macau, desde] de Janeiro de 1998.

SAJ CAV RES (516884] 1) António dos Santos, deixou de prestar serviço, nas Forças de
Segurança de Macau, desde I de Janeiro de 1998.

SAJ CORN RES (51271211) José Pinto da Costa, deixou de prestar serviço, na EPAM, desde
de Janeiro de 1998.

I SAR ART RES (46170761)
RG3, desde 1 de Janeiro de 1998.

Manuel João Rachinha Estrela, deixou de prestar serviço, no

1SAR MAT RES (512325 I I) Belmiro Moreira Pinto Leal, deixou de serviço, no HMR I,
desde I de Janeiro de 1998.

I SAR SPM RES (5 I075 I I 1) Francisco
HMP, desde I de Janeiro 1998.

VII -

Gardete Vinheiras,

deixou de prestar serviço, no

RECTIFICAÇÕES

a
Na OE, 2. série, n." 12, de 31 de Dezembro de 1997, pág. 685, linha 36, onde se lê:
"".devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Agosto de 1997.", deve ler-se: "".devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Setembro de 1997.".

VIII -

OBITUÁRIO

1978
Maio, 20 - BRIG REF (503750 II) Viriato Lopes das Neves, da RG/DAMP;
Março, 23 - MAJ REF (5021331 I) Francisco A. F. Rodrigues, do QG/RMN.
1979
Fevereiro,

27 -

COR REF (5 I 4J 7611) João Fernandes

Faia, do QG/GML.
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1980
Fevereiro, 2 - CAP REF (51454111) José Maria Maia, do QG/RMS;
Novembro, 29 - CAP REF (529161 11) Guiomar Raposo do Amaral, do QG/GML.

1990
Fevereiro, 13 - COR REF (51379611) Luís do Nascimento Matos;
Novembro, 11 - CAP REF (51224111) José Curto, do QG/RMN.

1992
Agosto,

17 -

COR REF (50343011)

José Fernandes

Matias Júnior, do QG/RMN.

1994
Janeiro, 18 - COR REF (50933111) João Salvador Alves Ferrão, do QG/GML;
Janeiro, 19 - TCOR REF (51231811) José Manuel C. S. C. Ferreira, do QG/GML;
Março, lO - MAJ REF (51318511) Joaquim Florência S. Coelho, do QG/GML;
Maio, 11 - CAP REF (51433011) Joaquim Lopes R. Ramalho, do QG/RMS;
Agosto, I - MAJ REF (51496111) António Sebastião, do QG/GML;
Agosto, 22 - TCOR REF (51238411) António A. S. M. P. de Almeida, do QG/GML;
Agosto, 26 - COR REF (50376711) Amílcar Hermínio Rosas, do QG/GML;
Setembro, 19 - COR REF (50903511) José Maria Rodrigues Coelho, do QG/GML;
Setembro, 23 - CAP REF (50021911) Manuel Duarte Marreiros, do QG/GML;
Novembro, 23 - MAJ REF (50100511) António Marques Almeida, do QG/GML.

1995
Janeiro, 19 - COR REF (50260011) João António R. Albuquerque, do QG/GML;
Fevereiro, 2 - COR REF (5138771 I) Manuel Ferreira Guedes, do QG/GML;
Fevereiro, 13 - TEN REF (50293211) Jaime do Espírito Santo Araújo, do QG/GML;
Março, 6 - COR REF (51314711) Francisco R. P. S. Oliveira, do QG/GML;
Setembro, 9 - COR REF (51450 III) José Maria G. Cabral de Campos, do QG/GML;
Setembro, 20 - MAJ REF (50248311) Ilídio António T. dos Santos, do QG/GML;
Outubro, 5 - TCOR REF (5148561 I) António Cabral, do QG/GML;
Novembro, 16 - CAP REF (51432711) Jaime Moreira, do QG/GML;
Dezembro, 14 - CAP REF (51001611) Francisco Maria Madeira, do QG/GML.

1996
Janeiro, 25 - ALF REF (51753311) Manuel de Pinho, do QG/RMN;
Fevereiro, 10 - COR REF (51252811) Joaquim Humberto S. P. Oneto, do QG/GML;
Fevereiro, 27 - CAP REF (50279911) António Magalhães, do QG/RMN;
Março, 20 - CAP REF (51083811) Renato Lopes de Araújo, do QG/GML;
Março, 23 - CAP REF (50405311) José António Almeida Júnior, do QG/GML;
Março, 24 - COR REF (50624811) Joaquim M. da Costa Júnior, do QG/GML;
Abril, 19 - COR DFA (51459911) Gilberto M. Santos e Castro, do QG/GML;
Junho, I - TEN REF (51504611) Cândido Aleixo;
Setembro, 23 - I SAR REF (9066551 I) João Asseiceira, do QG/GML:
Agosto, 20 - COR REF (500120 I I) Joaquim H. da Costa Branco, do QG/GML;
Dezembro, 7
TCOR REF (51309211) Alfredo A. F. Ordaz Mangas, do QG/GML:
Dezembro, 25
CAP REF (5039891 I) Amílcar César Gomes de Melo, do QG/GML.

1997
Janeiro, II - BRIG REF (50706411) Carlos Alberto T. Ferreira, da RG/DAMP:
Março, 19 - GEN REF (50988711) Manuel Ribeiro de Faria, da RG/DAMP:
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Julho, 16 - CAP REF (51492111) David José de Oliveira;
Julho, 31 - BRIG REF (51066311) João Gomes Amaral, da RG/DAMP;
Agosto, 19 - CAP REF (5 1115611)
Alberto Baptista Potier, do QG/GML.

o

Chefe do Estado-Maior

do Exército

António Eduardo Queiroz Martins Barrento, general.

Está conforme:

o

Ajudante-General

do Exército

José Casimiro Gomes Gonçalves Aranha, general.
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2.ª SÉRIE
N.Q 4/30 DE ABRIL DE 1998
Publica-se

ao Exército o seguinte:

I -

DECRETOS,

PORTARIAS

E DESPACHOS

Despacho n." 2556/98
de 29 Janeiro
- Para integrar o Pelotão de Transportes à Companhia de Logística - CLog 6 (PO) da
UNA VEM III, nomeio o CAP MED (17708681) Jorge Alberto Faria Moreno Governa em
substituição do CAP MED (09516581) José António Gonçalves Pires, nomeado pelo Despacho
n.? 293/97 (2: série) de 13 de Maio, e que regressou a Portugal em 15 de Agosto de 1997, ficando
desta forma sem efeito a nomeação do CAP MED (15568982) Eduardo Fernando T. d'Á vila P. da
Silveira operada pelo Despacho n." 5822/97 (2: série) de 13 de Agosto.
2 - A presente nomeação é feita nos termos seguintes:
a) Dado que a alimentação será abonada pelo ONU, a ajuda de custos diária é fixada
em 70% do seu valor, nos termos legais;
b) Ao referido militar será distribuída, pelo ramo, uma dotação de fardamento adequada
ao tipo da missão;
c) A ajuda de custo referida na alínea a) e outras despesas resultantes da missão serão
processadas pelo ramo, sendo posteriormente ressarciadas pelo Ministério das Finanças, após prestação
de contas pela Secretaria-Geral do MDN.
3 - Remeta-se, para os devidos efeitos, à Secretaria de Estado do Orçamento, ao EMGF A
e ao EME.
4 - Conhecimento ao MNE e à Secretaria-Geral.
O Ministro da Defesa Nacional,

José Veiga Simão.

Despacho n." 1008/98
de 2 Janeiro
No uso das competências delegadas pelo Despacho n.? 237/MDN/97, de 17 de Dezembro, nos
termos do art. 4.°, conjugado com o disposto no n." 4 do art. 6.° do Dec.-Lei n." 238/96, de 13 de
Dezembro, e encontrando-se verificados os requisitos neles previstos, prorrogo, por um período de
dois meses, a comissão do SAJ ENG (18657187) Paulo Manuel Correia Devesa, em funções de
as essoria técnica no âmbito do projecto 4, inscrito no Programa Quadro de Cooperação Técnico-Militar com a República da Guiné-Bissau.
O Director-Geral,

A. Gonçalves

Ribeiro, general.
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Despacho n." 1009/98
de 6 Janeiro
No uso das competências delegadas pelo Despacho do MDN, publicado, sob o n." 23 I/98
(2: série), no Diário da República, 2." série, no n." 4, de 6 de Janeiro de 1998, nos termos do art. 4.°
do Dec.-Lei n." 238/96, de 13 de Dezembro, e encontrando-se
verificados os requisitos neles
previstos, prorrogo, por um período de três meses, a comissão dos seguintes militares, em funções
de assessoria técnica no âmbito do Suprojecto 2B, inscrito no Programa Quadro de Cooperação
Técnico-Militar com a República de Angola:
MAJ INF (03594976) Luís Calhau Ferreira Figueiredo;
CAP INF (05962787) Eduardo Manuel Vieira Pombo;
SAJ INF (12610683) José Júlio Cabete Azevedo;
1SAR INF (I 1858287) José Pedro Maia Cordeiro.

o

Director-Geral,

A. Gonçalves

II -

Ribeiro. general.

JUSTIÇA

E DISCIPLINA

Condecorações

1

Manda
distintos, por
da Medalha
Dec.-Lei n."

o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar
ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 22.°,
Militar e das Medalhas Comemorativas
das
566/7 I, de 20 de Dezembro, o BRIG (51372811)

com a medalha de ouro de serviços
e n." 3 do art. 67.°, do Regulamento
Forças Armadas, aprovado pelo
Tito Luís de Almeida Bouças.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1998)

(

Manda
distintos, por
da Medalha
Dec.-Lei n."

o Chefe
ter sido
Militar
566171,

do Estado-Maior do Exército, condecorar
considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°,
e das Medalhas Comemorativas
das
de 20 de Dezembro, o BRIG (41477262)

com a medalha de prata de serviços
e n." 3 do art. 67.°, do Regulamento
Forças Armadas, aprovado pelo
Rui Manuel Martins Reis.
(Por portaria de 29 de Janeiro de 1998)

Manda
distintos, por
da Medalha
Dec.-Lei n."
Santos.

o Chefe
ter sido
Militar
566/71,

do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
considerado ao abrigo dos arts. 21.°,25.°, e n." 3 do art. 67.°, do Regulamento
e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo
de 20 de Dezembro, o CORT MED (18901570) João Gabriel Bargão dos
(Por portaria de 21 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos com palma, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, e n." 3 do art. 67.°, do
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J

7J

Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado
pelo Dec.-Lei n." 566/7 1, de 20 de Dezembro, o TCOR (05984173) Artur Neves Pina Monteiro.
(Por portaria

de

J

7 de Janeiro de

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, e n." 3 do art. 67.°,
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o MAJ INF (06211979) Carlos Alberto
Capa de Brito.
(Por portaria de

Manda o Chefe
distintos, por ter sido
da Medalha Militar
Dec.-Lei n." 566/71,

J

J

998)

prata de serviços
do Regulamento
aprovado pelo
Abecasis Vargas

7 de Janeiro de

J

998)

do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
considerado ao abrigo dos arts. 21.°,25.°, e n." 3 do art. 67.°, do Regulamento
e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo
de 20 de Dezembro, o MAJ INF (03071382) Rui Davide Guerra Pereira.
(Por poriari a de 17 de Janei ro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de cobre de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 26.° e n.? 3 do art. 67.°, do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei
n.? 566/71, de 20 de Dezembro, o SMOR INF (5088491 1) José Nunes Mata Joaquim.
(Por portaria de 7 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de cobre de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 26.° e n." 3 do art. 67.°, do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei
n." 566/71, de 20 de Dezembro, o SCH INF (05786574) Jaime Afonso Azaredo Alves.
(Por portaria de J 7 de Janeiro de J 998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de cobre de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 2l.°, 26.° e n." 3 do art. 67.°, do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas Cçmemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei
n." 566/71, de 20 de Dezembro, o SAJ MAT (O 1336083) Henrique Manuel Balsinhas Raleira.
(Por portaria de J 7 de Janeiro de J 998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o TCOR AM (07079167)
Arnaldo Diogo Saldanha do Vale.
0

(Por portaria de 8 de Janeiro de

J

998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Cornernorarivas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n.? 566/71, de 20 de Dezembro, o MAJ MAT (51677011)
Alfredo da Costa Oliveira Brites.
0

0

(Por portaria de 27 de Novembro

de 1997)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36.° do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o CAP INF (03501679)
Artur Manuel Marques Ferreira.
(Por portaria de 27 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/7], de 20 de Dezembro, o CAP INF (00560183)
Filipe Jorge Pires Medina de Sousa.
0

(Por portaria de 27 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o CAP INF (13247083)
Paulo Júlio Lopes Pipa de Amorim.
0

(Por portaria

de 27 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, 'o CAP INF/GNR
(06813967) Nuno Sanfona Paulino.
0

0

(Por portaria de 27 ele Novembro

ele 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o CAP INF/GNR
(10486282) Pedro Ribeiro Duarte.
0

(Por portaria

ele 27 de Novembro

ele 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o CAP AM (18176883)
Henrique Manuel Martins Veríssimo.
0

(Por portaria

de 27 ele Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o CAP AM (16106184)
José Manuel Almeida de Rodrigues Gonçalves.
0

0

(Por portaria de 29 de Janeiro de 1998)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36.° do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o CAP MAT (05021673)
José Martins Registo Valente.
(Por portaria de 27 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o SMOR MAT
(500080 11) Fausto da Graça dos Passos.
0

(Por portaria de 27 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o SCH CA V (06138675)
José Manuel Martins Lages.
0

(Por portaria de 27 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o SAJ INF (62133571)
Ayres Fernando de Jesus Bernardo.
0

0

(Por portaria de 27 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36.° do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o SAJ AM (18375378)
António Joaquim Pires Ganhão.
~
(Por portaria de 27 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36° do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o SAJ INF (07824583)
Horácio Joaquim da C. Chaves Rodrigues.
(Por portaria de 27 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o I SAR INF (O 1134680)
João Manuel Perdigão Costa Marques Neto.
0

(Por portaria de 8 de Janeiro de 1998)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o 1SAR INF (O 1546187)
António Manuel Ribeiro Marques Fórnea.
0

(Por portaria de 27 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. o do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o ISAR SGE (01959381)
Gennaro Arturo Eugénio Pugliese.
(Por portaria de 27 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o ISAR SGE (04105085)
António José dos Santos Candeias.
0

(Por portaria de 27 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro" o 2SAR AMAN
(00653474) Domingos Calado Esteves.
0

(Por portaria de 8 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1. e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o TCOR INF (09712565) Luís Chambel Felício.
0

(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. I.o e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o TCOR QEO (00435962) Aldino José da Conceição
Cotovio.
(Por portaria de 20 de Fevereiro

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. I.o e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o MAJ SGE (51277511) Fernando João Rodrigues
Gonçalves.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1. e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o CAP ENG (17837086) Jorge Manuel Noronha da
Silveira Alves Caetano.
0

(Por portaria de 9 de Janeiro de 1998)
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Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 3 .. classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.0 e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o CAP INF (07221881) Rui Manuel Mendes Dias.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
a
Henriques - Patrono do Exército, de 3. classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o CAP INF (19338886) Raul Manuel Alves Maia.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 3: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o CAP INF (14772089) Marco António Abrantes
Cardoso.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 3: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n.? 397/85, de II de Outubro, o CAP SGE (05552974) Luís Alberto Magalhães Macieira.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4.a classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o SMOR AM (51203811) José Castelo Henriques.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4.a classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o SCH AM (14731879) Eleutério Moreira Lopes.
(Por portaria de 20 de Fevereiro

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Malor
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o SAJ INF (04364779) Arnaldo Joaquim Rodrigues da
Silva Resende.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.0 e 4.°
do Dec.-Lei n.? 397/85, de II de Outubro, o I SAR INF (O1576387) Jorge Alexandre Mateus
Machado.
(Por portaria

de 17 ele Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4.a classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o ISAR INF (07234089) José Luís Marques Garrinhas.
(Por portaria

de 17 de Janeiro de 1998)
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Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.0 e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o ISAR INF (06204990) Armando Ferreira das Neves.
(Por portaria de 17 de Janeiro

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1. e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 1] de Outubro, o ISAR TM (05799591) António Fernando Mendes
Machado.
0

(Por portaria de 17 de Janeiro de 1998)

/

Louvores
Louvo o BRIG (51372811) Tito Luís de Almeida Bouças, pela forma muito dedicada, eficiente
e distinta como durante mais de dois anos, desempenhou as importantes funções de 2 comandante
do Governo Militar de Lisboa.
Profundo conhecedor do Exército e ciente da natureza complexa, diversificada e muitas vezes
sensível das tarefas que incumbem a este Comando, o brigadeiro Almeida Bouças não se poupou
a esforços para, com o seu saber e a sua experiência, em permanente espírito de abnegação, levar
a bom termo a missão que lhe foi cometida.
De realçar que, tendo desempenhado cumulativamente as funções de comandante interino
durante um período de quatro meses, tal facto implicou um inerente aumento de solicitações e de
responsabi Iidades.
Oficial general de reconhecida competência, lealdade, inteligência e espírito de servir contribuiu,
de foram assinalável, para a acção de comando desenvolvida e para superar as múltiplas dificuldades
decorrentes da reestruturação do Exército que está a processar-se.
Personalidade firme mas aberta, dotado de invulgar facilidade de relacionamento e sentido
humano, procurou sempre criar, quer no Quartel-General, quer nas relações com as Unidades e
demais Organismos Militares um clima de sã camaradagem e franca cooperação, conducente ao
cumprimento dos objectivos da Instituição Militar.
A coragem moral, o elevado espírito de missão e o sentido de responsabilidade, aliados a uma
natural capacidade de julgamento e de decisão são garante da sua qualificação para o desempenho
de cargos da mais elevada responsabilidade.
Pelas qualidades humanas e militares demonstradas e pela forma muito digna e prestigiante
como desempenhou as suas funções, o brigadeiro Tito Luís de Almeida Bouças honra o Exército
e a Nação, devendo os seus serviços ser considerados relevantes, extraordinários e muito distintos.
.0

16 de Janeiro de 1998, Santo, general.

/

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito

Louvo o BRIG (41477262) Rui Manuel Martins Reis, pela forma extremamente competente,
abnegada e distinta como cumpriu, ao longo dos últimos dois anos as funções de adjunto principal
do general Chefe do Estado-Maior do Exército.
Diariamente confrontado com inúmeras e diversificados tarefas foi através de elevado espírito
de missão, inteligência, capacidade de trabalho e noção da grande responsabilidade inerente ao seu
cargo, que mais uma vez demonstrou a sua elevada craveira profissional.
Tendo sido, durante o período em apreço, nomeado Chefe do Estado-Maior do Quartel-General
do Governo Militar de Lisboa, cargo que desempenhou durante aproximadamente 3 meses, patenteou
de forma inequívoca a sua dedicação, espírito de sacrifício e capacidade de resposta no exercício
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deste cargo para que foi expressamente nomeado pelo General Chefe do Estado-Maior do Exército.
Dotado de reconhecido senso e ponderação, bem como de sólida formação técnico-profissional
e humana, patenteou em inúmeros estudos e propostas, de vincado nível, as brilhantes qualidades
pessoais e profissionais reconhecidas em anteriores louvores, que ora ratifico, dando assim um
excepcional contributo para o adequado processo de decisão.
A integridade de carácter, lealdade indiscutível e honestidade profissional que o caracterizam,
facilitaram o granjear da estima e consideração que por si nutrem, todos os que consigo privaram,
constituindo assim um privilégio para o Chefe do Estado-Maior do Exército realçar a excelência
do desempenho do brigadeiro Rui Reis, considerando os seus serviços extraordinários, relevantes
e distintos.
29 de Janeiro de 1998, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito

Louvo o CORT MED (18901570) João Gabriel Bargão dos Santos pela forma excepcionalmente
dedicada e competente como exerceu as funções de subdirector da Direcção dos Serviços de Saúde,
particularmente nos últimos meses.
Sendo missão do Exército o levantamento do Destacamento Sanitário n." 7, no âmbito da
MONUA, e tendo recaído sobre a Direcção dos Serviços de Saúde a responsabilidade da sua
organização, o coronel Bargão dos Santos empenhou-se desde logo nesta tarefa, revelando exemplares
qualidades de abnegação e espírito de sacrifício, actuação que prosseguiu sem desfalecimentos
durante o impedimento do Brigadeiro Director, mas sempre em consonância com este, atitude, que
coloca em evidência a sua integridade de carácter e dotes de grande lealdade no exercício inteligente
e decidido das competências que lhe foram delegadas, por forma a conseguir o aprontamento desta
Unidade, com eficácia e operacionalidade, dentro dos prazos temporais muito restritos superiormente
determ inados.
Tratando-se de uma missão de interesse nacional da responsabilidade do Exército e com a
participação dos outros Ramos, conclui-se que, da actuação extremamente meritória do coronel
Bargão dos Santos, no levantamento, pela primeira vez, de um Destacamento Sanitário com capacidade
médico-cirúrgica,
estomatologia e respectivos meios auxiliares de diagnóstico, resultou honra e
lustre para a Instituição Militar, pelo que os seus serviços devem ser considerados extraordinários,
relevantes e distintos.
21 de Novembro de 1997, Espírito Santo, general.

0" Chefe do Estado-Maior do Exército, Gabriel Augusto do

Louvo o COR INF (39521862) Américo Alberto Rodrigues Paula, pela forma empenhada e \.
dedicada como tem desempenhado as funções de Adjunto do General CEME para a Chefia da
Secção de Cooperação Militar e Alianças.
Militar com elevada capacidade de trabalho e preserverança, tem dedicado à área da Cooperação
Técnico-Militar todo o seu saber e empenho por forma a que desta importante actividade Político-Militar resulte brilho e lustre para o Exército e para Portugal.
A sua permanente preocupação no acompanhamento dos diversos projectos de cooperação
com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, tem permitido tomar as decisões correctas
e atempadas, projectando uma imagem de eficiência e empenhamento do Exército, que tem sido
reconhecida pelas mais diversas entidades, civis e militares.
O rigor com que procura desenvolver a sua vasta actividade, a permanente preocupação na
obtenção de valores estatísticos fundamentais ao apoio da decisão, o cuidado posto na preparação
e execução das visitas realizadas ao Exército por parte de entidades dos PALOP, são atributos que
me apraz registar.
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A sua extrema lealdade, espírito de missão e dedicação ao Exército, qualidades que sempre
desenvolveu em elevadíssimo grau, creditam o coronel Rodrigues Paula como um exelente colaborador
do Comandante do Exército que considera os serviços por si prestados como relevantes e de
elevado mérito.
13 de Março de 1998, =: O Chefe do Estado-Maior
Santo, general.

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito

Louvo o TCOR INF (05984173) Artur Neves Pina Monteiro, pela forma excepcional como
tem desempenhado as funções de Comandante do 2.° Batalhão de Infantaria Mecanizado e da sua
força em missão na Bósnia-Herzegovina
organizada no 2.° Batalhão de Infantaria Motorizado.
No comando do Batalhão em Santa Margarida confirmou a sua elevada competência profissional
dinamismo e abnegação, dedicando-se com o maior entusiasmo à instalação das tropas e dos
equipamentos nas novas edificações, à melhoria geral das condições de vida dos militares sob o seu
comando, à sua formação e treino e à operacionalidade de todo o material.
Durante a preparação do Batalhão para a missão na Bósnia-Herzegovina
foi patente a sua
excepcional capacidade de organização, espírito prático, desembaraço, aptidão de comando e alto
sentido de missão, conseguindo alcançar elevado nível de preparação do Batalhão e o melhor
espírito colectivo para o desempenho de tão delicada missão.
No Teatro de Operações referido, onde permaneceu durante seis meses, o Batalhão que
superiormente comandou, alcançou notoriedade internacional, quer nos altos escalões mil itares que
integraram a SFOR, quer junto de Organizações Internacionais Não Governamentais, quer junto das
autoridades civis e militares locais, recebendo de todos os mais rasgados elogios pelo comportamento
irrepreensível dos seus militares, pela exemplar e esforçada actividade operacional e pelo digno,
eficiente, isento e altamente prestigiante relacionamento com as populações.
De realçar também
a melhoria muito significativa alcançada nas condições de vida nos aquartelamentos e que foram
por si dinamizados. Para tanto dedicou o senhor tenente-coronel Pina Monteiro toda a sua elevada
inteligência e inquestionável aptidão, confirmando em campanha as suas altas qualidades profissionais
para servir nas mais diversificadas situações, os seus dotes de lealdade, carácter e disciplina a sua
esmerada educação e o seu indefectível sentido do dever.
Oficial distinto, serve o Exército com a maior abnegação e prestou no Teatro de Operações
da Bósnia-Herzegovina,
serviços extraordinários, relevantes e distintos de que resultou honra e
lustre para Portugal.
17 de Janeiro de 1998, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito

Louvo o TCOR QEO (00435962)
Aldino José da Conceição
Cotovio, pela forma
extraordinariamente dedicada, muito competente e esclarecida como desempenhou as diversas funções
que lhe foram cometidas ao longo de mais de trinta e quatro anos ao serviço do Exército.
Tendo sido colocado num conjunto apreciável e diversificado de Unidades e cumprindo três
comissões nos três teatros de operações do ex-Ultramar, a avaliação do seu desempenho e da sua
conduta mereceram-lhe expressivos e honrosos louvores que enformam a sua folha de serviços que
retrata um perfil de oficial competente, com elevado sentido do dever e espírito de missão e
qualidades de carácter, de lealdade e de abnegação exemplares.
Ainda como subalterno, deu provas incontestáveis de audácia, coragem, decisão e sangue
frio, conseguindo do seu pelotão elevada eficiência em combate.
Este despontar teve confirmação ao longo da sua carreira militar, quer no desempenho de
funções de Estado Maior em Unidades Territoriais, quer no Comando de Companhias e de Batalhão.
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As excelentes qualidades militares e humanas e a natural aptidão para bem servir evidenciadas
pelo tenente-coronel Cotovio, eram garantia de que seria um Oficial digno de ocupar postos de
maior risco.
É, assim, naturalmente nomeado para comandar a Casa de Reclusão de Tomar, em Janeiro
de 1992, onde se manteve até Maio de 1997, data em que passou à situação de Reserva por ter
atingido o limite de idade.
No Comando daquele Estabelecimento Prisional, o tenente-coronel Cotovio confirmou os
créditos em si depositados, nele aplicando o seu esclarecido sentido das responsabilidades, a sua
energia e grande dinamismo.
Dotado de um grande sentido de organização, com ponderação e muito empenhamento e
determinação, assegurou o funcionamento de todos os serviços da casa de Reclusão em perfeita
harmonia e ordem, conseguindo excelentes resultados, a que não é alheio o incentivo que dava aos
seus subordinados, através de um grande acompanhamento das actividades, mesmo nos dias de
actividade reduzida, com natural sacrifício pessoal e da família.
Os militares da Casa de Reclusão tinham pelo seu Comandante muita consideração e estima
pela forma como exerceu a sua acção de comando, com exigência, com disciplina, com justiça, com
lealdade, com camaradagem e com respeito humano.
Sendo os reclusos a razão de ser deste Estabelecimento Militar, muito se preocupou sempre
em proporcionar-lhes as melhores condições de vida possíveis para assim lhes atenuar a sua condição.
Ainda para um melhor acompanhamento e resolução de alguns dos seus problemas pessoais
e familiares manteve e desenvolveu excelentes relações com os elementos da Confraria de S.Vicente
de Paulo das cidades de Tomar e do Porto que ali se deslocaram com assiduidade e apoiaram e
participaram em reuniões festivas, especialmente na época do Natal e da Páscoa.
Considero, assim, que o tenente-coronel Cotovio, ao longo da sua carreira militar, prestou
serviços ao Exército de que resultaram honra e lustre para a instituição militar e que muito justamente, /
devem ser considerados relevantes, extraordinários e distintos.
/
18 de Setembro de 1997, Espírito Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto do

Louvo o MAJ INF (03071382) Rui Davide Guerra Pereira, por ter desempenhado as funções
de 2.° Comandante do 2.° Batalhão de Infantaria Motorizado/SFOR,
em missão no Teatro de
Operações da Bósnia-Herzegovina,
de forma altamente honrosa e brilhante, pelo excepcional zêlo
e aptidão que demonstrou em todas as missões relacionadas com a actividade operacional, logística
e de assuntos civis da Operação "CONSTANT GUARD".
No âmbito da organização funcional do Batalhão foram-lhe atribuídas múltiplas tarefas,
designadamente no comando do Aquartelamento de Rogatica, na gestão do apoio de serviços e na
coordenação do Estado-Maior, tendo denotado em todas as situações ser um oficial brilhante,
excepcionalmente competente, trabalhador e de uma lealdade a toda a prova.
Desde a preparação e aprontamento da Unidade revelou possuir um carácter firme e qualidades
de abnegação e de sacrifício que possibilitaram um apoio permanente e eficaz ao Comandante do
Batalhão, na adequação organizacional da força à missão.
Durante todo o período de campanha foi patente em todas as situações o seu espírito esclarecido,
nomeadamente nos períodos de maior tensão que se viveram no Teatro de Operações, tendo sempre
interpretado com rigor e bom senso as orientações do Comandante, promovendo com oportunidade
e eficiência a execução de acções aju tadas no terreno à complexidade de diversas situações.
No âmbito do planeamento operacional é de sublinhar a excelência do seu trabalho, onde
ficou bem patente a ua elevada capacidade técnica como Oficial de Estado-Maior, tendo acompanhado
no terreno algumas das operações mais delicadas, e demonstrando em qualquer circunstância,
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notável inteligência e um excepcional e esclarecido zêlo e proficiência, a par com uma postura
sempre respeitosa e de esmerada educação.
A conduta eficiente, esclarecida
e excepcionalmente
competente foi ainda visível no
relacionamento com as autoridades locais, nomeadamente com o Município de Rogatica, com o
qual soube estabelecer uma ligação institucional efectiva, que se traduziu em acrescido prestígio e
credibilidade para o Batalhão Português.
Oficial disciplinado e disciplinador, rapidamente granjeou o respeito e a consideração de
todos, pela sua firmeza de atitudes, espírito esclarecido, capacidade de trabalho e rigor na avaliação
de situações críticas, pelo que é justo ser apontado como um oficial brilhante e um exemplo a
seguir.

Por tudo o referido, os serviços prestados pelo major Guerra Pereira, na preparação, aprontamento
e em campanha do 2.° Batalhão de Infantaria Motorizado/SFOR, devem ser considerados relevantes
e distintos, deles resultando honra e lustre para o Exército.
17 de Janeiro de 1998, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito

Louvo o MAJ INF (06211979) Carlos Alberto Abecasis Vargas Capa de Brito, pela forma
esclarecida, brilhante e competente como tem desempenhado as suas funções no Teatro de Operações
da Bósnia-Herzegovina,
para onde se deslocou, ainda no final do ano de 1995, com a finalidade de
preparar a chegada dos militares portugueses, sob condições extraordinariamente adversas, motivadas
pelo rigor do Inverno e pela destruição generalizada das infra-estruturas de apoio, em consequência
da guerra.
Posteriormente com a chegada das Forças Nacionais e durante toda a missão da IFOR, passou
a desempenhar a função de Oficial de Ligação junto da Brigada Multinacional Norte, na área do
apoio de serviços e dos assuntos civis. Graças à excelente relação que estabeleceu com os oficiais
do comando superior, à sua elevada capacidade profissional qualidades de trabalho e permanente
atenção a qualquer problema levantado, teve uma acção de extrema importância no cumprimento
da missão da nossa Força e na defesa dos interesses nacionais, como foi evidenciado, aquando da
redução do efectivo, em Dezembro de 1996, em que conseguiu o apoio de meios de transporte e
carregamento de contentores franceses e italianos, tornando possível colocar, no ponto de embarque
em tempo oportuno, todo o material a retirar, quando tudo fazia acreditar que não seria possível.
Com as tropas do 1.° e do 2.° Batalhão de Infantaria Motorizado que integraram a SFOR,
desempenhou as funções de Oficial de Ligação para a área das informações e operações, bem como
responsável pela informação pública, pondo mais uma vez em evidência o seu excepcional zêlo na
resolução dos diversos problemas e invulgar capacidade para bem servir nas diversas circunstâncias,
afirmando-se como um excelente colaborador em quem se pode francamente confiar. Pela sua
forma de actuar, em que imperou a extrema educação, bom trato, o respeito pela hierarquia e bom
senso, granjeou a estima de muitos militares de outras nacionalidades, que o têm em elevado
conceito e assiduamente o poêrn em evidência e o elogiam, resultando daí prestígio para as Forças
Nacionais.
Pelo seu sentido de disciplina, da lealdade e do cumprimento do dever e das missões atribuídas,
bem como pelo que foi referido o major Capa de Brito é um oficial que possui excepcionais
qualidades militares e tem contribuído decisivamente para a forma brilhante e honrosa como as
nossas Forças têm cumprido a missão, sendo por isso justo considerar os serviços por si prestados
como relevantes, extraordinários e distintos, dos quais resultou honra e lustre para o Exército e para
Portugal.
17 de Janeiro de 1998, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito
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Louvo O SMOR INF RES (50884911) José Nunes Mata Joaquim, pela forma extremamente
digna, integra, disciplinada e competente como pautou os 43 anos de serviço prestados ao Exército
e que agora termina por passar à situação de reforma.
Quer na Paz ou na Guerra, em serviços administrativos ou em operações de combate, o
sargento-rnor Mata Joaquim demonstrou sempre, em elevado grau, notáveis qualidades de trabalho,
disponibilidade total, desembaraço e abnegação como comprovam os J 7 louvores e as condecorações
que lhe foram conferidas ao longo da sua carreira.
Pela sua importância, merecem especial destaque os serviços prestados no âmbito do SRT
onde evidenciou a par de elevado nível de conhecimentos técnicos, grande sentido de responsabilidade,
lealdade e idoneidade.
O seu permanente trato correctíssimo e a solidariedade demonstrada por todos com quem
privou, em especial com os seus subordinados são a demonstração inequívoca do espírito de servir
e de missão com que pautou toda a sua vida.
Ao afastar-se do serviço activo após uma longa carreira norteada pela fidelidade aos princípios
da honra, da disciplina e da ética, tornou-se o sargento-mor Mata Joaquim um exemplo de dedicação
à causa militar, devendo o conjunto de serviços por si prestados à Instituição ser considerados
relevantes, extraordinários e distintos.
7 de Janeiro de ] 998, San to, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito

Louvo o SCH INF (05786574) Jaime Afonso Azeredo Alves, pela forma competente como
vem desempenhando a sua missão no 2.° Batalhão de Infantaria Mecanizado, evidenciando um brio
e uma postura exemplares a par de uma sólida formação humana e militar.
Nomeado para diversas funções em unidades da Brigada Mecanizada Independente, granjeou
sempre a estima e consideração de superiores e subordinados, denotando uma excelente aptidão
para bem servir nas mais diversas circunstâncias, de que se destacam as referências como Chefe
de Secretaria de Batalhão e Adjunto de Comando de Companhia, sempre pronto a aconselhar os
seus soldados e a fazer cumprir de forma consciente e disciplinada os deveres militares, bem como
a total disponibilidade e prontidão, como no decorrer de um exercício no estrangeiro, respondeu às
necessidades de apoio à população civil, vítima de catástrofe, tendo merecido referência elogiosa
e reconhecimento público.
Desempenhando as funções de Sargento Chefe de Unidade, desde a fundação do 2.° Batalhão
de Infantaria Mecanizado em Janeiro de 1996, pautou a sua conduta por um alto sentido do dever
e profissionalismo, praticando em elevado grau a virtude da lealdade, prestigiando e dignificando
a sua categoria e servindo como exemplo particularmente para os mais jovens, que o contactam
amiudadas vezes, olicitando ensinamentos e conselhos, que transmite sempre com um espírito de
camaradagem irrepreens ível.
Integrando a missão do 2.° Batalhão de Infantaria Motorizado/SFOR desde o início da preparação
e aprontamento, de novo se revelou um precioso e decisivo auxiliar do comando pela forma como
praticou em elevado grau a virtude de lealdade contribuindo para a selecção e formação dos
militares que vieram a constituir o Batalhão.
Posteriormente no Teatro de Operações da Bósnia-Herzegovina,
onde para além de sargento-chefe do Batalhão desempenhou funções na Secção de Pessoal e Secretaria da Unidade, denotou
permanente disponibilidade e elevado empenhamento respondendo com grande profissionalismo a
todas as solicitações, a par de urna grande capacidade de iniciativa e reconhecida coragem moral
que o levaram a er re peitado e admirado por todo com quem se relacionou e mesmo pelos
sargentos de exércitos e trangeiros residentes nas in talações do 2.° Batalhão de Infantaria
Motorizado/SFOR.
Militar polivalente, versátil com perfeito conceito de disciplina e inteiramente merecedor da
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total confiança nele depositada, constitui-se o sargento-chefe Alves num alto exemplo de espírito
de bem servir pelo que os serviços por si prestados devem ser considerados extraordinários e muito
importantes, dos quais resultou honra e lustre para o Exército.
17 de Janeiro de 1998, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito

Louvo o SCH AM (14731879) Eleutério Moreira Lopes, pela competência, exemplo e
desempenho de elevado mérito, com que cumpriu as suas funções no Destacamento de Apoio de
serviços da BAI, na Força Nacional Destacada na IFOR.
Dominando completa e perfeitamente
a área do reabastecimento,
possuindo superiores
conhecimentos sobre a matéria, teve um papel primordial na preparação e execução do reabastecimento,
quer pelo trabalho desenvolvido antes da missão, quer sobretudo pela forma como organizou o
sistema no TO.
Reunindo documentação, adaptando doutrina, preparando programas e esquemas informatizados,
colaborou no planeamento da sustentação, garantiu a reunião, conferência e controlo dos equipamentos,
materiais e artigos do âmbito da DSI, integrando as equipas de paletização e contentorização, que
num curto espaço de tempo, deram integral cumprimento às directivas superiores.
Nos exercícios de treino operacional, visando a preparação para a missão, começou por
definir procedimentos e testar princípios que vieram a revelar-se ajustados. No TO e perante as
dificuldades iniciais, decorrentes das insuficiências do sistema de apoio italiano, reagiu sempre pela
positiva, foi firme nos contactos, lúcido na inventariação de alternativas, determinado na procura
de soluções, cooperante sem abdicar de princípios e da defesa dos interesses do contingente.
Assessorando directamente o comando e colaborando com o comandante do Destacamento de
Reabastecimento, executou todo o trabalho inerente à requisição dos artigos das classes VIII e IX,
adaptação de ementas e capacitações em sua função, escrituração da documentação, compilação de
elementos estatísticos e elaboração de relatórios, evidenciando grande capacidade de sistematização,
método, impecável organização e sentido perfeccionista.
Numa clara e inequívoca manifestação
da sua aptidão para bem servir nas diferentes
circunstâncias, espírito de sacrifício e abnegação, liderou pelo exemplo a equipa de colaboradores
seus, nas operações de controlo, carga e descarga dos artigos fornecidos, quantas vezes em condições
climatéricas adversas e penalizantes, com chuva, neve, frio e precárias instalações.
Face à eventualidade de uma quebra no sistema, em função da redução de efectivos e restruturação
do dispositivo, disponibilizou-se para continuar a missão. Afim de garantir a continuidade, constituindo
a sua atitude a reafirmação dos dotes de zêlo e dedicação pelo serviço e um elevado sentido da
responsabilidade.
Sempre atento à globalidade da missão, as propostas e problemas que apresentou foram
caracterizados por um grande sentido das realidades, visão estruturante e elevada coerência, sendo
muitas vezes frontal e pragmático na forma como as apresentou, mas sempre visando a melhoria
do serviço e do apoio às tropas.
O sargento-chefe Lopes pelas excepcionais qualidades e virtudes, com realce para a sua
integridade de carácter e lealdade, pela reconhecida competência profissional cotada em níveis
muito elevados, capitaliza a confiança dos seus superiores hierárquicos, é merecedor de ocupar
postos de maior responsabilidade, constitui um exemplo a seguir, e os serviços por si prestados são
de elevado mérito contribuindo para a eficiência e prestígio das Tropas Aerotransportadas
e do
Exército.
15 de Outubro de 1997, Espírito Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto

do
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Louvo O SAJ MAT (01336083) Henrique Manuel Balsinhas Raleira, Adjunto e Chefe da
Oficina do Módulo da CCS, pelas suas excepcionais qualidades e virtudes militares.
Militar com elevada formação profissional e técnica, muito empenhado e dedicado, contribuiu
de forma decisiva para a rentabilização dos meios humanos e materiais existentes na oficina tornando
possível os excelentes resultados obtidos na área da manutenção.
Integrando o 2.° Batalhão de Infantaria Mecanizado desde a sua formação em Janeiro de
1996, salienta-se a forma como organizou e implementou um adequado sistema de funcionamento
da recém criada oficina da Unidade, cujos resultados práticos se tornaram visíveis durante a fase
de preparação e aprontamento do Batalhão, garantindo com o seu empenho, aliado a uma natural
vocação para cativar e mobilizar os seus subordinados, a prontidão das viaturas essencial ao treino
dos condutores para a missão.
Posteriormente durante a missão do 2.° Batalhão de Infantaria Motorizado/SFOR na Bósnia-Herzegovina a sua prontidão para efectuar qualquer serviço e a elevada coragem moral que possui
fez com que a sua equipa abordasse todos os problemas com intenso profissionalismo de que
resultou sempre o aprontamento de todas as viaturas necessárias à actividade operacional e administrativa
do Batalhão, apesar do intenso uso e desgaste a que o material era sujeito.
Respeitado devido ao seu sentido do dever e responsabilidade, actuando sempre pelo exemplo,
apresenta o sargento-ajudante
Raleira notáveis dotes de carácter o que lhe permitiu granjear dos
seus superiores e subordinados a maior confiança e admiração.
Disciplinado e disciplinador o sargento-ajudante Raleira coloca em prática qualidades de
abnegação e sacrifício exemplares que fazem dele um excelente condutor de homens.
Salienta-se a forma voluntariosa e contagiante como sempre se disponibilizou para participar
e executar tarefas para além das suas normais atribuições, como a carga, transporte e descarga de
material para ajuda humanitária às populações carenciadas ou a prontidão e eficácia como respondeu
a pedidos de auxílio para desempanagem de viaturas, apresentados ao Batalhão por Entidades Civis
ou Militare de outros Exércitos.
Além disso tomou para si a execução de diversas tarefas relacionadas com o seu serviço
como a montagem da tenda oficina ou outras não directamente relacionadas com a sua área de
trabalho de que se salienta a completa revisão da lavandaria do Destacamento de Vitkovici contribuindo
decisivamente para o bom funcionamento de um serviço essencial aos militares do Batalhão.
Militar de bom trato e de esmerada educação, pratica o sargento-ajudante Raleira a virtude
da lealdade em elevado grau e prestou serviços que devem ser considerados extraordários e muito
importante, deles resultando honra e lustre para o Exército.
17 de Janeiro de 1998, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

III -

MUDANÇAS

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito

DE SITUAÇÃO

Ingresso no quadro
Nos termos do art. 185.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90 de 24 de Janeiro:
GEN, adido (52156011) Mário Arnaldo de Jesus da Silva, do EME, por ter deixado de prestar

2:

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 4

184

serviço

no EMGFA/COA,

devendo

ser considerado

nesta

situação

desde

4 de Novembro

Série

de J 997.

(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

BRIG, supranumerano
(50995011)
Arnaldo José Ribeiro da Cruz, da Dlnstr, devendo ser
considerado
nesta situação desde 1 de Janeiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo Brigadeiro
(5 J 400111) Jorge Barroso de Moura, por ter passado à situação de adido.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

BRIG,

supranumerário

ser considerado
nesta
Brigadeiro
(38389262)

(51341311)

situação
Cipriano

João Manuel

de Melo Mariz Fernandes,

desde 2 de Dezembro
de 1997, ocupando
de Sousa Fernandes
Alves, por ter passado
(Por portaria

da IGE, devendo

a vaga deixada pelo
à situação de adido.
de 15 de Janeiro de 1998)

COR INF, supranumerário
(46381361) Hélder dos Santos Castro Rodrigues, do lAEM, ocupando
a vaga criada pelo Despacho n." J 6/98 de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado
nesta
situação desde J de Janeiro de 1998.
(Por portaria de IOde

Fevereiro

de 1998)

COR INF, supranumerário
(40008262)
António Luís Freitas da Naia, da DAMP, devendo ser
considerado
nesta situação desde 20 de Novembro de J 997, ocupando a vaga deixada pelo COR INF
(509957] J) Alberto Hugo Rocha Lisboa, por ter sido promovido
ao posto imediato.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

COR INF, supranumerário
(00860163)
Horácio José Gomes Taveira Malheiro, do QG/RMN,
ocupando a vaga criada pelo Despacho n." J 6/98 de J 9 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado
nesta situação desde]
de Janeiro de 1998.
(Por portaria de IOde

Fevereiro

de 1998)

COR INF, supranumerário
(03822763)
Virgílio José Fonseca Pereira de Carvalho,
do RI3,
devendo ser considerado
nesta situação desde 18 de Dezembro
de J 997, ocupando a vaga deixada
pelo COR INF (40007361)
Idílio de Oliveira Freire, por ter sido promovido
ao posto imediato.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

COR INF, supranumerário
(03543664)
Horácio da Silva Ferreira, da Dlnstr, ocupando a vaga
criada pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado
nesta situação

I de Janeiro

desde

de 1998.

COR INF, supranumerário
(08837864) Fernando Ferreira dos Santos Aguda, da Dlnstr, ocupando
a vaga criada pelo Despacho n." J 6/98 de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado
nesta
situação

desde

COR

I de Janeiro

ART,

de 1998.

supranumerário

criada

pelo Despacho

desde

I de Janeiro

(02374564)

n." J 6/98 de 19 de Janeiro,

Fernando
do CEME,

Góis

Moço,

devendo

da EPST,

a vaga

nesta situação

de 1998.
(Por portaria de IOde

COR
considerado

ocupando

ser considerado

ART, supranumerano
nesta situação desde

Fevereiro

de 1998)

(02757266)
Anselmo
de Jesus Silva, do RA5, devendo
ser
20 de Novembro
de 1997, ocupando a vaga deixada pelo CORT
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Rui Manuel Martins Reis, por ter sido promovido

ao posto imediato.

(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

COR ART, supranumerário (08620066) Antero José Martins Barreiros, da DAMP, ocupando
a vaga criada pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Janeiro de 1998.
COR ART, supranumerário (04358064) José Domingos Canatário Serafim, da EPA. ocupando
a vaga criada pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1998.
COR ART, supranumerário (07249966) Valdemar José de Oliveira Patrício, do RG2, ocupando
a vaga criada pelo Despacho n.? 16/98 de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Janeiro de 1998.
COR ART, supranumerário (07922164) Victor Marçal Lourenço, do CLog, devendo ser
considerado nesta situação desde 4 de Janeiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo COR ART
(5044871 I) Fernando de Matos Alves, por ter passado à situação de reserva.
COR ART, supranumerário (09493365) Aníbal José Rocha Ferreira da Silva, do RAAAI,
devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Janeiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo
COR ART (51464711) Carlos Alberto Simões Manique, por ter passado à situação de reserva.
TCOR CAV, supranumerário (600 II 068) João Gilberto de Mascarenhas de Sousa Soares da
Mota, da AM, ocupando a vaga criada pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do CEME,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1998.
TCOR CAV, supranumerário (6070177]) Manuel Eugénio Moreira de Carvalho Teles Grilo,
da AM, ocupando a vaga criada pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
TCOR CA V, supranumerário (07708974) José António Cruz Martins, da AM, ocupando a
vaga criada pelo Despacho n." 16/98 ele 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Janeiro de 1998.
TCOR CAV, supranumerário (19877081) Francisco Joaquim da Costa Lopes, do QG/GML,
ocupando a vaga criada pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
(Por portaria de IOde

Fevereiro

de 1998)

TCOR TM, supranumerário (75 I59975) Rui Manuel da Silva Rodrigues, da DST, devendo
ser considerado nesta situação desde 3] de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo
TCOR TM (09688364) António João Mouzinho dos Santos, por ter sido promovido ao posto
imediato.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

TCOR MED, supranumerário (08368675) António Bernardo da Cunha Horta, do HMP, ocupando
a vaga criada pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Janeiro de 1998.
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TCOR MED, supranumerário (00894377) Jorge Carlos Silvério Machado, da EPI, ocupando
a vaga criada pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Janeiro de 1998.
TCOR MED, supranumerário (07930377) Manuel Fernando Teixeira Osório de Castro Alves,
do HMR 1, ocupando a vaga criada pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do CEME, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1998.
TCOR FARM, supranumerário (08952179) José Manuel Pires Duarte Belo, da DSS, ocupando
a vaga criada pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1998.
TCOR FARM, supranumerário (19359179) Armando Cerezo Granadeiro Vicente, do HMP,
ocupando a vaga criada pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
TCOR VET, supranumerário (11209475) Frederico Manuel Petrucci Guterres da Fonseca, do
QG/RMS, ocupando a vaga criada pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do CEME, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
TCOR AM, supranumerário (12300077) António P~lUloTeixeira de Sousa Machado, do HMP,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Fevereiro de 1998, ocupando a vaga deixada
pelo TCOR AM (00930769) José Maria Pires Martins, por ter passado à situação de reserva.
TCOR AM, supranumerário (O 1771177) António Joaquim Pereira Aniceto, da DAMP, ocupando
a vaga criada pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Janeiro de 1998.
(Por portaria

de IOde

Fevereiro

de 1998)

TCOR SGE, supranumerário (5134251]) Gil Infante Arronches, do BAdidos, devendo ser
considerado nesta situação desde 22 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo TCOR
SGE (5] 5074] 1) José de Fátima Zamith Soares, por ter passado à situação de reserva.
(Por portaria

de 15 de Janeiro de 1998)

TCOR TMANTM, supranumerário (51268911) José Manuel de Sousa Diogo, da EPT, ocupando
a vaga criada pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de IOde

Fevereiro

de 1998)

TCOR TMANMAT, supranumerário (5133291 J) José Bernardino de Jesus Abelha, do QG/GML,
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo
TCOR TMANMAT (50573911) Manuel da Costa Louro, por ter passado à situação de adido.
(Por portaria de 28 de Janeiro

de 1998)

TCOR QEO, supranumerário (05316864) Arsénio Antunes Ferreira, do QG/ZMM, devendo
ser considerado nesta situação desde 18 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo
TCOR QEO (00777062) Manuel de Araújo Lomba, por ter passado à situação de reserva.
(Por portaria

de 15 de Fevereiro

de 1998)
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MAJ ART, supranumerário (01616580) Filipe Basílio Pinto Ferreira da Silva, do RA5 devendo
ser considerado nesta situação desde IOde Setembro de ] 997, ocupando a vaga deixada pelo MAJ
ART (09590382) Jesus Manuel GaJlego Coelho, por ter sido promovido ao posto imediato.
MAJ ART, supranumerário (07126877) João Carlos Ferreira da Costa, do QG/GML, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Dezembro de ] 997, ocupando a vaga deixada pelo MAJ
ART (18794480) Fernando Joaquim Alves Cóias Ferreira, por ter sido promovido ao posto imediato.
MAJ CA V, supranumerário (O1912683) António Manuel Pereira Rodrigues Pinheiro, do RC3,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada
pelo MAJ CA V (08255980) José António Domingues do Espírito Santo, por ter sido promovido ao
posto imediato.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

MAJ AM, upranumerário (14567779) Jorge Carmo da Costa, do EME, ocupando a vaga
criada pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta situação
desde J de Janeiro de [998.
(Por portaria de IOde

Fevereiro

de 1998)

MAJ SGE, supranumerário (09034474) Albano Brás das Neves, do BSS, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Outubro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo MAJ SGE (51277511)
Fernando João Rodrigues Gonçalves, por ter passado à situação de reserva.
MAJ SGE, supranumerário (14080774) Jorge Manuel Marques Pereira, do BSS, devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Outubro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo MAJ SGE
(35249359) António Madeira Cardana, por ter passado à situação de reserva.
MAJ SGE, supranumerário (12893076) Luís Manuel Oliveira Ricardo, do CRecrFunchal,
devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Outubro de 1997, ocupando a vaga deixada
pelo MAJ SGE (19141473) Rafael Manuel Pereira, por ter passado à situação de adido.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

MAJ SGPQ, supranumerário (865U0061) Domingos da Silva Sousa Barros, da ETAT, ocupando
a vaga criada pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação de de I Janeiro de 1998.
MAJ SGPQ, upranumerário (05123674) José Ferreira Alves, da AMSJ, ocupando a vaga
criada pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Janeiro de 1998.
MAJ SGPQ, supranumerário ([3603474) Manuel Joaquim Nunes, do QG/GML, ocupando a
vaga criada pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação de de I de Janeiro de 1998.
MAJ SGPQ, supranumerário (00124880) João Carlos Filipe Nortadas Pereira, do CTAT,
ocupando a vaga criada pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado
nesta situação de de 1 de Janeiro de 1998.
MAJ SGPQ, supranumerário

(05108280) AI111andoSantos Dinis Marques, do CTAT, ocupando
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a vaga criada pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado
situação desde 1 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de IOde

Fevereiro

nesta

de 1998)

SMOR INF, supranumerano
(60245367) Rui Jaime Domingues da Fonseca, do CPMAI,
devendo ser considerado nesta situação desde 24 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada
pelo SMOR INF (50167411) Guilherme Teófilo da Encarnação Antunes, por ter passado à situação
de reserva.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

SAJ INF, supranumerário (11746581) Fábio Reis da Costa e Silva, do CRecrLisboa, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SAJ
INF (14010078) Joaquim Manuel Leston Gomes, por ter sido promovido ao posto imediato.
SAJ INF, supranumerário (19574081) Manuel Artur dos Santos Afonso, do QG/RMN, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SAJ
INF (08733378) António Manuel dos Santos Figueiredo, por ter sido promovido ao posto imediato.
SAJ INF, supranumerário (05135482) Manuel Pereira Gomes, do HMR I, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SAJ INF (0486J 977)
José Augusto da Cunha Aires, por ter sido promovido ao posto imediato.
SAJ INF, supranumerário (06470484) José Alberto Magalhães de Sousa, do QG/RMN, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SAJ
INF (15514078) Manuel João Ferreira Ramos, por ter sido promovido ao posto imediato.
SAJ INF, supranumerário (07578285) João Carlos de Oliveira Pascoal, do Clnstr, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SAJ
INF (09844378) José Augusto Pereira dos Santos, por ter sido promovido ao posto imediato.
SAJ ART, supranumerário (08849579) Pedro dos Reis Francisco, do QG/RMN, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SAJ ART
(12502078) António Manuel Parente Pereira, por ter sido promovido ao posto imediato.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)

SAJ SGE, supranumerário (06300383) Aretino Vieira Mota, do RAAA I, devendo ser considerado
nesta situação desde 24 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SAJ SGE (04269479)
Eduardo Miguel Correia Pádua, por ter sido promovido ao posto imediato.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

SAJ SGE, supranumerário (13791784) Jorge Humberto F. Duarte, do CCSLisboa, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SAJ
SGE (08381177) José António Almeida Castanheira, por ter sido promovido ao posto imediato.
SAJ SGE, supranumerário (06479885) Rui Manuel Fonseca Seixas, da ESPE, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SAJ SGE
(07808579) Carlos Alberto Nascimento Nunes, por ter sido promovido ao posto imediato.
SAJ MUS, supranumerário

(08849983)

Gonçalo

Pereira

da Rocha, da BLI, devendo

ser
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considerado nesta situação desde I de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SAJ MUS
(04310464) Joaquim Ribeiro Baginha, por ter sido promovido ao posto imediato.
SAJ MUS, supranumerário (15503183) João Vieira Melo, da EPT, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SAJ MUS (06933065)
Manuel Filipe Moreira, por ter sido promovido ao posto imediato.
SAJ MUS, supranumerário (05762285) Paulo Jorge Madeira Ribeiro Canhoto, do QG/RMS,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada
pelo SAJ MUS (01163464) Carlos Manuel Pereira Faria, por ter sido promovido ao posto imediato.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1998)

SAJ PARAQ, supranumerário (15347680) Edgar Coutinho A. Bexiga, da ETAT, devendo ser
considerado nesta situação desde J de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SAJ
PARAQ (13416476) Alfredo Augusto Nogueiro, por ter sido promovido ao posto imediato.
SAJ SPM, supranumerário (06098565) Manuel Martins Carrilho, do CRecrPDelgada, devendo
ser considerado nesta situação desde 27 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo SAJ
SPM (04215966) Ventura Ferreira Manuel, por ter sido promovido ao posto imediato.
ISAR ART, supranumerário (05827382) António Domingos Santos Alves, do RAAA 1, devendo
ser considerado nesta situação desde J de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo ISAR
ART (01483483) Júlio Américo Ferreira Monteiro, por ter sido promovido ao posto imediato.
ISAR ART, supranumerário (11173685) Jorge Humberto Silva F. Fernandes, do RAAA 1,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada
pelo ISAR ART (13660183) António Romão Figueiras Lourenço, por ter sido promovido ao posto
imediato.
ISAR ENG, supranumerário (03988791) David José Valente Ramos Silva, da EPE, devendo
ser considerado nesta situação desde J de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo ISAR
ENG (09484181) Eduardo Luís Campo .. Coelho, por ter sido promovido ao posto imediato.
ISAR ENG, supranumerário (13504992) Aníbal Russo Santos Nujo, da CEng/BAI, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Novembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo
ISAR ENG (03728482) Álvaro Manuel Vieira Galrinho, por ter sido promovido ao posto imediato.
2SAR MED, supranumerário (03857790) Carlos Plácido Cruz Monteiro, do BApSvc/BMI,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada
pelo 1SAR MED (12157284) Fernando Manuel Lopes da Silva Morgado, por ter sido promovido
ao posto imediato.
2SAR MED, supranurnerano (08451990) José António Pires Mesquita, do BApSvc/BMI,
devendo ser considerado nesta ituação desde 1 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada
pelo ISAR MED (09410585) Armando Adelino Cepeda Moreno, por ter sido promovido ao posto
imediato.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)
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à situação de adido

Nos termos do n." 1 da alínea b) do art. 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90
de 24 de Janeiro:
CORT INF PARAQ, adido (48108761) Cristóvão M. Furtado Avelar Sousa, da IGE, colocado
a prestar serviço em diligência no COA, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de
Novembro de 1997.
COR INF PARAQ, no quadro (82066667) Hugo Eugénio dos Reis Borges, do CTA T, por
ter sido colocadon a prestar serviço no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde
12 de Novembro de 1997.
TCOR ART, no quadro (74442173) Sérgio Alexandre B. Freire Falcão, do QG/GML e a
prestar serviço em diligência no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de
Outubro de 1997.
MAJ INF PARAQ, no quadro (01346681) Carlos Alberto G. Cardoso Perestrelo, do EME,
e a prestar serviço em diligência no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 12
de Novembro de 1997.
(Por portaria

de 15 de Janeiro

de 1998)

MAJ CAV, no quadro (J 9073984) José Ulisses Veiga Santos Ribeiro Braga, do IAEM,
colocado a prestar serviço no EMGFA, com destino a MISSESTRAN, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria

de 16 de Fevereiro

de 1998)

CAP INF, no quadro (05633683) Manuel António Rodrigues Galhanas, do RI3, por ter sido
colocado no QG/GML e a prestar serviço em diligência no EMGFA, devendo ser considerado
nesta situação desde 3 de Novembro de 1997.
SCH INF, no quadro (09604076) Armando Lopes Loureiro, do CPMAI e a prestar serviço
em diligência no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 11 de Agosto de 1997.
SCH INF, no quadro (07204678) Manuel da Silva Martins, da Dlnstr e a prestar serviço
em diligência no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Novembro de
1997.
SAJ CAV, no quadro (09604076) António Vaz Charavilha Baldo, do RL2 e a prestar
serviço em diligência no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Novembro
de 1997.
SAJ ENG, no quadro (08632079) Mário Alfredo Martins, da DAMP e a prestar serviço em
diligência no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Novembro de 1997.
(Por portaria

de 8 de Janeiro

de 1998)

Nos termos do n." 2 da alínea b) do art.° 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90
de 24 de Janeiro:
GEN, no quadro (52156011) Mário Arnaldo de Jesus da Silva, do EME, por ter sido colocado
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no EMGFA, deixando de prestar serviço em diligência no EMGFA, devendo ser considerado
situação desde 1 de Dezembro de J 998.

nesta

(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

Nos termos do n." 3 da alínea b) do art.° 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90
de 24 de Janeiro:
SAJ ART, adido (13749784) Manuel Joaquim Margalho Ferreira, da ESE, por ter sido colocado
no EMGFA, deixando de prestá-lo em diligência no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação
desde I de Outubro de 1997.
(Por portaria de 5 de Novembro

de 1997)

Nos termos do n." 5 da alínea b) do art.° 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90
de 24 de Janeiro:
COR MAT, no quadro (01859264) José de Jesus Camelo, da DSM, por ter sido colocado a
prestar serviço na GNR, devendo ser considerado nesta situação desde 3 J de Dezembro de 1997.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

Nos termos do n." 6 da alínea h) do art.° 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90
de 24 de Janeiro:
.
BRIG, no quadro (SOS) ) 2) I) José Dias, da IGE, colocado no GabCEME e a prestar serviço
em diligência no IASFA, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Setembro de 1997.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

COR MAT, no quadro (03445763) José Manuel Adão Pereira, do CLog, por ter sido colocado
no QG/GML e a prestar serviço em diligência na IGFA, devendo ser considerado nesta situação
desde 15 de Dezembro de )997.
TCOR CA V, no quadro (07382279) José António Madeira de Ataíde Banazol, da AM, por
ter sido colocado QG/GML e a prestar serviço em diligência no MDN, devendo ser considerado
nesta situação desde 21 de Outubro de 1997.
TCOR ENG, no quadro (11177177) Agostinho Manuel Lopes, da DSE, por ter sido colocado
QG/GML e a prestar serviço em diligência no MDN, devendo ser considerado nesta situação desde
28 de Outubro de 1997.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

TCOR MAT, no quadro (5057391 I) Manuel da Costa Louro, da DSM, colocado no QG/GML
e a prestar serviço em diligência na PJM, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Janeiro
de 1998.
CAP QTS, no quadro (16796969) Óscar Seabra David, do BCS/CMSM, colocado na BLI e a
prestar serviço em diligência na PJM de Coimbra, devendo ser considerado nesta situação desde 5 de
Janeiro de 1998.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)
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Nos termos do n." 9 da alínea b) do art.° 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90
de 24 de Janeiro:
BRIG, no quadro (50021711) Victor Manuel Domingos, da DSI. Fica suspensa a passagem à
situação de reserva, nos termos do n." 1 do art.° 173.° do EMFAR, devendo ser considerado nesta
situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

BRIG, adido (513720 II) Sérgio do Rosário Dias Branco, do EME, a prestar serviço em diligência
no EMGFA. Fica suspensa a passagem à situação de reserva, nos termos do n." I do art. 173.° do
EMFAR, devendo ser considerado nesta situação desde J8 de Dezembro de 1997.
(Por portaria de IS de Janeiro de 1998)

BRIG, no quadro (51400 I] I) Jorge Barroso de Moura, da Dlnstr. Fica suspensa a passagem à
situação de reserva, nos termos do n." 1 do art. 173.° do EMFAR, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

Passagem à situação de supranumerário
Nos termos da alínea e) do n." 3 do art. 187.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90
de 24 de Janeiro:
COR CAV, adido (41477062) Manuel de Assis Teixeira de Góis, do Clnstr, por ter deixado de
prestar serviço no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 19 de Dezembro de 1997.
TCOR MAT, adido (05355667) João Carlos F. Marques dos Santos, da DSM, por ter deixado
de prestar serviço no MDN, devendo ser considerado desta situação desde 9 de Dezembro de 1997.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1997)

Passagem

à situação de reserva

Nos termos, da alínea a) do art. 167.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90 de
24 de Janeiro:
COR AM (41405662) Fernando Lucas Mota, devendo ser considerado nesta situação desde
21 de Junho de 1997. Fica com a remuneração mensal de 4<:'5 450$00. Conta 40 anos e 7 meses
de serviço, nos termos do art. 47.° do EMF AR.
COR AM (50996011) Fernando Pereira Vicente, devendo ser considerado nesta situação
desde 3 de Novembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 504 400$00. Conta 40 anos e
5 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
TCOR INF (32106762) António Lopes Lourenço, devendo ser considerado nesta situação
desde 10 de Dezembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 415 100$00. Conta 37 anos
e 1 mês de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
TCOR INF (38150962)

Manuel de Paiva Bastos, devendo

ser considerado

nesta situação
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mensal de 446 500$00. Conta 38 anos e

0

TCOR QEO (00777062) Manuel de Araújo Lomba, devendo ser considerado nesta situação
desde 18 de Dezembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 443 399$00. Conta 35 anos
e 9 meses de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

MAJ TM ~45580759) José Francisco Torneira Clemente, devendo ser considerado nesta
situação desde 9 de Dezembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 387 412$00. Conta 41
anos e 6 meses de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria de 28 de Janeiro de 1997)

SMOR INF (50167411) Guilherme Teófilo da Encarnação Antunes, devendo ser considerado
nesta situação desde 24 de Dezembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 326 720$00.
Conta 39 anos e 7 meses de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria de 22 de Janeiro de 1997)

SMOR AM (5047621 I) Armindo António Lourenço Gonçalves, devendo ser considerado
nesta situação desde 21 de Novembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 343 960$00.
Conta 44 anos e 1 mês de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria de 8 de Janeiro de 1997)

SMOR PARAQ (08533466) Joaquim dos Mártires Lopes dos Santos de Jesus, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Agosto de 1997. Fica com a remuneração mensal de 350 790$00.
Conta 41 anos e 11 meses de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

SMOR PARAQ (06402569) José Santos Silva, devendo ser considerado nesta situação desde
de Agosto de 1997. Fica com a remuneração mensal de 325 000$00. Conta 41 anos e I mês de
serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

SMOR PARAQ (07824369) Manuel Fernando Caldeira, devendo ser considerado nesta situação
desde I de Agosto de 1997. Fica com a remuneração mensal de 350 790$00. Conta 41 anos de
serviço, nos termos do art. 47. do Er«FAR.
0

(Por portaria de 22 de Janeiro de 1997)

SCH TM (41446061) António André Pinto Nascimento, devendo ser considerado nesta situação
desde 7 de Dezembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 286 580$00. Conta 40 anos e
10 meses de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria de 8 de Janeiro de 1997)

SCH SPM (45268461) Manuel Serrano Nabais, devendo ser considerado nesta situação desde
27 de Dezembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 262 700$00. Conta 34 anos e 2 meses
de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria de 28 de Janeiro de 1997)

No termo,
24 de Janeiro:

da alínea c) do art. 167. do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90 de

COR INF (31627662)

0

Esmeralda

Rosa Monteiro

Azevedo,

devendo ser considerado

nesta
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situação desde 23 de Outubro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 472 800$00. Conta 40
anos e 8 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
COR ENG (06332264) José Carlos de Magalhães Cymbron, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Novembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 451 800$00. Conta 36
anos e 7 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
COR TM (42479561) Carlos Manuel Veríssimo da Cruz, devendo ser considerado nesta
situação desde 31 de Dezembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 535 900$00. Conta
38 anos de serviço', nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

lSAR CAV (13567984) José António Baião Carochinho, nos termos do n." 10 do art. 31.°
da Lei 29/92 de 11 de Dezembro (LDNFA), devendo ser considerado nesta situação desde 15 de
Outubro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 60 765$00. Conta 13 anos e 1 mês de serviço,
nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1997)

Anulações

Na OE, 2." série, n.? II, de 30 de Novembro de 1997, pág. 606 no respeitante ao SCH INF
(48035761) Franco Luís Pimentel, fique sem efeito a passagem à situação de reserva.
Na OE, 2." série, n." 11, de 30 de Novembro de 1997, pág. 606 no respeitante ao SCH MED
(45307861) Júlio Monsanto Marques, fique sem efeito a passagem à situação de reserva.

Passagem

à situação

de reforma

Por despacho de 17 de Fevereiro de 1998, publicado no DR II série, n." 49, de 27 de
Fevereiro de ] 998, com data e pensão que a cada um se indica:
GEN (5] 392311) António Guerreiro Caetano, 9 de Janeiro de 1998, 825 720$00;
CORT INF (507048 J 1) Fernando dos Santos R. Trovão, I de Janeiro de 1998, 633 320$00;
COR INF (50275211) Manuel Francisco Matoso Ramalho, 1 de Janeiro de J 998, 633 320$00;
COR INF (51393811) Marcelo Heitor Moreira, I de Janeiro de 1998, 650 700$00;
COR ART (50277711) António Manuel Suzarte Bastos, 1 de Janeiro de 1998, 584 610$00;
COR ENG (50686211) Manuel Robalo dos Santos, 1 de Janeiro de 1998, 600 650$00;
COR TM (50776611) Manuel da Cruz Fernandes, 4 de Fevereiro de 1998, 550 600$00;
COR MED (31091753) Jorge M. de S. G. P. Bastos, II de Outubro de 1997,535 900$00;
TCOR ART (51464011) António Lopes Pires Nunes, 25 de Dezembro de 1997,487090$00;
CAP QTS (08514867) Fernando José Cerqueira Martins, I de Dezembro de 1997,228889$00;
SMOR INF (50884911) José Nunes Mata Joaquim, 2 de Janeiro de 1998, 353 940$00;
SMOR ENG (52259111) Felisberto D. Pires R. Capareira, I de Janeiro de 1998,349630$00;
SMOR PARAQ (08253965) Celso Feijão Almeida, 1 de Fevereiro de 1998, 360 400$00;
SCH INF (52510911) João Antunes Esgalhado, 13 de Janeiro de 1998, 321 397$00;
SCH ART (50660811) Vitorino Gonçalves Cunha, I de Janeiro de 1998, 298 140$00;
SCH ART (520250 II) Cristovão Valente Vieira, 1 de Janeiro de 1998, 262 700$00;
SCH MED (5199681 I) José Maria Fernandes Poças, 1 de Janeiro de 1998, 262 700$00;
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SCH PARAQ (08046767) Vitor Manuel Santos Pereira, 1 de Fevereiro de 1998, 304 939$00;
SAJ INF (51340811) Francisco Santos Pinto, 1 de Janeiro de 1998, 231 300$00;
SAJ INF (51341111) António Lucas Simão, 1 de Janeiro de 1998, 231 300$00;
SAJ ART (51119611) Acácio Santos Marques Oliveira, 15 de Fevereiro de 1998,270870$00;
SAJ ENG (42019653) Gaspar Duarte Mendes, 31 de Dezembro de 1997, 252 320$00;
SAJ ENG (50422711) João Soares Rodrigues, 1 de Janeiro de 1998, 240 760$00;
SAJ TM (39291755) Jaime Carvalho Mata, 1 de Janeiro de 1998, 220 700$00;
SAJ MED (51061911) João Silva Ferreira, 2 de Fevereiro de 1998,270 870$00;
ISAR INF (50178711) José Manuel Pires Silva, 1 de Janeiro de 1998,254 560$00;
ISAR TM (51335611) Alberto Martins, 28 de Janeiro de 1998,234980$00;
ISAR MAT (50010311) João Pires Matos, I de Janeiro de 1998,215 400$00;
FUR CAV (30085855) Carlos Matos Damásio Vestia, 1 de Janeiro de 1998, 173 400$00;
CADJ INF (39111554) João Jesus Silva, I de Janeiro de 1998, 157 700$00;
CADJ ENG (39092955) José Teixeira Leitão, 1 de Janeiro de 1998, 157 700$00;
CADJ TM (44024055) Manuel Cunha Rosa, 1 de Janeiro de 1998, 157 700$00.

IV -

PROMOÇÕES

E GRADUAÇÕES

Promoções
Nos termos da alínea b) do n." I do art. 70.° e dos n.?' 2 e 3 do art. 233.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, foi promovido ao posto de general o BRIG
(50771511) António Bento Formosinho Correia Leal, conforme deliberação do Conselho de Chefes
de Estado-Maior em 20 de Novembro de 1997, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa
Nacional em 8 de Janeiro de 1998, ao abrigo do disposto no n.? 2 do art. 28.° da Lei n." 29/82, de
11 de Dezembro, com a nova redacção dada pela Lei n." 18/95, de 13 de Julho.
Para efeitos do n." 2 do art. 70.° do EMFAR, o oficial general promovido conta a antiguidade
do novo posto desde 20 de Novembro de 1997, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Fica colocado imediatamente à esquerda do GEN (51403311) Carlos Alberto da Fonseca
Cabrinha.
(DR II série, n." 25, de 30 de Janeiro de 1998)

Nos termos da alínea b) do n." 1 do art. 70.° e dos n." 2 e 3 do art. 233.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, foi promovido ao posto de general o BRIG
(50767311) João Carlos de Azevedo Araújo Geraldes, conforme deliberação do Conselho de Chefes
de Estado-Maior em 20 de Novembro de 1997, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa
Nacional em 8 de Janeiro de 1998, ao abrigo do disposto no n." 2 do art. 28.° da Lei n." 29/82, de
II de Dezembro, com a nova redacção dada pela Lei n." 18/95, de 13 de Julho.
Para efeitos do n." 2 do art. 70.° do EMFAR, o oficial general promovido conta a antiguidade
do novo posto de. de 20 de Novembro de 1997, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Fica colocado imediatamente à esquerda do GEN (50771511) António Bento Formosinho
Correia Leal.
(DR II série,

11.°

25, de 30 de JUI1CilOde 1998)
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Nos termos da alínea b) do n." 1 do art. 70.° e dos n." 2 e 3 do art. 233.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, foi promovido ao posto de general o BRIG
(51400111) Jorge Barroso de Moura, conforme deliberação do Conselho de Chefes de Estado-Maior
em 20 de Novembro de 1997, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional em 8 de
Janeiro de 1998, ao abrigo do disposto no n." 2 do art. 28.° da Lei n." 29/82, de II de Dezembro,
com a nova redacção dada pela Lei n." 18/95, de 13 de Julho.
Para efeitos do n." 2 do art. 70.° do EMFAR, o oficial general promovido conta a antiguidade
do novo posto desde 20 de Novembro de 1997, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Fica colocado imediatamente à esquerda do GEN (50767311) João Carlos de Azevedo Araújo
Geraldes.
(DR II série, n." 25, de 30 de Janeiro de 1998)

Nos termos da alínea b) do n." 1 do art. 70.° e dos n." 2 e 3 do art. 233.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei 11.°34-A/90, de 24 de Janeiro, foi promovido ao posto de general o BRIG
(51400311) Joaquim Manuel "Martins Cavaleiro, conforme deliberação do Conselho de Chefes de
Estado-Maior em 20 de Novembro de 1997, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional
em 8 de Janeiro de 1998, ao abrigo do disposto no n.? 2 do art. 28.° da Lei n." 29/82, de II de
Dezembro, com a nova redacção dada pela Lei n." 18/95, de 13 de Julho.
Para efeitos do n." 2 do art. 70.° do EMFAR, o oficial general promovido conta a antiguidade
do novo posto desde 20 de Novembro de 1997, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Fica colocado imediatamente à esquerda do GEN (51400111) Jorge Barroso de Moura.
(DR II série, n." 25, de 30 de Janeiro de 1998)

Nos termos da alínea b) do n." 1 do art. 70.° e dos n." 2 e 3 do art. 233.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-N90, de 24 de Janeiro, foi promovido ao posto de brigadeiro o
CORT INF (50995711) Alberto Hugo Rocha Lisboa, conforme deliberação do Conselho de Chefes
de Estado-Maior em 20 de Novembro de 1997, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa
Nacional em 8 de Janeiro de ] 998, ao abrigo do disposto no n." 2 do art. 28.° da Lei n." 29/82, de
11 de Dezembro, com a nova redacção dada pela Lei n." 18/95, de 13 de Julho.
Para efeitos do n." 2 do art. 70.° do EMFAR, o oficial general promovido conta a antiguidade
do novo posto desde 20 de Novembro de 1997, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Fica colocado imediatamente à esquerda do BRIG (50772511) João Afonso Bento Soares.
(DR"

série, n." 25, de 30 de Janeiro de 1998)

Nos termos da alínea b) do n." I do art. 70.° e dos n." 2 e 3 do art. 233.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, foi promovido ao posto de brigadeiro o
CORT INF (41477262) Rui Manuel Martins Reis, conforme deliberação do Conselho de Chefes de
Estado-Maior em 20 de Novembro de 1997, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional
em 8 de Janeiro de 1998, ao abrigo 40 disposto no n." 2 do art. 28.° da Lei n." 29/82, de 11 de
Dezembro, com a nova redacção dada pela Lei n." 18/95, de 13 de Julho.
Para efeitos do n." 2 do art. 70.° do EMFAR, o oficial general promovido conta a antiguidade
do novo posto desde 20 de Novembro de 1997, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Fica colocado imediatamente à esquerda do BRIG (50995711) Alberto Hugo Rocha Lisboa.
(DR"

série, n." 25, de 30 de Janeiro de 1998)
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Nos termos da alínea b) do n." I do art. 70.0 e dos n." 2 e 3 do art. 233.0 do EMFAR,
aprovado
pelo Dec.-Lei
n." 34-A/90,
de 24 de Janeiro, foi promovido
ao posto de brigadeiro
o
CORT INF (40007361)
Idílio de Oliveira Freire, conforme deliberação
do Conselho de Chefes de
Estado-Maior
em 18 de Novembro
de 1997, confirmada
pelo Conselho Superior de Defesa Nacional
em 8 de Janeiro de 1998, ao abrigo do disposto no n." 2 do art. 28.0 da Lei n." 29/82, de II de
Dezembro,
com a nova redacção dada pela Lei n." 18/95, de 13 de Julho.
Para efeitos do n." 2 do art. 70.0 do EMFAR, o oficial general promovido
conta a antiguidade
do novo posto desde 18 de Dezembro
de 1997, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Fica colocado
imediatamente
à esquerda do BRIG (41477262)
Rui Manuel Martins Reis.
(DR II série,

seguir

11.°

25, de 30 de Janeiro de 1998)

- Por portaria de 15 de Janeiro de 1998 do general CEME, foi promovido
aos postos
indicados o CAP AM GRAD COR DFA (43319760)
João António Santos Chaves:

a

Major, com a antiguidade
de 4 de Maio de 1977;
Tenente-coronel,
com a antiguidade
de 5 de Junho de 1984;
Coronel, com a antiguidade
de I de Janeiro de 1990.
2 à esquerda

Fica posicionado
na escala de antiguidade
do COR AM (50473711)
Joaquim Miranda

do quadro especial
Ferreira, e à direita

de administração
militar
do COR AM (51022711)

Alberto

Augusto Pinto Henriques.
0
3 - Tem direito aos vencimentos
do posto de coronel, nos termos do art. 2. do Dec.-Lei
n.? 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado no escalão E3 da estrutura remuneratória,
ao abrigo
do n." 2 do art. 15.0 do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro,
desde a mesma data.
(DR II série,

seguir

1 - Por portaria de 15 de Janeiro de 1998 do general
indicados o CAP INF GRAD TCOR DFA (00548263)

11.°

39, de 16 de Fevereiro

de 1998)

CEME, foi promovido
aos postos
Manuel Tomé Gonçalves
Dantas:

Major, com a antiguidade
de 21 de Novembro
de 1980;
Tenente-coronel,
com a antiguidade
de 23 de Outubro de 1987;
Coronel, com a antiguidade
de J de Julho de 1992.

a

---_

2 - Fica posicionado
na escala de antiguidade
do quadro especial de infantaria à esquerda
do COR INF (31629161)
Manuel Óscar de Barros Rosário, e à direita do COR INF (05890864)
Diamantino
3 n.? 134/97,

Gertrudes
da Silva.
0
Tem direito aos vencimentos
do posto de coronel, nos termos do art. 2. do Dec.-Lei
de 31 de Maio, ficando integrado no escalão E3 da estrutura remuneratória,
ao abrigo

do n." 2 do art. 15.0 do Dec.-Lei

n." 57/90,

de 14 de Fevereiro,

desde

(DR 11 ~rit:.,_

n."

a mesma

data.

39, de 16 de Fevereiro

de 1998)

Por portaria
de 4 de Fevereiro
de 1998, do general CEME, foi promovido
ao posto de
coronel, nos termos do n." I do art. 189.0 e da alínea a) do art. 234.0 do EMFAR, por satisfazer
0
às condições
gerais e especiai
de promoção
estabelecidas
no art. 60.0, alínea e) do art. 236. e
art. 270.0 do referido Estatuto,
o TCOR INF (32230961)
Júlio Maria Martins Lopes.
Este oficial conta a antiguidade
do novo posto desde I de Janeiro de 1998, data a partir da
qual lhe são devidos
os res pectivos
vencimentos,
ficando integrado
no escalão
1 da estrutura
0
remuneratória
do novo posto, nos termos do n." I do art. J 4. do Dec.-Lei
n.? 57/90, de 14 de
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Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga no QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR INF
(08837864) Fernando Pereira dos Santos Aguda.
(DR II série, n." 52. de 3 de Março de 1998)

Por portaria de 4 de Fevereiro de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de
coronel, nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e
art. 270.° do referido Estatuto, o TCOR INF (02238064) António Joaquim Machado Ferreira.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Janeiro de 1998, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n.? 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga no QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR INF
(02143863) José Augusto da Costa Abreu Dias.
(DR II série, n." 52, de 3 de Março de 1998)

Por portaria de 4 de Fevereiro de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de
coronel, nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e
art. 270.° do referido Estatuto, o TCOR INF (02143863) José Augusto da Costa Abreu Dias.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 1 de Janeiro de 1998, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." 1 do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga no QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR INF
(32230961) Júlio Maria Martins Lopes.
(DR II série, n." 52, de 3 de Março de 1998)

Por portaria de 4 de Fevereiro de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de
coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e
art. 270.° do referido Estatuto, o TCOR ART (36989062) Mário Rogério Duarte Ferreira.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Janeiro de 1998, 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." I do art. 14.° do Dec.-Lei n.? 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga no QE de gestão de recursos humanos.
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Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR ART
(06584465) Victor Manuel Barata.
(DR II série, n.o 52, de 3 de Março de 1998)

Por portaria de 4 de Fevereiro de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de
coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e
art. 270.° do referido Estatuto, o TCOR TM (08680866) José Florentino Guerreiro.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Janeiro de 1998, 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." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
É promovido para o quadro, ocupando a vaga criada pelo despacho n." I6/CEME/98 , de 19
de Janeiro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR TM
(08460364) José Luís Cardoso Martins Alves.
(DR II série,

11.0

52, de 3 de Março de 1998)

Por portaria de 4 de Fevereiro de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de
coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e
art. 270.° do referido Estatuto, o TCOR TM (08460364) João Luís Cardoso Martins Alves.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 1 de Janeiro de 1998, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Mantém-se na situação de adido em relação ao quadro, após a promoção, pelo que, de acordo
com o n." 1 do art. 191.° do EMFAR, não encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR TM
(09688364) António João Mouzinho do Santos.
(DR II série, n." 52, de 3 de Março de 1998)

Por portaria de 4 de Fevereiro de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de
coronel, nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiai de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e
art. 270.° do referido Estatuto, o TCOR MAT (62623965) Fernando Constantino Pinto da Silva.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Janeiro de 1998, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
É promovido para o quadro, ocupando a vaga criada pelo despacho n." 16/CEME/98, de 19
de Janeiro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR MAT
(05355667) João Carlos Ferrão Marques do Santos.
(DR II érie,

11.0

52, de 3 de Março de 1998)
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Por portaria de 16 de Dezembro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d), art. 236.°
e art. 266.° do referido Estatuto, o MAJ AM (03341581) João Manuel Lopes Nunes dos Reis.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Dezembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Mantém-se na situação de adido em relação ao quadro após a promoção, pelo que, de acordo
com o n." I do art. 191.° do EMFAR, não encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR AM
(07276678) João Manuel de Castro Jorge Ramalhete.
(DR II série, n." 23, de 28 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 16 de Dezembro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d), art. 236.0
e art. 266.° do referido Estatuto, o MAJ AM (02372981) Jorge Manuel Lopes Nunes dos Reis.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Dezembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n.? I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Mantém-se na situação de adido em relação ao quadro após a promoção, pelo que, de acordo
com o n." I do art. 191.° do EMFAR, não encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR AM
(03341581 ) João Manuel Lopes Nunes dos Reis.
(DR II série, n." 23, de 28 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 16 de Dezembro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do
art. 236.° e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ MAT (18842377) Mário Jorge de Sande Pimentel
da Cruz.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Dezembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57i90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei n.? 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no repectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga no QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR MAT
(03740780) Francisco Manuel Pinheiro Antunes da Silva.
(DR"

1-

série,

n." 23, dc 28 de Janeiro de 1998)

Por portaria de 15 de Janeiro de 1998 do general CEME, foi promovido

aos postos a
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seguir indicados o ALF CAV GRAD MAJ DFA (31217851)
Perestrelo de Alarcão Silva:
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Eduardo Manuel de Oliveira Trigo

Tenente, com a antiguidade de I de Dezembro de 1968;
Capitão, com a antiguidade de 22 de Agosto de 1969;
Major, com a antiguidade de 2 de Fevereiro de 1978.
2 - Fica posicionado na escala de antiguidade do quadro especial de cavalaria
do MAJ CA V (50433411) José Guilherme Paixão Ferreira Durão, e à direita do MAJ CAV
Alberto António Ferreira.
3 - Tem direito aos vencimentos do posto de major, nos termos do art. 2.° do Dec-Lei
de 31 de Maio, ficando integrado no escalão E2 da estrutura remuneratória, ao abrigo
art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro, desde a mesma data.
(DR II série,

11.°

à esquerda
(51355111)
n." 134/97,
do n." 2 do

39, de 16 de Fevereiro

de 1998)

I - Por portaria de 15 de Janeiro de 1998 do general CEl'vlE, foi promovido ao posto a
seguir indicado o CAP INF GRAD COR DFA (4552885 I) Manuel da Conceição Marques:
Major, com a antiguidade

de 25 de Fevereiro de 1978.

2 - Fica posicionado na escala de antiguidade do quadro especial de infantaria à esquerda
do MAJ I F (31425156) Chung Su Sing, e à direita do MAJ INF (31281052) Guilherme Augusto
Alves Branco de Santa Rita.
3 - Tem direito aos vencimentos do posto de major, nos tenT10Sdo art. 2.° do Dec.-Lei n." 134/97,
de 31 de Maio, ficando integrado no escalão E2 da estrutura rernuneratória, ao abrigo do 11.°2 do
art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro, desde a mesma data.
(DR II série,

11.°

39, de 16 de Fevereiro

de 1998)

Por portaria de 4 de Fevereiro de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de major,
nos lermos do 11.°1 do art. 189.° e da alínea c) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea c) do art. 236.°, e 268.° do referido
Estatuto o CAP SGPQ (04369380) Miguel António Gabriel da Silva Machado.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 1 de Janeiro de 1998, 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." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
É promovido para o quadro, passando a ocupar a vaga criada pelo Despacho n." 16/CEME/98,
de 19 de Janeiro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial à esquerda do MAJ
SGPQ (00124880) João Carlos Pires Nortadas Pereira.
(DR II série,

11.°

52, de 3 de Março de 1998)

I - Por despacho de 31 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento das
vagas existentes no QE de PESSEC, foram promovidos ao posto de sargento-chefe, nos tenT1(ISdo
n.? I do art. 189.° e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfuzerern
as condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no art :no.o do referido
Estatuto, os seguintes sargentos:
Infantaria:
SAJ INF (0-+861977) José Augusto da Cunha Aires:

ORDEM

202

SAJ
SAJ
SAJ
SAJ

INF
INF
INF
INF

(l4010078)
(09844378)
(15514078)
(08733378)

DO EXÉRCITO

N.o 4

2:

Série

Joaquim Manuel Leston Gomes;

José Augusto Pereira dos Santos;
Manuel João Ferreira Ramos;
António Manuel dos Santos Figueiredo.

Artilharia:
SAJ· ART (12502078) António Manuel Parente Pereira;
SAI ART (16979278) Manuel Mestre Hilário;
SAJ ART (19873] 78) António Manuel Rodrigues Pereira.
Medicina:
SAJ MED (02659680)
SAJ MED (10245781)
SAJ MED (02978480)

António Sampaio Dias;
José Gregório Gouveia Pedro;
Antero Soares de Matos.

Músicos:
SAJ MUS (04310464)
SAJ MUS (01163464)
SAI MUS (06933065)

Joaquim Ribeiro Baginha;
Carlos Manuel Pereira Faria;
Francisco Manuel Filipe Moreira.

Serviço Geral do Exército:
SAI SGE (08381177) José António Almeida Castanheira;
SAI SGE (07808579) Carlos Alberto do Nascimento Nunes.
Pára-Quedistas:
SAJ PARAQ (13416476)

Alfredo Augusto Pires Nogueira.

2 - Contam a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1997, data a partir da qual têm direito
ao vencimento do novo posto, ficando integrados no escalão 1 da estrututa remuneratória do posto
de sargento-chefe.
3 - Ficam na situação de supranumerários no repectivo QE, nos termos do n.? I do art.187.
do EMFAR, ocupando temporariamente vaga no QE de pessoal e secretariado.
0

(DR"

série, n." 47, de 25 de Fevereiro

de 1998)

] - Por despacho de 31 de Dezembro de ] 997 do general CEME, para preenchimento de
vaga existente no QE de PESSEC, foi promovido ao posto de sargento-chefe, nos termos do n." ]
do art. 189.° e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais
de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no art. 320.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:

SAI SGE (00460678) Francisco Correia Batista Simões, do NP/BLI.
2 - Conta a antiguidade desde 24 de Dezembro de 1997, data a partir da qual tem direito
ao vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto
de sargento-chefe.
3 - Mantém a situação de adido ao respectivo QE, nos termos do n." 6 da alínea b) do art.
186.° do EMFAR.
(DR II série. n." 47, de 25 ele Fevereiro

I-

Por despacho de 31 de Dezembro

de 1997 do general CEME, foi promovido

de 1998)

ao posto

2.' Série
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de sargento-chefe,
nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por
satisfazer
as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas
no art. 60.°, na alínea c) do
art. 298.° e no art. 320.° do referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAJ SGE (04269479)

Eduardo

2 - Conta a antiguidade
desde
ao vencimento
do novo posto, ficando
de sargento-chefe.

Miguel

Correia

de Pádua,

do CRVI.

24 de Dezembro
de 1997, data a partir da qual tem direito
integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória
do posto

3 - Fica na situação de supranumerário
do EMFAR,
ocupando
temporariamente
vaga

no respectivo QE, nos termos do n." 1 do art. 187.°
no QE de pessoal e secretariado.
(DR II série, n." 47, de 25 de Fevereiro

de 1998)

Por despacho
de 4 de Fevereiro
de 1998 do general CEME, foi promovido
ao posto de
sargento-ajudante,
com antiguidade
de 2 de Agosto de 1986, nos termos do Dec.-Lei n." 134/97,
de 31 de Maio, o ISAR INF DFA (44080356)
António Monteiro
Igreja.
Fica posicionado
na escala de antiguidades
do QE de infantaria
à esquerda
do SAJ INF
(52021411)
Carlos Vladimir Lavadinho
Serrano e à direita do SAJ INF (38686760)
Manuel Martins
Azevedo.
Tem direito aos vencimentos
do posto de sargento-ajudante
desde 1 de Junho de 1997, nos
termos do art. 2.° do Dec.-Lei n.? 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado
no escalão E 1 da
estrutura remuneratória,
ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.- Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro,
desde a mesma data.
(DR II série, n." 52, de 3 de Março de 1998)

Por despacho de 10 de Fevereiro de 1998 do chefe da RPMP/DAMP,
para preenchimento
da
vaga existente
no QE de administração
militar, é promovido
ao posto de sargento-ajudante,
nos
termos do art. 319.° conjugado com a alínea c) do art. 297.° e com o n." 3 do art. 66.°, do EMFAR,
por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas
no art. 60.0, alínea c) do
an, 298.° e no art, 320.° do referido Estatuto, o I SAR AM (11387278) António Nobre Mendes Roque,
do CFL.
Conta a antiguidade
vencimento
do novo posto,
sargento-ajudante.

desde 20 de Agosto de 1997, data a partir da qual tem direito
ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória
do posto

ao
de

(DR II série. n." 52, de 3 de Março de 1998)

Por despacho de 26 de Janeiro de 1998 do chefe da RPMP/DAMP,
por competência subdelegada,
é promovido
ao posto de argento-ajudante,
nos termos do n.? 1 do art. 189.° e da alínea c) do art.
297.° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas
no art.
60.°, alínea a), art. 298.° e no art. 318.° do referido Estatuto,
o 1SAR ART (01483483)
Júlio
Américo Ferreira Monteiro,
do CIAA/RAAA
I.
Conta a antiguidade
desde 1 de Dezembro
de 1997, data a partir da qual tem direito
vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura rernuneratória
do posto
sargen to-a j udan te.
Fica na situação

de quadro

no respectivo

QE, nos termos

do art.

ao
de

185.° do EMFAR.

(DR II série, n." 39, de 16 de Fevereiro

de 1998)

Por despacho de 22 de Janeiro de 1998 do chefe da RPMP/DAMP,
por competência subdelegada,
foi promovido
ao po to de primeiro-sargento,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea d) do
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art. 297.°, conjugados no o n." 3 do art. 66.° todos do EMFAR, por satisfazer às condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea a) do art. 298.° e no art. 318.° do
referido Estatuto, o 2SAR PARAQ (02896789) Jorge Manuel Gonçalves Parreira, da ETAT.
Conta a antiguidade desde I de Outubro de 1996, data a partir da qual tem direito ao
vencimento ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de primeiro-sargento.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos da alínea c) do n." 3 do
art. 187.° do EMFAR.
(DR II série, n." 36, de 12 de Fevereiro

v-

COLOCAÇÕES,

de 1998)

NOMEAÇÕES E RECONDUÇÕES

Colocações
Estado-Maior

do Exército

BRIG, no quadro (50772511) João Afonso Bento Soares, da DST, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Outubro de 1997.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

TCOR TM, no quadro (03964067) Victor Manuel Nascimento, da DST, devendo ser considerado
nesta situação desde 29 de Dezembro de 1997. Fica em diligência no COFT.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

Inspecção Geral do Exército
BRIG, no quadro (50995711) Alberto Hugo Rocha Lisboa, do IAEM, devendo ser considerado
nesta situação desde 22 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de IOde

Comando Operacional

Fevereiro

de 1998)

das Forças Terrestres

TCOR INF, PARAQ, no quadro (00002222) Atilio Marques Gaspar da Chica, do CTAT.
devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 10 ele Fevereiro

Direcção de Administração

de 1998)

e Mobilização do Pessoal

SAl ART, no quadro (05946883) José Manuel Santana Mariano, do CRecrLisboa,
ser considerado nesta situação desde 21 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 ele Fevereiro

devendo
de 199R)
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Direcção de Recrutamento
CAP SGE, no quadro (04750179) José Luís Marques da Silva, do CRecrViseu,
considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

devendo ser

de 16 de Fevereiro

de 1998)

Direcção de Justiça e Disciplina
ISAR SGE, no quadro (05877386) Adérito Duarte Simões Tostão, do CPMAI, devendo ser
considerado nesta situação desde 14 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

de 16 de Fevereiro

de 1998)

Comando da Logística
SAI CA V, no quadro (15491478) Feliciano Augusto Teixeira, do CM, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

de 1998)

Direcção do Serviços de Saúde
TCOR FARM, no quadro (12931471) Francisco Manuel Gomes Genebra, do DGMS, devendo
ser considerado nesta situação desde 30 de Dezembro de 1997. Fica em diligência no LMPQF.
(Por portaria de 28 de Janeiro

de 1998)

Direcção dos Serviços de Finanças
SCR AM, no quadro (10073779) Hilário Lourenço,
situação desde IS de Janeiro de 1998 .

da AM, devendo ser considerado

nesta

..

ISAR SGE, no quadro (13131289) José Luis Vicente Adão, do IGeoE, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

de 16 de Fevereiro

de 1998)

Chefia dos Serviços de Transportes
COR INF, no quadro (06249864) Luís de Sousa Ferreira, do CGLG, devendo ser considerado
nesta situação desde 16 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de IOde Fevereiro

de 1998)

Comando da Instrução
ISAR MED, no quadro (14351186) Luís Fernando de Almeida Brito, do RB, devendo ser
considerado nesta situação desde 14 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

de 16 de Fevereiro

de 1998)
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de Meios de Apoio à Instrução

2SAR AMAN, no quadro (02503486) Paulo Jorge Coelho Fonseca, do RL2, devendo
considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 28 de Janeiro

Quartel-General

ser

de 1998)

do Governo Militar de Lisboa

MAJ MAT, supranumerário (14168774) Isaías Escaleira Pires, do 2BIMec/BMI,
considerado nesta situação desde 14 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de IOde

devendo ser

Fevereiro

de 1998)

CAP VET, no quadro (03953883) Ana Cristina Aguiar Mimoso Fontes Falcão, do CMV,
devendo ser considerada nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

SAJ TM, no quadro (13377081) António Abílio Almeida, do DGMT, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.
SAJ AMAN, no quadro (60436269) Vitor Manuel Carvalho Correia, da DAMP, devendo ser
considerado nesta situação desde 9 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

2SAR AMAN, no quadro (16024076) Manuel Fonseca,
nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.

do BST, devendo

de 1998)

ser considerado

(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

ISAR TM, no quadro (l0356283) Basílio da Sá Rodrigues, da DST, devendo ser considerado
nesta situação desde 9 de Janeiro de 1998. Fica em diligência no Cl.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

Quartel-General

de 1998)

da Região Militar do Norte

TCOR INF, no quadro (02619773) José Guilherme de Melo e Gama, do IBIMec/BMI,
devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Dezembro de 1997.
TCOR SGE, no quadro (5 I507411) José de Fátima Zamith Soares, do ArqGEx, devendo ser
considerado nesta situação desde 18 de Dezembro de 1997.
(Por portaria de 10 de Fevereiro

MAJ SGE, supranumerário
(16489773) Joaquim da Silva Ferreira,
considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.

de 1998)

da DR, devendo

(Por portaria de 28 de Janeiro

ser

ele 1998)
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CAP INF, no quadro (05534484) Paulo José da Cruz Lourenço,
considerado nesta situação desde 5 de Janeiro de 1998.

do CIOE, devendo

ser

SAJ TM, no quadro (09544980) Alcino Ribeiro Gomes, da EPT, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
SAJ TM, no quadro ( 18432880) Fernando Rodrigues Ferreira, da EPT, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
ISAR INF, no quadro (00759789) Fernando Luís Barroso Gonçalves,
considerado nesta situação desde 13 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de

Quartel-General

do RG3, devendo ser
J

6 de Fevereiro

de 1998)

da Região Militar do Sul

MAJ SGE, no quadro (03454576) Luís Filipe Marques da Cruz Macedo, do CPAE, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

CAP INF, no quadro (05609888) Joaquim Manuel de Mira Branquinho,
considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.

do RI3, devendo ser

SAJ MUS, no quadro (13988384) Fernando da Costa Vidal, da BU, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

Quartel-General

de 1998)

da Zona Militar da Madeira

SMOR INF, no quadro (06716266) José Sacramento Vicente, do RL2, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
SAJ TM, no quadro (O 1713481) Luís Gonzaga Terêncio,
nesta situação desde 7 de Janeiro de 1998.

da EPT, devendo ser considerado

SAJ TM, no quadro (14566481) Victor Manuel Reis Mineiro, da EPT, devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de Janeiro de 1998.
SAJ MED, no quadro (04163084) José Joaquim Aveiro de Ornei as, do RG3, devendo
considerado nesta situação desde 13 de Outubro de 1997.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

Quartel-General

ser

de 1998)

da Zona Militar dos Açores

TCOR INF, no quadro (0044 664) Fernando Jorge da Costa Lourenço, do QG/ZMA, devendo
ser considerado nesta situação desde 7 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 10 de Fevereiro

de 1998)
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SCH ENG, no quadro (04272166) Silvino Vieira Pereira, da EPE, devendo ser considerado
nesta situação desde 2] de Janeiro de 1998.
SAJ MUS, no quadro (01139965) Vitalino Rosa Custódio, da AM, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

de 16 de Fevereiro

de 1998)

Campo Militar de Santa Margarida
Batalhão de Comando e Serviços
MAJ QTS, supranumerário (17526368) Cesário Alves Rocha, da BLI, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

Centro de Saúde
CAP MED, no quadro (19013583) Carlos Francisco Pinto L. Martins de Freitas, do HMR1,
devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
CAP MED, no quadro (19491285) António Manuel Nunes Gaspar, do HMR2, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de J 998.
(Por portaria

de 28 de Janeiro

de 1998)

CTP
CAP TM, no quadro (0530]479) Luís Manuel Bonacho Lourenço Matos Santana, da CTmlBMI,
devendo ser considerado nesta situação desde 22 de Janeiro de J 998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

de 1998)

Brigada Mecanizada Independente
2.° Batalhão de Infantaria Mecanizado
CAP MAT,
considerado nesta
I SAR MAT,
considerado nesta

no quadro (I 9194679) Mário
situação desde 6 de Janeiro de
no quadro (03880086) Manuel
situação desde 2 de Janeiro de

Gregório Barata Rosa, da EPSM, devendo ser
] 998.
Machado Menor Vitorino, da EPC, devendo ser
1998.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

Grupo de Artilharia

de Campanha

ISAR MAT, no quadro (19926486) António Manuel Andrade Pinto, da EPSM, devendo ser
considerado nesta situação desde 5 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

de 16 de Fevereiro

de 1998)
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Batalhão de Apoio e Serviços
ISAR MAT, no quadro (01898090) José Alexandre Mendes Lamaroso,
ser considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.
2SAR TM, no quadro (00050192) José António Saraiva Guimarães
devendo ser considerado nesta situação desde 19 de Janeiro de 1998.

da AMSJ, devendo

Carvalho,

do RTm 1,

(Por portaria de 16 de Fevereiro

Companhia

de 1998)

de Engenharia

TEN ENG, no quadro (10954192) Emanuel H. dos Santos Silva Sebastião, da EPE, devendo
ser considerado nesta situação desde 7 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

Comando das Tropas Aerotransportadas
CAP TM, no quadro (02067777) João Aires Fernandes, do CMSM, devendo ser considerado
nesta situação desde 8 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

Batalhão de Comando e Serviços
MAJ MAT, no quadro (02268180) Carlos Jorge Sampaio Felgueira, do BApSvç/BAI,
ser considerado nesta ituação desde 12 de Janeiro de 1998.

devendo

CAP SGPQ, no quadro (16880082) José Alberto de Magalhães Valdez Bragança Moutinho,
do CT AT, devendo ser considerado nesta situação desde I de Dezembro de 1997.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

SCH MED, no quadro (02659680) António Sampaio
considerado nesta situação desde I de Fevereiro de 1998.

Dias, do BApSvç/BAI,

devendo

(Por portaria de 16 de Fevereiro

ser

de 1998)

ISAR INF, no quadro (00281793) Pedro Miguel Pinheiro de Matos, da ETAT, devendo ser
considerado ne ta situação desde 15 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

2SAR AM, no quadro (12072291) José Carlos Almeida Silva, do BApSvç/BAI,
considerado nesta ituação desde IS de Janeiro de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 16 de Fevereiro

de 1991\)

Área Militar de São Jacinto
TEN INF, no quadro (13193191) João Alberto Alexandre Ferreira, do 3BIA/BAI, devendo ser
considerado nesta situação desde IS de Janeiro de 1998.
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SCH PARAQ, no quadro (02560165) Anacleto dos Santos Rodrigues, do CCSelPorto, devendo
ser considerado nesta situação desde] 9 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

de 1998)

Escola das Tropas Aerotransportadas
MAJ INF, no quadro (08413982) Carlos José S. de Figueiredo Pereira, do 3BIA/BAI, devendo
ser considerado nesta situação desde 30 de Novembro de 1997.
(Por portaria de IOde

Fevereiro

MAJ SGPQ, no quadro (07071 177) Fernando Luís Dias, do CCSelLisboa,
considerado nesta situação desde 14 de Janeiro de ] 998.

de 1998)

devendo

(Por portaria de 28 de Janeiro

ser

de 1998)

TEN INF, no quadro (01035387) João Francisco da Costa Bernardino, do 3BIA/BAI, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
TEN INF, no quadro (16] 11692) João Alberto Alexandre
considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1998.

Ferreira, do CTAT, devendo ser

SAJ PARAQ, no quadro (01054075) Joaquim António Miranda Silva, da CCS/BAI, devendo
ser considerado nesta situação desde] 5 de Janeiro de 1998.
SAJ PARAQ, no quadro (07890578) João José Pereira da Conceição Pedro, do CTAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

de 1998)

SAJ PARAQ, no quadro (02305478) Fernando Jorge Garcia Gaspar, do 3BIA/BAI, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.
1SAR PARAQ, no quadro (11] 50183) Luís Augusto Batista Nogueira, do CTA T, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.
(Por portaria ele 28 ele Janeiro

ele 1998)

1SAR MA T, no quadro (09589488) Diogo de Jesus Fonseca Bigares, do BApSvç/BAI, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de ] 998.
(Por portaria

ele 16 ele Fevereiro

de 1998)

Brigada Aerotransportada Independente
Comando
CAP SGPQ, no quadro (08498281) Luís Eduardo Costa da Silva Teixeira, da ETAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.
(Por portaria ele 28 ele Janeiro ele 1998)
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de Comando e Serviços

SAJ PARAQ, no quadro (02894577) Manuel Marçal Nunes, do CTAT, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

SAJ PARAQ, no quadro (18684279) Luís António Consciência
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.

Bento, do BApSvç/BAI,

(Por portaria de 16 de Fevereiro

de 1998)

ISAR PARAQ, no quadro (14242382) Francisco António Fialho Catalão, da ETAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

1. o Batalhão

de Infantaria

Aerotransportado

TEN INF, no quadro (07748791) Vitor Manuel Rasteiro Fernandes,
considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.

da ETAT, devendo ser

TEN INF, no quadro (07483492) Abel Pedro dos Santos Carvalho, da ETA T, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

1.0 Batalhão

de Infantaria

Aerotransportado/Regimento

de Infantaria

de 1998)

n." 15

SAJ PARAQ, no quadro (16326877) António Maria de Oliveira Nunes, do CCSelLisboa,
devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 28 de Janeiro

2. o Batalhão

..de

Infantaria

de 1998)

Aerotransportado

TCOR INF, PARAQ, no quadro (13126974) António Manuel Carneira Martins, do CTAT,
devendo er considerado nesta situação desde 26 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de IOde

Batalhão

Fevereiro

de 1998)

de Apoio e Serviços

TCOR INF, PARAQ, no quadro (17634176) Claúdio Martins Lopes, da ETAT, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 10 de Fevereiro

MAJ QTS, no quadro (60809667) Carlos Alberto
con iderado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.

Garcia Pinto, do CTAT,

de 1998)

devendo

ser

CAP SGPQ, no quadro (02043578) José Miranda Simões, do CTAT, devendo ser considerado
ne ta situação desde 12 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)
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SAJ MED, no quadro (06170082) Manuel António Esteves Pereira, do CS/CTAT,
ser considerado nesta situação desde 1 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

devendo
de 1998)

SAJ PARAQ, no quadro (02642578) António dos Santos Seabra Almeida, do CTAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.
SAJ PARAQ, no quadro (11512078) João Paulo Barros Santos, do BCS/CTAT,
considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.

devendo ser

SAJ PARAQ, no quadro (14597178) João Manuel da Costa Bernardo, do CTAT, devendo ser
considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

lSAR MAT, no quadro (13585284) Rui Manuel de Oliveira Martins, da AMSJ, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.
I SAR MAT, no quadro (11928591) Carlos Peres Robalo, do RG I, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

de 16 de Fevereiro

de 1998)

Grupo de Artilharia de Campanha
CAP MAT, no quadro (07978678) Mário Francisco da Cruz Oliveira, do RC4, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

de 16.de Fevereiro

de 1998)

Companhia de Engenharia
TEN ENG, no quadro (07663292) João Paulo do Amaral de Oliveira, da EPE, devendo ser
considerado nesta situação desde 7 de Janeiro de 1998.
(Por parlaria

de 28 de Janeiro de 1998)

Companhia de Transmissões
MAJ TM, no quadro (15635985) Rui Manuel Neves dos Santos, da EPT, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

Brigada Ligeira de Intervenção
MAJ SGE, no quadro (00058174) Adérito Justiniano Gonçalves
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Janeiro de 1998.

Ferreira,

do BCS/CMSM,

(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

2.' Série
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SCH INF, no quadro (02444775) António José Roque dos Santos, ·do RIl5,
considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.

devendo

ser

SCH INF, no quadro (09844378) José Augusto Pereira dos Santos, do BSS, devendo ser
considerado nesta situação desde 22 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

de 1998)

CTP
da CTmlBMI,

I SAR TM, no quadro (02670287) Luís Manuel Ferreira Veríssimo,
ser considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.·

devendo

I SAR TM, no quadro (03787990) Reinaldo Alexandre M. Santos Pires, do BApSvç/BMI,
devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

Escola Prática

de 1998)

de Infantaria

ISAR INF, no quadro (14086288) Paulo Miguel Caldeira
considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.

Santos, da ETAT, devendo ser

I SAR INF, no quadro (19702288) João Carlos Coelho Vaz, do 3BIA, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

Escola Prática

de 1998)

de Artilharia

MAJ ART, no quadro (06885078) Francisco José Bile Fangueiro,
considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998 .

do BISM, devendo

ser

•

(Por panaria

Escola Prática

de Transmissões

CAP TM, no quadro (00471077) António de Castro Henriques,
con iderado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.
SAJ MUS, no quadro (02186788) Domingos Manuel
considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.

do CTP/CTAT,

Luís Batoca,
(Por portaria

Escola Prática

de 28 de Janeiro de 1998)

devendo ser

do RI1, devendo

de 16 de Fevereiro

ser

de 1998)

do Serviço de Material

SAI MAT, no quadro (10587580) Agostinho Teixeira Moreira, do GCC/BMI, devendo ser
considerado nesta situação de 'de 15 de Janeiro de 1998.
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SAJ MAT, no quadro (14795583) Fernando Manuel Figueiredo
devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Janeiro de 1998.

Pimenta,

(Por panaria

do GAC/BMI,

de 16 de Fevereiro

de 1998)

Escola Prática do Serviço de Transportes
TEN ART, no quadro (15084291) Rui António Besteiro Rodrigues,
considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.

do RA5, devendo

ser

(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

SCH ART, no quadro (19873] 78) António Manuel Rodrigues Pereira, do RG2, devendo ser
considerado nesta situação desde] 2 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

Regimento de Infantaria

de 1998)

n. o 2

SAJ INF, no quadro (I 1065180) Romualdo Pedro Gaião, do RI 15, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

Regimento de Infantaria
SCH INF, no quadro (10401167) Manuel Mendonça
considerado nesta situação desde 13 de Janeiro de 1998.

n. o 13
de Sousa Ramos, do BST, devendo ser
(Por portaria de 16 de Fevereiro

Regimento de Infantaria

de 1998)

de 1998)

n. o 15

TEN INF, no quadro (16458990) José da Silva Campos,
considerado nesta situação desde 9 de Janeiro de 1998.

do lBIMec/BMI,

devendo

(Por portaria de 16 de Fevereiro

ser

de 1998)

Centro de Instrução de Operações Especiais
TEN INF, no quadro (1984349]) Manuel José Antunes da Costa Reis, do RI]5, devendo ser
considerado nesta situação desde 5 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

Regimento de Artilharia
SCH ART, no quadro (33245160)
situação desde 12 de Janeiro de 1998.

de 1998)

n." 4

António Nobre, do RG2, devendo ser considerado

nesta

2." Série
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SAJ ART, no quadro (09811479) José Bertolino de Sousa Silva, do BST, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.
SAJ ART, no quadro (01734580) José Marques Porelo, do BST, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

Regimento

de Artilharia

de 1998)

n. o 5

SAJ MUS, no quadro (06705487) Henrique Manuel Lemos Botelho, da EPT, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

Regimento

de Cavalaria

n. o 3

CAP SGE, no quadro (10977875) Joaquim José Matroca Balsinhas, da CReclElvas,
ser considerado nesta situação desde 5 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

Regimento

de Cavalaria

de 1998)

devendo
de 1998)

n." 4

CAP MAT, no quadro (09280876) Victor Manuel Domingues, da EPSM, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

CAP SGE, no quadro (16558379) José Carlos Amaral Cruz, do CRecrCoimbra,
considerado nesta situação desde 5 de Janeiro de 1998.

devendo ser

SAJ CA V, no quadro (10709478) Carlos Manuel Sousa Jorge, do EME, devendo ser considerado
ne ta situação desde 13 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

Regimento

de Lanceiros

de 1998)

n." 2

SMOR ART, no quadro (5058671 I) Valdemar Valente Pinho, do RAC, devendo ser considerado
nesta situação de de 28 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

de 1998)

2SAR SGE, no quadro (13568290) Luís Miguel Conceição Rosa Neves, do CmdCCS/BMI,
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Janeiro de 1998. Fica em diligência no COFT.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

Regimento

de Engenharia

de 1998)

n. o 1

MAJ ENG, no quadro (17978780) Rogério Paulo Faria das Neves e Castro, da DSE, devendo
ser con iderado nesta situação desde 14 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)
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1SAR MAT, no quadro (l5881488)
Óscar Ferreira
considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.
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n. o 2
Pascoal,

do GAC/BMI,

devendo

(Por portaria de 16 de Fevereiro

Regimento

de Guarnição

(Por portaria

(Por parlaria

devendo ser

de 16 de Fevereiro

ISAR INF, no quadro (08369385) José Joaquim Caetano Oliveirinha,
considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.

de Guarnição

de 1998)

n. o 2

SCH INF, no quadro (04435266) Carlos Alberto Duarte Luís, do QG/ZMA,
considerado nesta situação desde 26 de Janeiro de 1998.

Regimento

ser

de 1998)

do RI2, devendo ser

de 28 de Fevereiro

de 1998)

n." 3

TEN INF, no quadro (11257192) João Filipe Martinho Exposto, do RI2, devendo ser considerado
nesta situação desde 9 de Janeiro de 1998.
1SAR ART, no quadro (00483891) Carlos Duarte Vieira Nobrega, do GAC/BMI, devendo ser
considerado nesta situação desde 14 de Janeiro de 1998.
(Por parlaria

Batalhão

de 16 de Fevereiro

de 1998)

de Adidos

CAP SGE, no quadro (15890074) Manuel Luís Torres, do CIOE, devendo ser considerado
nesta situação desde 5 de Janeiro de 1998.
CAP SGE, no quadro (02657275) José da Silva Ramos, do CRecrPorto, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.

CAP SGE, no quadro (0555 I080) António Manuel
considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.

Lopes,

do CCSelPorto,

devendo

(Por portaria de 16 de Fevereiro

Batalhão

ser

de 1998)

do Serviço de Transportes

TEN INF, no quadro (10487491) Ricardo Alexandre de Almeida
devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.

Gomes Cristo, do RI3,

SAJ ART, no quadro (05382376) João José Ferreira Leitão, do EME, devendo ser considerado
nesta situação desde 27 de Janeiro de 1998.

2.· Série
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SAJ ART, no quadro (01878379) David Jorge Fino Correia Pais, da DAMP, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.
SAJ ART, no quadro (18263182) Carlos Alberto Saltão Parente, do RA4, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
SAJ ART, no quadro (15651684) José Joaquim Realinho Ricardo, do GAC/BAI/RA4,
ser considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

devendo
de 1998)

Instituto de Altos Estudos Militares
SAJ INF, no quadro (06355883) João Henrique Mateus Dias, do CRecrCBranco,
considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.

devendo ser

ISAR MAT, no quadro (10933787) José Manuel Dias Gonçalves Capelo, do DGMG, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

de 1998)

Academia Militar
MAJ INF, no quadro (01832183) Fernando José Vicente Freire, do BApSvç/BMI,
ser considerado nesta situação desde 5 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de IOde

SCH INF, no quadro (05640573) Sebastião José de Albuquerque
ser considerado nesta situação desde 19 de Janeiro de 1998.

Fevereiro

devendo
de 1998)

Granjo, do BISM, devendo

(Por panaria

de 16 de Fevereiro

de 1998)

Escola dos Sargentos do Exército
TCOR INF, no quadro (08184166) José Manuel Vaz Pombal, da DAMP, devendo ser considerado
nesta situação desde 9 de Dezembro de 1997.
(Por portaria de IOde

Fevereiro

de 1998)

ISAR AM, no quadro (O 1887689) Evaristo dos Santos Viegas, da EPAM, devendo
considerado nesta situação desde 13 de Janeiro de 1998.

ser

ISAR MAT, no quadro (00671490) Francisco José Roque Tomé, do BCS/CTAT, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

Escola do Serviço de Saúde Militar
MAJ VET, supranumerário (05201482) Luís Manuel Carreira Garcia, do QG/GML, devendo
ser considerado nesta ituação desde 19 de Janeiro de 1998.
(Por panaria

de 10 de Fevereiro

de 1998)
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MAJ QTS, no quadro (04692] 67) Fernando José Soares Proença,
considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.

do BSS, devendo

(Por portaria de 28 de Janeiro

ser

de 1998)

SCR INF, no quadro (06062073) Joaquim António das Reliquías Teresa, do RG3, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

de 1998)

Escola Militar de Electromecânica
SAJ MAT, no quadro (61327869) Joaquim Pedro Santos, do RI2, devendo ser considerado
nesta situação desde 20 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

de 1998)

1SAR MAT, no quadro (13855686) Jacinto Martins Fernandes, do CIAAA/RAAA 1, devendo
ser considerado nesta situação desde 9 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 28 de Janeiro

Centro Militar de Educação

de 1998)

Física e Desportos

TCOR INF, no quadro (06381969) Carmelino Monteiro Mesquita, do QG/GML, devendo ser
considerado nesta situação desde 16 de Dezembro de 1997.
(Por portaria de IOde

Arquivo

Fevereiro

de 1998)

Geral do Exército

MAJ SGE, no quadro (46268659) Joaquim José Esteves, do CRecrÉvora, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Janeiro de ]998.
(Por portaria de 10 de Fevereiro

ISAR SGE, no quadro (15501589) Rui Manuel Mendes
considerado nesta situação desde 13 de Janeiro de 1998.

Santos, do IGeoE, devendo

(Por portaria de 16 de Fevereiro

Hospital

de 1998)

ser

de 1998)

Militar Principal

TCOR MED, no quadro (00490567) Paulo Pais Nunes Proença, do CS/RMS,
considerado nesta situação desde 16 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de IOde

devendo ser

Fevereiro

de 1998)

TEN FARM, no quadro (06611092) Fernanda Paula Amoroso Pires, da DSS, devendo
considerada nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.

ser

(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

2.' Série
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Hospital Militar de Belém/Hospital Militar Principal
ISAR INF, no quadro (08814985) Alberto Pinto Guedes, do RG2, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

de 1998)

Hospital Militar Regional n." I
TEN MED, no quadro (1 1244089) Carlos Manuel Lobato Gomes Sousa, do CIOE, devendo
ser considerado nesta situação desde 31 de Dezembro de 1997.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

Centro de Saúde/Região Militar do Sul
TCOR MED, no quadro (02007474) Luís Jorge Almeida
considerado nesta situação desde 16 de Janeiro de 1998.

Duarte, do HMP, devendo

(Por portaria de 10 de Fevereiro

ISAR FARM, no quadro (03059087) João Paulo Teles Pisco, da BApSvç/BMI,
considerado nesta situação desde 13 de Janeiro de 1998.

ser

de 1998)

devendo ser

(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

Oficinas Gerais de Fardamento

e Equipamento

SCH ART, no quadro (07855478) Tito Rodrigues Ribeiro, do CLog, devendo ser considerado
nesta situação desde 19 de Dezembro de 1997.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

de 1998)

Depósito Geral de Material de Guerra
TCOR MAT, supranumerário (51527711) Victor Manuel Fernandes MUIta, da DSM, devendo
ser con .iderado nesta situação desde 28 de Outubro de 1997.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

CAP MAT, no quadro (05395778) António Cavaco Diogo, do GACIBAI, devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

de 1998)

Depósito Geral de Material de Intendência
MAl SGE, no quadro (07839777) Fernando José do Carmo Damil, do IAEM, devendo ser
considerado nesta situação desde 14 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de IOde

Fevereiro

de 1(98)
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Presídio Militar
CAP QTS, no quadro (08818373) Joaquim Rui Costa da Cruz, da ESE, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

de 28 de Janeiro de 1998)

Casa de Reclusão de Tomar
SCH INF, no quadro (07165463) José Maria Alves Mateus Moura, do RG3, devendo
considerado nesta situação desde 13 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

Tribunal

Militar Territorial

ser

de 1998)

do Porto

SAJ INF, no quadro (05790077) António Alberto da Silva Ferreira, do IMPE, devendo ser
considerado nesta situação desde 16 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

de 16 de Fevereiro

de 1998)

Museu Militar do Porto
SCH INF, no quadro (12767474) António Carlos Maltez, do BST, devendo ser considerado
nesta situação desde 16 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

Centro de Classificação

de 1998)

e Selecção de Lisboa

MAJ SGPQ, no quadro (12038079) João Batista Oliveira
considerado nesta situação desde 20 de Janeiro de 1998.

Gomes, da ETAT, devendo

(Por portaria de IOde

Fevereiro

ser

de 1998)

MAJ QTS, no quadro (05874064) Rui Fernando Alexandrino Ferreira, do CRecrViseu, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

TEN AM, no quadro (02852190) João Henrique Coelho dos Santos, do BApSvç/BMI,
ser considerado nesta situação desde 7 de Janeiro de 1998.
SAJ INF, no quadro (04708181) António Manuel Matos Pedro, do CMEFD,
considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.

devendo

devendo

ser

SAJ PARAQ, no quadro (14674368) Vitor Manuel Pereira Couto, do CS/CTAT, devendo ser
considerado nesta situação desde 20 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

1SAR SGE, no quadro (19020584) Luís Filipe da Costa Fernandes,
ser considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.

de 16 de Fevereiro

do CRecrViseu,

(Por portaria

de 1998)

devendo

de 28 ele Janeiro de 1998)
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e Selecção do Porto

TCOR INF, adido (00361076) Eurico Manuel F. Moreira
considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.

da Silva, da IGE, devendo

(Por portaria

de IOde

Fevereiro

ser

de 1998)

TCOR MED, no quadro (18716073) Joaquim Carlos Pinheiro da Costa, do HMR1, devendo
ser considerado nesta situação desde 5 de Novembro de 1997.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

SAJ PARAQ, no quadro (03415082) José Manuel Martins Pinto, do BCS/CTAT, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Janeiro de J 998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

Centro de Recrutamento

de 1998)

de Coimbra

TEN SGE, no quadro (05259880) Joaquim Henriques Bernardes Paiva, do RC4, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de J 998.
SCH ART, no quadro (00957678) Arcindo Pires Cardoso, da ESSM, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

Centro de Recrutamento

de 1998)

de Lisboa

SAJ ART, no quadro (15654083) Rui de Jesus Palma Teixeira Barata, do BST, devendo ser
considerado nesta ituação desde 21 de Janeiro de 1998.
1SAR SGE, no quadro (01 2541 ~1) Pedro Manuel Miranda Veríssimo, do ArqGEx, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

Centro de Recrutamento

de 1998)

do Porto

SCH INF, no quadro (60807473) José Nuno Pires Marçal, do IMPE, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

Centro de Recrutamento

de 1998)

de Vila Real

COR INF, no quadro (06249864) Luís de Sousa Ferreira, do CIOE, devendo ser considerado
nesta ituação desde 2 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

de IOde Fevereiro

de 1998)
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Centro de Recrutamento de Viseu
MAJ SGE, no quadro (44403062) José Simões Batista, da DR, devendo ser considerado
situação desde 12 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

nesta

de 28 de Janeiro de 1998)

ISAR SGE, no quadro (15159486) Carlos Augusto Nunes Ferreira, do BAdidos, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

de 16 de Fevereiro

de 1998)

Colégio Militar
CAP SGPQ, no quadro (09214283) Luís Filipe Carvalho de Castro, do CTAT, devendo ser
considerado nesta situação desde 7 de Janeiro de 1998.
SAJ ART, no quadro (00016680) Francisco Manuel da Cruz Pinto, do EME, devendo
considerado nesta situação desde 22 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

de 16 de Fevereiro

ser

de 1998)

Instituto Militar dos Pupilos do Exército
SAJ ART, no quadro (14605284) António Manuel Ramos Nascimento,
devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

VI -

do CCSelLisboa,

de 16 de Fevereiro

de 1998)

CURSOS, ESTÁGIOS E TIROCÍNIOS

Cursos
Por despacho do general VCEME de 14 de Agosto de 1996, frequentou o curso de "Manutenção
DS/GS FCS M60 A3 TTS", que decorreu nos EUA, no período de 14 de Janeiro de 1997 a 17 de
Março de 1997, o CAP MAT (04793289) Paulo Jorge da Costa Monteiro.
O referido oficial concluiu o curso com aproveitamento.

Por despacho do general AGE de 29 de Setembro de 1997, frequentaram o "3.° Curso de
Condução Auto/Oficiais", que decorreu na EPST, no período de 6 de Outubro de 1997 a 5 de
Dezembro de 1997, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os oficiais
a seguir identificados:
TEN INF (00329293) Artur Jorge dos Santos Marcos, 16,35 - Bom;
TEN INF (01275791) João Sousa Machado, 15,76 - Bom;
CAP SGE (16558379) José Carlos Amaral da Cruz, 14,62 - Bom.

ORDEM DO EXÉRCITO

2: Série

N.o 4

223

Frequentaram o "3. Curso de Promoção a Sargento Chefe", que decorreu na ESE, no período
de 3 de Março de 1997 a 27 de Junho de 1997, tendo obtido as classificações que a cada um se
indica (em valores), os sargentos a seguir identificados:
0

SAJ TM (11681781) Sabino do Nascimento Morais Ferreira, 17,13 - MBom;
SAJ ART (03634884) Paulo Jorge dos Santos Antunes Guerreiro, 16,60 - MBom;
SAJ PARAQ (09005477) Jorge Manuel de Sousa Pereira Nascimento, 15,89 - Bom;
SAJ CA V (03337082) Arlindo Braz Álvaro Papafina, 15,84 - Bom;
SAJ ART (0943118]) Victor Manuel Mendes Evangelista, 15,65 - Bom;
SAJ ART (01439980) Manuel Francisco Nunes de Viveiros, 15,64 - Bom;
SAJ INF (02753184) João Carlos Dias Seabra, 15,13 - Bom;
SAJ ENG (06658 J 81) Fernando Manuel Pinto Ferreira, 14,88 - Bom;
SAJ TM (12543080) António Fernando Lampreia Cravinho, 14,87 - Bom;
SAJ ART (11342481) Manuel Joaquim Almeida Mirrado, 14,87 - Bom;
SAJ CA V (00559781) Vasco Manuel Gomes Machado, 14,86 - Bom;
SAJ ENG (128Q5878) Luís Filipe Cabeleira Leal, 14,85 - Bom;
SAJ ART (08008983) Victor Manuel Caixas Caldeira, 14,85 - Bom;
SAJ ART (07181481) Carlos Jorge Guerrinha Teixeira, 14,79 - Bom;
SAJ INF (08254980) António José Portugal Gonçalves, 14,58 - Bom;
SAJ CA V (16018480) Francisco Leite Barbosa, 14,55 - Bom;
SCH INF (60245367) Rui Fonseca, 14,46 - Bom;
SAJ ART (14355380) Carlos Manuel Clemente Menezes Becker, 14,43 - Regular;
SAJ CA V (13842281) Carlos Manuel Alves Lopes, 14,39 - Regular;
SAJ INF (11011682) Jorge Manuel Assunção Agulha, 14,34 - Regular;
SAJ PARAQ (14000077) José da Silva Nunes, 14,32 - Regular;
SAJ AMAN (61041870) José Joaquim Gamboa Costa Leite, 14,24 - Regular;
SAJ ART (15273778) Joaquim António Cabral Oliveira, 14,13 - Regular;
SAJ ART (17860081) Armando Lopes Dias Silva, 14,13 - Regular;
SAJ PARAQ (01683472) António Martins Campos, 14,12 - Regular;
SAJ INF (14828580) Fernando da Silva Franco, 14,09 - Regular;
SAJ INF (12533380) António Manuel Freitas Osório, 13,95 - Regular;
SAJ ENG (07264082) Fernando Carvalho Lopes, 13,88 - Regular;
SAJ PARAQ (04046675) Francisco Lopes Silva, 13,71 - Regular;
SAJ PARAQ (14537077) Américo Silva Martins, 13,63 - Regular;
SAJ INF (13038681) José Alves Martins Rodrigues, 13,58 - Regular;
SAJ INF (19574081) Manuel Artur dos Santos Afonso, 13,56 - Regular;
SAJ INF (02686881) João Paulo Bento, 13,56 - Regular;
SAJ INF (O1719779) Altino Júlio Calvo, 13,46 - Regular;
SAJ INF (11746581) Fábio Reis da Co 'ta Silva, 13,32 - Regular;
SAJ INF (03405880) Carlos Agostinho Favita Madeira, 13,24 - Regular;
SAJ INF (04214780) José Plácido Lemos Silva, 13,24 - Regular;
SAJ PARAQ (10663975) Manuel José Dias Pires, 13,21 - Regular;
SAJ CAV (02286779) Domingos Manuel Mariquitos, 13,15 - Regular;
SAJ PARAQ (16864775) José Alberto Guimarães Martins Neves, 13,05 - Regular;
SAJ PARAQ (05380577) Francisco da Silva Nunes, 13,05 - Regular;
SAJ INF (00292581) Jorge Luís Venâncio, 13,04 - Regular;
SAJ INF (16449781) Victor Manuel do' Santos Miranda, 13,04 - Regular;
SAJ INF (10362081) Eugénio Realinho Farinha, 12,96 - Regular;
SAJ CAV (03049182) CarIo Alberto Tavares Dias, 12,95 - Regular;
SAJ TM (00450379) António Gervásio Nunes da Silva Marques, 12,94 - Regular;
SAJ INF (10907177) António Ressurreição, 12,92 - Regular;
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ENG (06165682) Paulo Domingues Lapa dos Santos, 12,89 - Regular;
CA V (14881481) Manuel do Rosário Leandro Gonçalves, 12,87 - Regular;
INF (15934180) Ernesto Augusto Ramos Calçarão, 12,82 - Regular;
INF (03557281) Luís Filipe Serras Alves, 12,79 - Regular;
TM (19006981) Armando Jorge de Jesus Aparício, 12,77 - Regular;
INF (00866881) Evaristo António M. Valente, 12,74 - Regular;
TM (01261581) Mário Augusto Martins Pires, 12,73 - Regular;
PARAQ (12842575) Mário Augusto de Barros Cunha, 12,69 - Regular;
PARAQ (14351375) Vitor Manuel Gaspar Almeida, 12,66 - Regular;
PARAQ (16326877) António Maria de Oliveira Nunes, 12,52 - Regular;
INF (18820378) António Luís Ramalhete Malheiro, 12,45 - Suficiente;
INF (01569081) Saúl Joaquim Nunes Valente, 12,39 - Suficiente;
INF (13006082) Carlos Alberto Neves, 12,37 - Suficiente;
INF (02233181) Adriano Pires Gomes, 12,36 - Suficiente;
PARAQ (11579374) José Luís Rosa Gonçalves, 12,27 - Suficiente;
CA V (10238381) Ernesto Arnaldo Clemente, 12, 15 - Suficiente;
TM (01713481) Luís Gonzaga Terêncio, 12,13 - Suficiente;
ENG (07964678) Luís Manuel Machado Farias, 12,11 - Suficiente;
CA V (19153881) António Manuel Ferreira Rodrigues, 12,07 - Suficiente;
PARAQ (13677475) António de Oliveira Lourenço, 11,96 - Suficiente;
INF (07688878) Júlio Semedo Bravo, 11,76 - Suficiente;
PARAQ (18883471) Eduardo Manuel Rodrigues, 11,44 - Suficiente;
INF (19337981) Joaquim Pedro Duarte Rodrigues, 11,41 - Suficiente;
AMAN (82127173) José António Paulo, 11,19 - Suficiente;
INF (01027881) Luís Manuel dos Santos Margaça, 11,18 - Suficiente;
PARAQ (00202975) José Fernando Carvalho Almeida, 11,16 - Suficiente;
PARAQ (08933973) Diamantino Augusto Morais, 11,03 - Suficiente;
TM (025 I 5278) Francisco Manuel Semião Pinto, 10,89 - Suficiente;
PARAQ (08017372) Licinio Valente Jesus, 10,86 - Suficiente;
TM (17683979) Amândio Fernandes Correia, 10,79 - Suficiente;
PARAQ (60738766) Guilherme Antunes Pina, 10,65 - Suficiente;
PARAQ (75151374) Eugénio dos Santos Morgado, 10,59 - Suficiente.

Por despacho do general AGE de 29 de Setembro de 1997, frequentaram o "2. Curso
Elementar de Alimentação", que decorreu na EPAM, no período de 6 de Outubro de 1997 a 19 de
Dezembro de 1997, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os sargentos
a seguir identificados:
0

2SAR AMAN (19152382) António Ribeiro Freitas, 17,40 - MBom;
2SAR AMAN (16824176) Carlos Alberto Neves Pereira, 17,20 - MBom;
2SAR AMAN (06171577) António Raimundo Velez, 16,80 - MBom;
2SAR AMAN (10779477) António José Mota Vasconcelos, 16,80 - MBom;
SAI ART (15769982) António Carvalho Ferreira, 16,70 - MBom;
SAJ PARAQ (08933973) Diamantino Augusto Morais, 15,80 - Bom;
2SAR SGE (05694588) Marcos Lopes Pereira Assunção, 15,50 - Bom;
2SAR AMAN (11750581) António Martins Vieira, 15,00 - Bom.

Por despacho do general AGE de 15 de Janeiro de 1997, frequentaram o "Curso de Topografia
e Cartografia", que decorreu no IGeoE, no período de IOde Março de 1997 a 16 de Dezembro de

2,· Série
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que a cada um se indica (em valores), os sargentos a seguir

João José Luzio Domingos, 16,80 - MBom;
Júlio Marques Manuelito, 15,96 - Bom;
Paulo Jorge Martins Costa, 12,93 - Regular.

Por despacho do general AGE de 25 de Fevereiro de 1997, frequentou o "Curso de Fotografia",
que decorreu no CPMAI, no período de 3 de Março de ) 997 a 25 de Agosto de 1997, o ISAR ART
(02972189) Juan Carlos Sanches Cruz, tendo obtido a classificação (em valores): 14,90 Bom,

Por despacho do general AGE de 15 de Janeiro de 1997, frequentaram
o "Curso de
Fotogrametria", que decorreu no IGeoE, no período de IOde Março de 1997 a 16 de Dezembro de
1997, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os sargentos a seguir
identificados:
I SAR ART (03137789)
I SAR ART (05620492)

Paulo Manuel Oliveira Maia, 16,45 - Bom;
Adelino Conceição Andrezo Boleto, 15,70 - Bom.

Por despacho do general AGE de )5 de Janeiro de 1997, frequentaram o "Curso de Cartografia
Automática", que decorreu no IGeoE, no período de IOde Março de 1997 a 16 de Dezembro de
1997, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os sargentos a seguir
identi ficados:
ISAR ART (03161189) Rui Manuel Redondeiro Costa, 15,00 - Bom;
ISAR CA V (11276489) Jacinto João Silva Frutuoso, 14,00 - Regular.

P

Por despacho do general AGE de de Outubro de 1997, frequentaram o "Curso de Operações
e Informações de Antiaérea", que decorreu no RAAA I, no período de 20 de Outubro de 1997 a 28
de Novembro de 1997, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os
sargentos a eguir identificado :
SAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR

J

ART
ART
ART
ART
ART

(08092688)
(I 9238182)
(10471185)
(09067888)
(00244091)

Vitor Manuel Valente Piçarra, 18,50 - MBom;
Severino de Freitas Olim, 16,80 - MBom;
Carlos José Caetano Novais, 16,70 - MBom;
Armindo José B, de Almeida Lourenço, 15,60 - Bom;
Francisco Manuel Guerreiro Pereira, J 5,50 - Bom.

Por despacho do general AGE de 27 de Outubro de 1997, frequentaram o "Curso de Arti lharia
Autopropulsada", que decorreu no GAC, no período de 3 de Novembro de 1997 a 12 de Dezembro
de 1997, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores). os sargentos a seguir
identi ficados:
ISAR ART (O1235786) Paulo Renato Duque da Cunha Teixeira, 17,16 - MBom;
ISAR ART (03864386) Joaquim Manuel Fana Nunes dos Santos, 16,98 - Mlsorn:
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Luís Miguel Montenegro T. Miranda Rodrigues, 16,94 - MBom;
José Alberto Ceroula Tavares, 16,81 - MBom;
Francisco Maria Paixão Torres, 16,36 - Bom;
Carlos Alberto Mateus Torres Sampaio, 15,91 - Bom.

Por despacho do general AGE de 22 de Setembro de 1997, frequentaram o "Curso de Patrulhas
de Reconhecimento Longo Raio de Acção (1: Fase)", que decorreu no CIOE, no período de 29 de
Setembro de 1997 a 3 de Novembro de 1997, os sargentos a seguir identificados.
Os referidos sargentos a seguir indicados concluiram a
I SAR
ISAR
2SAR
2SAR

I: fase

do curso com aproveitamento.

ART (14552189) Domingos Daniel Rocha Alves, RA5;
CAV (19282189) José Manuel Santos Costa, Cmd/RMN/PE;
INF (11350392) José Antero Gonçalves Ferreira, CIOE;
TM (09468092) António Augusto Gomes Ferrão Júlio, RTml.

Por despacho do general AGE de 29 de Setembro de 1997, frequentaram o "3. Curso de
Condução Auto/Sargentos", que decorreu na EPST, no período de 6 de Outubro de 1997 a 19 de
Dezembro de 1997, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os sargentos
a seguir identificados:
0

2SAR
1SAR
ISAR
2SAR
2SAR
2SAR

INF (15687391) Manuel Pereira, 15,90 - Bom;
ART (19707291) José Luís Ribeiro Pimenta, 15,27 - Bom;
MAT (17658385) Joaquim José Gonçalves, 14,98 - Bom;
AMAN (09326276) Alcino do Nascimento Neves, 14,31 - Regular;
MAT (04204687) Constantino Manuel M. Rodrigues, 13,52 - Regular;
AMAN (13261977) Luís Filipe Ferreira, 12,50 - Regular.

Por despacho do general AGE de 22 de Setembro de 1997, frequentaram o "Curso de Patrulhas
de Reconhecimento de Longo Raio de Acção ", que decorreu no CIOE, no período de 3 de Novembro
de 1997 a 12 de Dezembro de 1997, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em
valores) os sargentos a seguir identificados.
2SAR INF (01350392) José Antero Gonçalves Ferreira, 13,65 - Regular;
2SAR TM (09468092) António Augusto Gomes Ferrão Júlio, 13,22 - Regular.

Estágios
Por despacho do general AGE de 26 de Maio de 1997, foram nomeados para a frequência
do "14. Estágio de Promoção a Sargento Ajudante/Infantaria",
que decorreu na EPI, no período de
6 de Outubro de 1997 a 19 de Dezembro de 1997, tendo obtido as classificações que a cada um
se indica (em valores), os sargentos a seguir identificados:
0

1SAR
ISAR
1SAR
ISAR
ISAR
ISAR

INF
INF
INF
INF
INF
INF

(12232586)
(08122286)
(18879386)
(04273486)
(14475586)
(06511086)

Luís Acácio Gonçalves Rocha, 18,66 - MBom;
António Manuel Santos Marques, 17,22 - MBom;
José Carlos Lopes Osório Lima, 17,14 - MBom;
José David Monteiro Morgado, 17,13 - Mlíom:
Sesinando dos Anjos Afonso Monteiro, 17,10 - MBom;
Joaquim António Oliveira da Silva, 17,04 - MBom;
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I SAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
I SAR
ISAR
I SAR
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INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF

(17588386)
(11408786)
(00138886)
(18568086)
(12057585)
(03802786)
(08096686)
(05566785)
(17183586)
(02215986)
(07376186)
(17234682)
(08229986)
(19947986)
(05062088)
(15431886)
(07765586)
(09087883)
(06115285)
(06140086)
(14944988)
(05914285)
(18407285)
(06882886)
(15243685)
(11686686)
(03580684)
(18093886)
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Manuel António Sousa Lampreia Cordeiro, 17,02 - MBom;
Paulo Jorge da Fonseca Alexandre, 16,72 - MBom;
Jorge dos Santos Pereira da Cruz, 16,67 - MBom;
Carlos Alberto Ferreira da Cruz, 16,51 - MBom;
Abel José Ramos Roque, 16,49 - Bom;
Daniel Alves Bento Reis, 16,45 - Bom;
José António Duarte Rebelo da Cruz, 16,40 - Bom;
Artur Manuel Coelho Pinheiro, 16,40 - Bom;
Rui Manuel Cabral Teixeira, 16,38 - Bom;
José Manuel Lourenço Andrade, 16,37 - Bom;
Luís Filipe Mendes Gonçalves, 16,33 - Bom;
Sebastião Pereira Frausto, 16,30 - Bom;
António Manuel Brás da Silva, 16,18 - Bom;
José Domingos Gomes Machado, 16,13 - Bom;
António José Roque Monteiro, 16,09 - Bom;
Valdemar José Garcia Sendim, 15,97 - Bom;
António Pinho Magina, 15,92 - Bom;
Jorge Gonçalves Pereira, 15,85 - Bom;
José Eduardo Gonçalves Rodrigues, 15,46 - Bom;
Marcelino Chaves Valente, 15,43 - Bom;
Paulo Jorge Lourenço Nisa, 15,30 - Bom;
Ricardo Alfredo Fernandes de Moura, 15,27 - Bom;
Humberto dos Ramos Vara, 15,21 - Bom;
José Joaquim Fontes Marques, 15,18 - Bom;
Artur Fernandes Barbosa, 14,67 - Bom;
Alcino Alberto Moura Gonçalves, 14,63 - Bom;
Carlos Alberto de São João Teixeira, 14,57 - Bom;
João Carlos Vieira Rosado, 14,11 - Regular.

VII -

DECLARAÇÕES

o

BRIG RES (50559411) António Rodrigues da Graça, desempenha desde 19 de Janeiro de
1998, as funções de Director do MusMi ILisboa, conforme Despacho n.? 346/CEME/97.

o

COR INF RES (50182811) Fernando José Estrela Soares, deixou de prestar serviço efectivo
no Clnstr, desde 2 de Fevereiro de 1998, passando a prestá-lo na CECNDDHM
desde a mesma
data.
O COR AM RES (50530211) Manuel Antunes Borges Correia, deixou de prestar serviço
efectivo na DSI, de de I de Fevereiro de 1998, passando a prestá-lo no MusMilLisboa desde li
mesma data.
O COR ART RES (50448711) Fernando de Matos Alves, continuou ao serviço efectivo no
QG/RM , após a _ua passagem à situação de reserva, em 29 de Janeiro de 199R.
O COR CA V RES (506910 II) Alberto Rui Guedes Teixeira Sampaio, continuou ao se: VIÇO
efectivo na DDHM, após a sua passagem à situação de reserva, em 14 de Janeiro de 1998.
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O TCOR INF RES (38150962)
1 de Janeiro de 1998.
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da DSS, passou

Manuel de Paiva Bastos,

a prestar

serviço

em

deixou de prestar serviço no CRecrPorto

O TCOR INF RES (38150962)
Manuel de Paiva Bastos,
do Porto da Cruz Vermelha
Portuguesa
desde 21 de Janeiro

passou a prestar
de 1998.

serviço

na Delegação

O TCOR QEO/INF RES (00777062)
Manuel de Araújo Lomba, deixou de prestar serviço
efectivo no EME, desde 2 de Fevereiro
de 1998, passando
a prestá-lo no IASFA desde a mesma
data.
O TCOR QEO/INF RES (00320263)
Francisco Paiva Loureiro, continuou ao serviço efectivo
na Delegação
do Porto da PJM, após a sua passagem
à situação de reserva, em 17 de Janeiro de
1998.
O TCOR ART RES (36033256)
José Carlos
desde 3 de Março de 1998.
1.0TMTPorto,
O TCOR MED RES (00287575)
prestar serviço efectivo no HMR 1 desde
art. 169.° do EMFAR.

HMRl

da Silva Fernandes,

deixou

de prestar

serviço

no

Serafim Manuel de Araújo Ribeirinho
Soares, passou a
12 de Fevereiro
1998, nos termos da alínea a) do n." I do

O TCOR MED RES (02248573)
Carlos Oliveira Lopes, passou a prestar serviço efectivo no
desde 09 de Fevereiro
de 1998 nos termos da alínea a) do n." I do art. 169.° do EMFAR.

TCOR MED RES (O 1069773) António Luís Arriscado
prestar serviço efectivo no CCSelPorto
desde 20 de Fevereiro
n.? 1 do art. 169.° do EMFAR.
O TCOR

DGAED/MDN

SGE RES (51043211)
Manuel da Costa Gaspar, continuou
ao serviço efectivo
após a sua passagem
à situação de reserva, em 15 de Fevereiro
de 1998.

O MAJ SGE RES (52680111)
após passar

Amorim Palhares Delgado, passou a
de 1998 nos termos da alínea a) do

à situação

de reserva

José Machado

Heitor,

em 30 de Janeiro

98.

O MAJ SGE RES (42088961)
Armando
efectivo no CAS/COIMBRA do IASFA, desde
O MAJ TEXPTM
efectivo no EME, desde

Artur Vicente
de 1998.

SMOR INF RES (39287560)
Afonso
ITOMAR, desde 1 de Fevereiro de 1998.
SMOR ART RES (52260211)
Manuel
(lASFA),
desde I de Março de 1998.

ao serviço

de Almeida
Agostinho,
passou
27 de Fevereiro
de 1998.

RES (50981311)
António
2 de Fevereiro
de 1998.

O CAP QEO RES (43146059)
SIEN/RMN, desde 18 de Fevereiro

continuou

Augusto

Eusébio

Nunes

Leite

dos Ramos,

Magalhães,

Morgado,

Ruas,

deixou

deixou

deixou

deixou

no STM,

a prestar

serviço

de prestar

serviço

de prestar

de prestar

de prestar

efectivo,

na

serviço

serviço,

serviço,

no

na CVPI

no BAdidos
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SMOR MAT RES (50461011)
Vitor Manuel Marques
Nobre
serviço, no BAdidos (DGIE/MDN),
desde 9 de Fevereiro
de 1998.
SCH INF RES (39283962)
situação

de reserva,

de reserva,

colocado

por limite

José Augusto

na AM, desde

Galhardo,

continua

22 de Fevereiro

Hipólito,

deixou

na efectividade

de prestar

de serviço,

de 1998, data da passagem

na

à situação

de idade.

SCH INF RES (43396762)
na situação

de reserva,

colocado

de reserva,

por limite

de idade.

António

dos Santos

no RI 13, desde

Teixeira,

8 de Março

continua

na efectividade

de serviço,

de 1998, data da passagem

à situação

SCH INF RES (0439 I963) José Alves de Matos, continua
na efectividade
de serviço, na
situação de reserva, colocado
no QG/RMN,
em diligência
no IASFA (Delegação
de Coimbra),
desde 15 de Fevereiro
de 1998, data da passagem
à situação de reserva, por limite de idade.
SCH TM RES (32254958)
Francisco
Silveira Pereira deixou de prestar serviço,
1 de Janeiro de 1998, passando a prestá-lo,
desde a mesma data, no RTml.

desde

SCH

MAT

RES

de Fevereiro

de 1998.

SCH

RES

serviço,

MAT

na situação

Janeiro

I) Júlio

(5013661

(51160911)

de reserva,

colocado

SAJ INF RES (39175356)

SAJ ART

RES

António

(51119611)

SAJ ENG

deixou

Marques

desde

de
27 de

de idade.

de prestar

serviço,

no 10, desde

de prestar

serviço,

na EPST,

desde

Oliveira,

deixou

de prestar

serviço,

na

de 1998.

João Maria Franco Pombeiro

Amândio

RES

deixou de prestar serviço,

no EMGFA,

José Miranda,

deixou

de prestar

deixou

de prestar

serviço,

no CPMAI,

(5 I06 I911)

I de Janeiro

2SAR AMAN

da Silva

Armindo

Gast

Ferreira,

serviço,

no HMR2,

colocado

por limite

o Nunes

da Costa Pinto, deixou

de prestar

serviço,

de 1998.

RES (00239462)

de re erva,

de re erva,

João

de 1998.

SAJ MED RES (3 I 166957)

ituação

desde

na efectividade

no EMGFA,

por limite
deixou

na EPSM,

de 1998.

1 de Janeiro

desde

Santos

desde ~15 de Fevereiro

RES (39176059)

SAl MED

na situação

continua

em diligência

dos Santos,

serviço,

de 1998.

I de Janeiro

no HMP,

de prestar

Carvalho,

de reserva,

Braz Gomes,

Acácio

da Amadora),

I de Janeiro

desde

Alves

no BAdidos,

à situação
João Batista

SAJ CAV RES (50506911)

desde

Alfredo

deixou

de 1998.

(Delegação

desde

Dias,

de 1998.

SAJ INF RES (42397458)
de Janeiro

CVP

Carlos

de 1998, data da passagem

de Janeiro

Rato

no CTAT,

Valdemar

ntónio

no RL 2, desd
de idade.

/

Silva, continua

18 de Fevereiro

na efectividade

de serviço,

de 1998, data da passagem

à
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2SAR AMAN RES (80118062) Raúl Spínola, continua na efectividade de serviço, na situação
de reserva, colocado no BAdidos, desde I de Fevereiro de 1998, data da passagem à situação de
reserva, por limite de idade.
Na OE, 2: série, n." 12, de 31 de Dezembro de 1997, pág. 730 referente ao fim da prestação
de serviço do FUR INF RES (47001961) Joaquim Menezes Costa, o mesmo fique sem efeito.
FUR MED RES (00323962) Firmino Manuel Pires, continua na efectividade de serviço, na
situação de reserva, no CS/RMS, desde 20 de Janeiro de 1998, data da passagem à situação de
reserva, por limite de idade.
CADJ INF RES (46050156)
desde I de Janeiro de 1998.

Silvestre Rosado Nunes, deixou de prestar serviço, no CPMAI,

VIII -

RECTIFICAÇÕES

Na OE, 2: série, n." 5, de 31 de Maio de 1995, pág. 192, linha 31, onde se lê: "Diário da
República, II Série, n." 64 de 16 de Março de 1995", deve ler-se: "Diário da República, II Série,
n." 60 de II de Março de 1995".
Na OE, 2: série, n." lO, de 31 de Outubro de 1997, pág. 524, linha 41, onde se lê: "SAJ INF
(10406593) Fernando Alberto Garcia de Morais", deve ler-se: "SAJ INF (10406583) Fernando
Alberto Garcia de Morais".

IX -

OBITUÁRIO

1964
Fevereiro, 29 - TEN (52929911) Francisco Maria de A. Ribeiro;
Abril, 18 - TCOR REF (52894511) Jorge Arsénio de O. Moreira, do QG/GML;
Agosto, 13 - CAP (5290541 I) Manuel Gonçalves Rodrigues.

1968
Maio, 8 -

ALF REF (50829111)

João da Costa Pimentel, do QG/RMN.

1972
Maio, 24 - TCOR REF (51694411) Rodrigo José Correia Raposo, do QG/GML;
Dezembro, 4 - TEN (51744111) Manuel Ramos.

1974
Abril, 4 - CAP REF (52903911) Luís Vila Verde, do QG/RMN;
Junho, 30 - TEN REF (52927411) Jerónimo E. S. Magalhães, do QG/RMS.
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1976
Agosto, 23 -

TEN REF (529195 11) Manuel Guerreiro

Mendinhos,

do QG/RMS.

1977
Agosto, 18 - TEN (5062921 I) Manuel Rodrigues;
Outubro, 31 - CAP REF (50406111) José Maria Ribeiro.

1980
Janeiro,

16 -

CAP REF (52033711)

António Vieira, do QG/RMN.

1982
Maio, 3 -

CAP REF (51451911)

Óscar Freire de Vasconcelos

Abril, 3 -

CAP REF (50877311)

José Rosa, do QG/RMS.

Ruas.

1983

1984
Maio, 16 -

2SAR REF (5238741 I) João Gomes de Almeida, do QG/RMN.

Abril, 24 -

MAJ REF (00006666)

1985
António Lopes Araújo, do QG/GML.

1990
Outubro, 30 -

2SAR REF (5298041 I) José dos Santos Correia, do QG/GML.

1991
Fevereiro,

10 -

CAP REF (5 1451711 ) José Diogo Ferrei ra Martins, do QG/GML.

1993
Agosto, 28 - I SAR REF (52372411) Luís Marques Gomes, do QG/RMN;
Outubro, 27 - SAJ REF (506557 I I) Maximino Baptista Monteiro, do QG/GML.

1994
Julho, 5 - SAJ REF (5250311 i) António de Ascenção de Olim Marote, do QG/GML;
Setembro, 23 - SCH REF (531 18511) César Franco Veiga, do QG/RMN.

1995
Setembro, 9 - SAJ REF (5 1245911) Manuel Graça, do QG/GML;
Outubro, lO - FUR REF José Luís de Almeida, do QG/RMN;
Dezembro, 25 - 2SAR REF (52228511) Florival Prazeres de Assis, do QG/GML.

1996
Março, 3 -

SAJ REF (5136041 I) Carlos Amado Matos, do QG/RMN.

1997
Janeiro, 4 - ISAR REF (52195411) António de Matos, do QG/RMN;
Julho, 8 - BRIG REF (50567311) Victor Novais Gonçalves, do RG/DAMP;
Agosto, 29 - FUR INF RE (47001961) Joaquim de Meneses Costa, do RGI;
Outubro, 3 - SAJ REF (52395611) Augusto Alves Ferreira, do QG/RMN;
Outubro, 20 - TCOR REF (5 I0876 I I) Artur Augusto Pinto, do QG/GML;
Novembro, 5 - MAJ REF (506120 II) Ângelo C. N. de Anchade Botelho, do QG/GML;
Novembro, 30 - CAP REF (5022 141 I) Belchior João Gonçalves, do QG/RMS;
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1 - COR REF (50276411) Mário Martins Pinto de Almeida, do QG/GML;
8 - ISAR REF (52184411) Hermenegildo Augusto Melim, do QG/GML;
10 - SMOR REF (50942811) Francisco Palma Marques, do QG/GML;
10 - SAJ REF (50036511) Agostinho de Andrade, do QG/GML;
13 - COR REF (51371311) Manuel da Costa Lopes, do QG/GML;
13 - ISAR REF (52059111) Francisco António Mata, do QG/GML;
17 - CAP REF (50329711) José Machado de Almeida, do QG/GML;
17 - 1SAR REF (50329811) José Pinto Monteiro, do QG/GML.

1998
Janeiro, 4 - 1SAR REF (52418811) Eduino da Fonte, do QG/ZMA;
Janeiro, 7 - ISAR REF (50162411) Mariano da Encarnação Cate1a, do QG/RMS;
Janeiro, 8 - CAP REF (51121211) António M. de Sequeira Vale e Sousa, do QG/RMN;
Janeiro, 12 - CAP REF (51444411) João Ferreira de Faria, do QG/RMN:
Janeiro, 13 - ISAR REF (52126411) Abílio José Mestre, do QG/GML;
Janeiro, 14 - CAP REF (51279211) João Óscar Lopes e Silva, do QG/GML;
Janeiro, 18 - SAJ REF (52325911) João António do Céu Santinhos, do QG/RMS;
Janeiro, 25 - ISAR REF (51549711) Miguel Ribeiro dos Santos. do QG/RMN;
Janeiro, 26 - SAJ REF (50474111) Frederico Lopes Baltazar, do QG/GML;
Janeiro, 26 - ISAR RCA PQ (15536768) José Manuel Monteiro Pinto, da AMSJ/CTAT;
Janeiro, 28 - SAJ REF (51696211) António P. Evangelista Morais Rocha, do QG/GML;
Janeiro, 29 - SCH AM (06835065) António Alves dos Santos, do QG/GML;
Janeiro, 30 - SAJ ART (04030063) José Celestino Ferreira Baião, do QG/RMS;
Janeiro, 30 - ISAR REF (51787511) Virgílio Maria Botelho, do QG/GML;
Janeiro, 30 - 2SAR REF (52224311) Benjamim Domingues, do QG/GML;
Fevereiro, 2 - ISAR REF (50170711) José Lopes da Rocha, do QG/RMN;
Fevereiro, 4 - SCH REF (50249911) Silvério Joaquim Pateiro, do QG/RMS;
Fevereiro, 5 - TCOR REF (51418011) José António Ribeiro Queirós, do QG/RMN;
Fevereiro, 8 - ISAR REF (5218361 I) David da Cruz Rodrigues, do QG/RMN;
Fevereiro, 16 - SAJ DFA (50563811) Artur Barreira da Silva, do QG/RMN;
Fevereiro, 18 - SAJ REF (50577711) António Joaquim dos Santos, do QG/RMN;
Fevereiro, 19 - CAP REF (50153111) Domingos Martins Coelho, do QG/RMN;
Fevereiro, 28 - COR INF (51000011) Fernando da Silva Pinto Ribeiro, das FSM;
Fevereiro, 28 - 1SAR REF (52318311) José Mendes Brito, do QG/RMS.

o

Chefe do Estado-Maior

António Eduardo

do Exército

Queiroz Martins Barrento,

general.

Está conforme:

o

Ajudante-General

José Casinii

/"0

do Exército

Gomes Gonçalves Aranha, general.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR

DO EXÉRCITO

o

ORDEM
2.ª SÉRIE
N.Q 5/31 DE MAIO DE 1998
Publica-se

ao Exército o seguinte:

I -

DECRETOS,

PORTARIAS

E DESPACHOS

Portaria n. o 225/98
de 11 de Fevereiro
Manda o Governo, pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, por
proposta do almirante CEMGFA, nos termos da alínea a) do n.? 3 do art. 1.0 e dos arts. 2,° e 6.°
do Dec.-Lei n." 55/81, de 31 de Março, nomear o TCOR INF (08733481) Fernando Celso Vicente
de Campos Serafino, para o cargo "S O I G2 - chefe da Repartição de Informações" na 3.a Divisão
Italiana, em Milão, Itália, em substituição do COR ART (08009365) Fausto de Almeida Pereira,
que fica exonerado do referido cargo pela presente portaria na data em que o oficial agora nomeado
assuma funções. A presente portaria produz efeitos a partir de 9 de Março de 1998. (Isenta de visto
do Tribunal de Contas.)
O Ministro da Defesa Nacional, José Veiga Simão. Jaime José Matos da Gama.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros,

Portaria n. o 226/98
de 11 de Fevereiro
Manda o Governo, pelos Ministrçs dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional,
sem substituição, o COR CAV (41477062) Manuel de Assis Teixeira de Góis, do cargo
militar" junto da embaixada de Portugal em Paris, França, e de indênticas funções em
Bélgica, para o qual havia sido nomeado por portaria conjunta dos Ministros da Defesa
e dos Negócios Estrangeiros de 29 de Julho de 1994, publicada no Diário da República,
n.? 200, de 30 de Agosto de 1994. A presente portaria produz efeitos desde I de Dezembro
(Isenta de visto do Tribunal de Contas.)
O Ministro da Defesa Nacional, José Veiga Simão. Jaime José Matos da Gama.

exonerar,
de "adido
Bruxelas,
Nacional
2.a série,
de 1997.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros,

Portaria n. o 335/98
de 5 de Março
Manda o Governo, pelos Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, por
proposta do almirante CEMGFA, nos lermos da alínea o) do n.? 3 do art. 1.° e dos arts. 2.° e 6.°
do Dec.-Lei n." 55/81, de 31 de Março, nomear o MAJ CAV (19073984) José Ulisses Veiga Santos
Ribeiro Braga para o cargo "military as i tant of chief of staff/combined joint planning staff", no
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Shape, em Casteau, Bélgica. A presente portaria produz efeitos a partir de 1 de Março de 1998.
(Isenta de visto do Tribunal de Contas.)

o Ministro da Defesa Nacional, José Veiga Simão. Jaime José Matos da Gama.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros,

Despacho n. ° 5877/98
de 1 de Abril
Ao abrigo do disposto no n." 1 do art. 3.° e do n." I do art. 4.° do Dec.-Lei n." 322/88, de
23 de Setembro, alterado pelo Dec.-Lei n." 45/92, de 4 de Abril, nomeio assessor militar do meu
Gabinete, em regime de comissão normal, o BRIG Arnaldo José Ribeiro da Cruz.
O Primeiro-Ministro,

António Manuel de Oliveira Guterres.
Despacho n." 115IMDN/98
de 6 de Abril

No uso da competência que me é atribuída pela alínea j) do n." 3 do art. 29.° da Lei n." 29/82,
de 11 de Dezembro, na redacção que lhe é dada pela Lei n." 18/95, de 13 de Julho, nomeio, sob
proposta do general CEME, o BRIG Fernando
Governo dos Santos Maia, para o cargo de
Comandante da Zona Militar da Madeira, com efeitos a partir de 9 de Abril de 1998.
O Ministro da Defesa Nacional,

José Veiga Simão.

Despacho n." 116IMDN/98
de 6 de Abril
No uso da competência que me é atribuída pela alínea j) do n." 3 do art. 29.° da Lei n." 29/82,
de II de Dezembro, na redacção que lhe é dada pela Lei n." 18/95, de 13 de Julho, nomeio, sob
proposta do general CEME, o GEN Jorge Barroso de Moura, para o cargo de Comandante do
Governo Militar de Lisboa.
O Ministro da Defesa Nacional,

José Veiga Simão.

Despacho n." 117IMDN/98
de 6 de Abril
No uso da competência que me é atribuída pela alínea j) do n." 3 do art. 29.° da Lei n.? 29/82,
de 11 de Dezembro, na redacção que lhe é dada pela Lei n." 18/95, de 13 de Julho, nomeio, sob
proposta do general CEME, o GEN Joaquim Manuel Martins Cavaleiro, para o cargo de Comandante
do Região Militar Sul.
O Ministro da Defesa Nacional,

José Veiga Simão.

Despacho n." 118IMDN/98
de 6 de Abril
No uso da competência que me é atribuída pela alínea f) do n.? 3 do alt. 29.° da Lei n." 29/82,
de II de Dezembro, na redacção que lhe é dada pela Lei 11.° 18/95, de 13 de Julho, exonero, sob
proposta do general CEME, o BRIG José Alberto Reynolds Mendes, do cargo de Comandante da
Zona Militar da Madeira, com efeitos a partir de 9 de Abril de 1998.
O Ministro da Defesa Nacional,

José Veiga Simão.
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Despacho n. ° 4073/98
de 26 de Fevereiro
No uso das competências delegadas por despacho do Ministro da Defesa Nacional, publicado
sob o n." 231/98 (2," série) no Diário da República, 2: série, n." 4, de 6 de Janeiro de 1998, nos
termos do art. 4.° do Dec.-Lei n." 238/96, de 13 de Dezembro, e encontrando-se verificados os
requisitos neles previstos, nomeio o MAJ INF (06979783) Carlos Manuel Alves Batalha da Silva,
pelo período de seis meses, em substituição do MAJ INF (13242781) Jorge Alexandre Pinto de
Almeida, para desempenhar funções de assessoria técnica no âmbito dos projectos I e 2, inscritos
no Programa Quadro de Cooperação Técnico-Militar com a República de Angola.

o

Director-Geral,

A. Gonçalves

Ribeiro, general.

Despacho n." 4074/98
de 26 de Fevereiro
No uso das competências delegadas por despacho do Ministro da Defesa Nacional, publicado
sob o n." 231/98 (2." série) no Diário da República, 2." série, n." 4, de 6 de Janeiro de 1998, nos
termos do art. 4.° do Dec.-Lei n." 238/96, de 13 de Dezembro, e encontrando-se verificados os
requisitos neles previstos, nomeio o TCOR ART (62376374) António Manuel Teixeira dos Santos,
pelo período de seis meses, em substituição do MAJ INF (J 8944077) António Manuel Felício
Rebelo Teixeira, para desempenhar funções de assessoria técnica no âmbito dos projectos I e 2,
inscritos no Programa Quadro de Cooperação Técnico-Militar com a República de Angola.

o

Director-Geral,

A. Gon.çalves Ribeiro,

general.

Despacho n." 4075/98
de 26 de Fevereiro
No u o das competências delegadas por despacho do Ministro da Defesa Nacional, publicado
sob o n.? 231/98 (2." série) no Diário da República, 2." série, n." 4, de 6 de Janeiro de 1998, nos
termos do art. 4.° do Dec.-Lei n.? 238/96, de 13 de Dezembro, e encontrando-se verificados os
requisitos neles previstos, nomeio o MAJ INF (05481584) Raul Almeida Correia Monteiro, pelo
período de seis me es, para desempentfo de funções como assessor técnico no âmbito do subprojecto
2C, inscrito no Programa Quadro de Cooperação Técnico-Militar com a República de Angola.

o

Director-Geral,

A. Gonçalves

Ribeiro, general.

Despacho n." 4076/98
de 26 de Fevereiro
No uso das competências delegadas por despacho do Ministro da Defesa Nacional, publicado
sob o n.? 231/98 (2." série) no Diário da República, 2." série, n." 4, de 6 de Janeiro de 1998, nos
termos do art. 4.° do Dec.-Lei n." 238/96, de 13 de Dezembro, e encontrando-se verificados os
requisitos neles previstos, nomeio o CAP INF (13247083) Paulo Júlio Lopes Pipa de Amorim,
pelo período de 'eis meses em substituição do CAP INF (05962787) Eduardo Manuel Vieira
Pombo, para desempenhar funções de assessoria técnica no âmbito do subprojecto 2C, inscrito no
Programa Quadro de Cooperação Técnico-Militar com a República de Angola.

o

Director-Geral,

A. Gonçalves

Ribeiro. general.
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Despacho n.° 4077/98
de 26 de Fevereiro
No uso das competências delegadas por despacho do Ministro da Defesa Nacional, publicado
sob o n." 231/98 (2: série) no Diário da República, 2: série, n." 4, de 6 de Janeiro de 1998, nos
termos do art. 4.° do Dec.-Lei n." 238/96; de 13 de Dezembro, e encontrando-se verificados os
requisitos neles previstos, nomeio o SAJ INF (08019082) Manuel Florindo Nico da Silva Paixão,
pelo período de seis meses em substituição do ISAR INF (11858287) José Pedro Mata Cordeiro,
para desempenhar funções de assessoria técnica no âmbito do subprojecto 2C, inscrito no Programa
Quadro de Cooperação Técnico-Militar com a República de Angola.

o

Director-Geral,

A. Gonçalves

Ribeiro, general.

Despacho n." 4078/98
de 26 de Fevereiro
No uso das competências delegadas por despacho do Ministro da Defesa Nacional, publicado
sob o n." 231/98 (2: série) no Diário da República, 2: série, n." 4, de 6 de Janeiro de 1998, nos
termos do art. 4.° do Dec.-Lei n." 238/96, de 13 de Dezembro, e encontrando-se verificados os
requisitos neles previstos, nomeio o MAJ CAV (17473882) António Maria Vilaça Delgado dos
Anjos Galego, pelo período de seis meses em substituição do MAJ CAV (13609279) António José
Gonçalves Bastos, para o desempenho da função de director técnico do subprojecto 4A, inscrito no
Programa Quadro de Cooperação Técnico-Militar com a República de Angola.

o Director-Geral,

A. Gonçalves

Ribeiro, general.

Despacho n." 4162/98
de 27 de Fevereiro
No uso das competências delegadas por despacho do Ministro da Defesa Nacional, publicado
sob o n." 231/98 (2. série) no Diário da República, 2: série, n." 4, de 6 de Janeiro de 1998, nos
termos do art. 4.° do Dec.-Lei n." 238/96, de 13 de Dezembro, e encontrando-se verificados os
requisitos neles previstos, prorrogo, pelos períodos abaixo indicados, as comissões de serviço dos
seguintes militares, para desempenhar em funções de assessoria técnica no âmbito dos projectos e
subprojectos inscritos no Programa Quadro de Cooperação Técnico-Militar com a República de
Angola:
3

Projectos I e 2:
TCOR INF (00842881)

Agostinho Reinaldo Paiva da Cunha -

2 meses.

Subprojecto 2A:
TCOR MAT (O 1917177) Alfredo Oliveira Gonçalves Ramos -

4 meses.

Subprojecto 2C:
CAP QTS (04434670)

José Manuel Aleixo -

Projecto 4:
SAJ ART (02800280)

António Manuel Fialho Fortunato -

Núcleo de Apoio:
SAJ AM (00451778)

o

Director-Geral,

6 meses.

Jorge Manuel das Neves Ferreira -

A. Gonçalves

Ribeiro, general.

6 meses.
6 meses.
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Despacho 0.° 4304/98
de 3 de Março
No uso das competências delegadas por despacho do Ministro da Defesa Nacional, publicado
sob o n." 231/98 (2." série) no Diário da República, 2." série, n." 4, de 6 de Janeiro de 1998, nos
termos do art. 4.° do Dec.-Lei n." 238/96, de 13 de Dezembro, e encontrando-se verificados os
requisitos neles previstos, nomeio o ISAR TM (07491786) António Manuel Pires Batista, pelo
período de quatro meses, para desempenhar funções de assessoria técnica no âmbito do Projecto 6,
do Programa Quadro de Cooperação Técnico-Militar com a República da Guiné-Bissau.

o Director-Geral,

A. Gonçalves

Ribeiro, general.
Despacho n." 4305/98
de 4 de Março

No uso das competências delegadas por despacho do Ministro da Defesa Nacional, publicado
sob o n.? 231/98 (2." série) no Diário da República, 2." série, n." 4, de 6 de Janeiro de 1998, nos
termos do art. 4.° do Dec.-Lei n." 238/96, de 13 de Dezembro, e encontrando-se verificados os
requisitos neles previstos, prorrogo, por um período de dois meses, a comissão do SAJ AM (03158378)
Luís Manuel da Cruz Neto, em funções administrativas na resistência da CTM, em Bissau, no
âmbito da Cooperação Técnico-Militar com a República de Giné-Bissau.

o

Director-Geral,

A. Gonçalves

Ribeiro, general.
Despacho 0.° 4382/98
de 5 de Março

No uso das competências delegadas por despacho do Ministro da Defesa Nacional, publicado
sob o n.? 231/98 (2." série) no Diário da República, 2." série, n." 4, de 6 de Janeiro de 1998, nos
termos do art. 4.° do Dec.-Lei n." 238/96, de 13 de Dezembro, e encontrando-se verificados os
requisitos neles previstos, prorrogo, pelo período de dois meses e meio a comissão de serviço do
CAP ENG (00388085) Amadeu João Magalhães Couto, para desempenhar funções de assessoria
técnica no âmbito do Projecto 4, inscrito no Programa Quadro de Cooperação Técnico-Militar com
a República de São Tomé e Príncipe.

o

Director-Geral,

A. Gonçalves

Ribeiro, general.
Despacho n." 4383/98
de 5 Março

No uso das competências delegadas por despacho do Ministro da Defesa Nacional, publicado
sob o n.? 231/98 (2." série) no Diário da República, 2." série, n." 4, de 6 de Janeiro de 1998, nos
termos do art. 4.° do Dec.-Lei n." 238/96, de 13 de Dezembro, e encontrando-se verificados os
requisitos neles previstos, nomeio os militares abaixo indicados, pelo período de um mês, para
desempenhar funções de a sessoria técnica no âmbito do Subprojecto 2A, inscrito no Programa
Quadro de Cooperação Técnico-Militar com a República de Angola:
T OR TM (14023675) Rui Manuel Xavier Fernandes
MAJ INF (11063282) António Martin
Pereira;
MA] ART (03395682) Rui Manuel Carlos Clero;

Matias;
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MAJ INF (13020883) Eugénio Francisco Nunes Henriques;
MAJ CAV (16567179) João Paulo Silva Esteves Pereira;
MAJ ART (01234982) Maurício Simão Tendeiro Raleiras.

o Director-Geral,

A. Gonçalves Ribeiro, general.

II - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Condecorações
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de ouro de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 22.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o GEN (51412111) José Eduardo Carvalho
de Paiva Mourão.
(Por portaria de 12 de Março de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de ouro de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 22.°, com referência ao n.? 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o BRIG (50991311) José Manuel da Silva
Viegas.
(Por portaria de IOde

Março de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n.? 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o CORT INF (50704211) Hélder Chaves
Gomes.
(Por portaria de 16 de Dezembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n.? 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o CORT AM (50474211) António Mário
Vieira Mila Filipe.
(Por parlaria

de II de Fevereiro

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n.? 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o COR INF (38180361) Luís Alberto da
Costa Torres.
(Por panaria

de 20 de Janeiro de 1998)

2." Série
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o COR INF (O 1920363) José Manuel de
Andrade Ribeiro.
(Por portaria de 28 de Outubro de J 997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao 11.°3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o COR INF (08312064) Victor Manuel
Vicente Fernandes.
(Por portaria de IOde

Março de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o COR ART (09063164) João Baptista
Nabeiro Canelas.
(Por portaria de 28 de Outubro de J 997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o COR ENG (03492164) Francisco
António Fialho Rosa.
(Por portaria de 16 de Dezembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distinto, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, ds 20 de Dezembro, o COR ENG (62278264) Sérgio Augusto
Lima Bacelar.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o COR AM (36607062) Eurico Rodrigues
Longo.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1997)

Manda o Chefe do E. tado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
di tintos, por ter 'ido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n.? 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o MAJ TM (13296183) Carlos Manuel
Dia Chambel.
(Por portaria de 27 de Janeiro de 1998)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o CAP SGE (51708211) Francisco José
Bagulho.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 1." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36.° do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o BRIG (50434611)
António Luís Serra Picão de Abreu.
(Por portaria de 9 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de I: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n.? 566/71, de 20 de Dezembro, o COR INF (45509962)
António Ribeiro Laia.
0

(Por portaria de 27 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de I: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o COR INF (05185566)
Luís Nelson Ferreira dos Santos.
0

(Por parlaria de 9 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de I: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o COR INF (45523561)
Vitor Portugal Valente dos Santos.
0

(Por portaria de 29 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de I: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o COR CA V (38221862)
João Manuel Taxa da Silva Araújo.
0

(Por portaria de 16 de Dezembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o TCOR INF (06544166)
Joaquim António Pereira Moreira dos Santos.
0

(Por portaria de 27 de Novembro

de 1997)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2.a classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o TCOR INF (06087067)
José Semedo dos Santos.
0

0

(Por portaria de 27 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2.a classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o TCOR AM (03631964)
Arlindo Mário de Moura Vieira Duarte.
0

0

(Por portaria de 29 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2.a classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o TCOR AM (07337667)
Manuel Carlos de Almeida Guerra Cerdeira.
0

0

(Por portaria de 27 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2.a classe, por egundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos art . 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o TCOR AM (62283175)
Dário Aurélio de Sousa Medeiros Bastos Martins.
0

0

(Por portaria de 29 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2.a classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o TCOR MAT
(51332911) José Bernardino de Jesus Abelha.
0

0

(Por portaria de 20 de Fevereiro

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos art . 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
da Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o TCOR MAT
(5057391 I) Manuel da Costa Louro.
0

0

(Por portaria de 27 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2.a classe, por egundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos art . 33.0 e 36.0 do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Força Armada, aprovado pelo Dec.-Lei n.? 566/71, de 20 de Dezembro, o MAJ INF (05084976)
Rui Garcia Simões.
(Por portaria de 29 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2. elas e, por. egundo parecer do Con elho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
a
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ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Fo·rças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o MAJ INF (13706383)
Jorge Paulo do Serro Mendes Prazeres.
0

0

(Por portaria de 27 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o MAJ INF (19110783)
Luís Paulo Correia Sodré de Albuquerque.
0

0

(Por portaria de 29 de Janeiro

de

J

998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o MAJ INF (02748085)
Nuno Correia Neves.
0

0

(Por portaria de

J

6 de Dezembro

de

J

997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o MAJ ART (17438079)
Henrique Manuel Ferreira Botelho.
0

0

(Por portaria de 27 de Novembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o MAJ QTS (60809667)
Carlos Alberto Garcia Pinto.
0

0

(Por portaria de 29 de Janeiro de

J

998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3. classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171. de 20 de Dezembro, o CAP INF (02126184)
Carlos Alberto Esteves Filipe.
a

0

0

(Por portaria de 27 de Novembro

de

J

997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3.a classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o CAP INF (O1372287)
Nuno Manuel Mendes Farinha.
0

0

(Por portaria de 29 de Janeiro de J 998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3.a classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n.? 566/71, de 20 de Dezembro, o CAP ART (02792185)
António José Pardal dos Santos.
0

0

(Por portaria de 29 de Janeiro

de

J

998)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CAP ART (12469086)
Carlos Manuel Mendes Dias.
0

0

(Por portaria de 29 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: elas 'e, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CAP CA V (11982484)
Paulo José Malaca da Cunha Filipe.
0

0

(Por portaria de 20 de Fevereiro

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CAP SGE (09034474)
Albano Brás da Neves.
0

0

(Por portaria de 29 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do E tado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: elas. e, por egundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CAP SGE (13215078)
José Francisco da Silva Simões.
0

0

(Por portaria de 29 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do E tado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n.? 566171, de 20 de Dezembro, o CAP QTS (02254968)
António Manuel Ribeiro.
0

0

-

(Por portaria de 29 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do E tado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.0 e 36.0 do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o SCH TM (08038676)
Jorge Manuel de Oliveira Venâncio.
(Por portaria de 16 de Dezembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
~as Forças Armada, aprovado pelo Dec.-Lei n.? 566/71, de 20 de Dezembro, o SAJ INF (04812184)
Alvaro João Bal inhas Matroca.
0

0

(Por portaria de 16 de Dezembro

de 1997)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4. classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o SAJ TM (O 1713481)
Luís Gonzaga Terêncio.
a

0

0

(Por portaria de 8 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4.a classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado'
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o SAJ TM (06613184)
Mariano Francisco Maltês Leitão.
0

0

(Por portaria de 29 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4.a classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n.? 566/71, de 20 de Dezembro, o SAJ AM (10073779)
Hilário Lourenço.
0

0

(Por portaria de 16 de Dezembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4. classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o SAJ MAT (02536982)
Francisco José Espadinha da Cruz.
a

0

0

(Por portaria de 29 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4. classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o SAJ MAT (15684882)
Rui António Bento Henriques.
a

0

0

(Por portaria de 29 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o SAJ MAT (15573684)
Edgar de Barros Martins.
0

0

(Por portaria de 29 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o SAl MAT (19530284)
Paulo António de Oliveira Gonçalves de Barros.
0

0

(Por portaria de 29 de Janeiro

de 1998)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o SAJ SGE (17129177)
Carlos Joaquim Carrilho Dias.
0

0

(Por portaria de 29 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o SAJ SGE (16015483)
Carlos Manuel Clemente Ramos.
0

0

(Por portaria de 29 de Janeiro de 1998)

Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exemplar, por despacho das datas
que se indicam e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro,
os seguintes militares:
BRIG (44412961) António Luciano Fontes Ramos;
MAJ MAT (52393211) José Manuel Pedroso da Silva.
(Por despacho

de 29 de Outubro de 1997)

CORT CAV (50435511) Alexandre Maria de Castro Sousa Pinto;
COR SAR (04980761) António Francisco Gonçalves Simões;
TCOR TM (04426667) Diário Fernandes Morais Carreira;
TCOR QEO (00669765) Vanzelino Dias Lopes Correia;
MAJ QTS (00149264) Eduardo Jorge do Vale Santos Saraiva;
MAJ QTS (02697766) Manuel Raul da Silva Pequito.
(Por despacho

TCOR CAV (60011068)

QEO
MAT
MAT
MAT
MUS
MUS

(34207458)
(16502768)
(07588966)
(04254765)
(06937565)
(10896167)

de 1998)

João Gilberto de M. de Sousa Soares da Mota.
(Por despacho

MAJ
MAJ
SCH
SCH
SCH
SCH

de 9 de Fevereiro

de 9 de Janeiro de 1998)

João Américo Palma Baracho;
Virgílio Luís Dias Esteves;
José Manuel Fino Santos;
Manuel Mendes Pereira;
José Augusto Fernandes Delicado;
Josué Mourato Costa;
(Por despacho

de 12 de Dezembro

de 1997)

Considerando que o COR ENG. Marius Luiz Carvalho Teixeira Neto, Chefe de Gabinete da
Directoria de Obras de Cooperação, do Exército Brasileiro, desenvolveu um trabalho de aprofundado
estudo da História de Portugal com particular relevo para a Engenharia Militar Portuguesa.
Considerando que o estudo por si efectuado representa um inestimável património cultural e
que a ua brilhante divulgação em muito contribui para o bom nome de Portugal e da sua Engenharia
Militar.
Nestes termos,
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
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Henriques - Patrono do Exército, de 2.a classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1. e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o COR ENG Marius Luiz Carvalho Teixeira Neto, do
Exército Brasileiro.
0

(Por portaria de 20 de Fevereiro

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
a
Henriques - Patrono do Exército, de 2. classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1. e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o COR CA V (51090 III) Roberto Ferreira Durão.
0

(Por portaria de I I de Fevereiro

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2.a classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1. e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o COR CAV (41478862) Eduardo Alberto Madeira de
Velasco Martins.
0

(Por portaria de 8 de Março de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1. e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o TCOR INF (19034472) António Correia Torres.
0

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2.a classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1. e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o TCOR ART (04357570) Joaquim Formeiro Monteiro.
0

(Por parlaria

de 9 de Março de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2.a classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1. e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o TCOR CAV (04767065) Rui José Panarra Abrantes.
0

(Por portaria de IOde

Março de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2.a classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1. e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o TCOR CAV (09762266) Rui Borges Santos Silva.
0

(Por parlaria

de 3 de Março de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1. e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o TCOR AM (80147069) Fernando Jesus Fernandes.
0

(Por portaria de 9 de Março de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2.a classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1. e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o TCOR TMANMAT (50134811) José Pereira.
0

(Por panaria

de 8 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1. e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o MAJ ART (02815883) Luís António Morgado Baptista.
0
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Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2." classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.0 e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o MAJ SGE (60564466) Alberto Carlos Góis Ribeiro
da Cunha.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n.? 397/85, de II de Outubro, o MAJ CBMUS (51232711) José Custódio da Silva
Gonçalves.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2." classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n.? 397/85, de II de Outubro, o MAJ QTS (07921166) José João de Oliveira Santos.
(Por panaria

de 15 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2." classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n.? 397/85, de II de Outubro, o CAP INF (11794785) Francisco José Ferreira Duarte.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n.? 397/85, de II de Outubro, o CAP INF (19015786) Paulo Bernardino Pires Miranda.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n.? 397/85, de 11 de Outubro, o CAP INF (01372287) Nuno Manuel Mendes Farinha. -.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o CAP GRAD INF (18494087) António Marques de
Almeida Ferreira.
(Por portaria de 11 de Fevreiro

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o CAP TM (07406786) Carlos da Silva Teles.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2." classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts, 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o CAP AM (16106184) José Manuel Almeida de
Rodrigues Gonçalves.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2." classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o CAP GRAD AM (O 1656489) Rui Manuel Silva Pina.
(Por portaria de 11 de Fevreiro

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2." cla se, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.0 e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o CAP SGE (03047473) Américo Bernardino Magalhães
Leite.
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Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o CAP SGE (02415578) João Domingos Gomes Cid.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 3.a classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o CAP QTS (19858770) Abel António Coelho Bento.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
a
Henriques - Patrono do Exército, de 3. classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o CAP QTS RES (31015255) Luís Filipe Azedo Moreira
Feio.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 3: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o TEN SGE (08931876) José Ferrinho da Fonseca.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 3: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o TEN TMANMAT (O1876482) Marcelino Gago Belchior.
(Por portaria de I I de Fevereiro

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o SCH INF (60173971) Artur Daniel da Silva Lopes.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o SCH INF (07204678) Manuel da Silva Martins.
(Por portaria de 9 de Março de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o SCH TM (45444861) António Rita Ferreira Mendes.
(Por portaria de 27 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4.a classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n.? 397/85, de II de Outubro, o SCH MUS (05221369) Tiago Eduardo Pereira Pires.
(Por portaria de 9 de Março de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos a11S. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o SAJ INF (14967982) Carlos João Pinto da Silva.
(Por portaria de 1 I de Fevereiro

de 1998)
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Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1. e 4.
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o SAJ CA V (40218956) Fernando Anibal Ferreira do
Amaral.
0

0

(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1. e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o SAl ENG (05785978) Marciano António Amaral
Rodrigues.
0

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1. e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o SAJ ENG (07940479) Manuel Teixeira Esteves.
0

(Por portaria de 9 de Março de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1. e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o SAJ AM (09245683) Manuel Claudino Pinto Machado.
0

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1. e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o SAJ MAT (06754984) José António Moreira Lopes.
0

(Por portaria de 11 de Fevereiro

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: clas e, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1. e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o SAl SGE (50487411) António Antunes.
0

(Por portaria de 9 de Março de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1. e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o SAJ SGE (04888383) José dos Santos Augusto.
0

(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

Manda o Chefe do E. tado-Maior do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: ela se, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1. e 4.°
do Dec.-Lei n.? 397/85, de II de Outubro, o SAJ MUS (00884066) João Gomes Henriques de
Sousa.
0

(Por portaria de 9 de Março de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1. e 4.°
do Dec.-Lei n.? 397/85, de II de Outubro, o ISAR INF (06115285) José Eduardo Gonçalves
Rodrigues.
0

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1. e 4.°
do Dec.-Lei n.? 397/85, de II de Outubro, O ISAR INF (12333286) Rui Guardado da Silva.
0
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Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o 1SAR MAT (0318 I 186) Manuel Gervásio Poejo
Churra.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de I I de Outubro, o 2SAR AMAN (61308169) José Raúl Soares Silva.
(Por portaria de 11 de Fevereiro

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
a
Henriques - Patrono do Exército, de 4. classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de I] de Outubro, o 2SAR AMAN (17646086) Vitor Manuel Lopes Valente
Rodrigues.
(Por portaria de 8 de Março de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4.a classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de lIde Outubro, o CSEC (11857673) Jerónimo Manuel de Brito.
(Por portaria de 11 de Fevereiro

de 1998)

Louvores

Louvo o GEN (514121 11) José Eduardo Carvalho de Paiva Marão, pela elevadíssima forma
como desempenha as funções de Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército.
Militar de uma integridade de carácter irrepreensível, pautou a sua conduta no respeito dos
mais altos valores que caracterizam a Instituição Militar, constituindo-se dessa forma num modelo
de Homem e Militar que desde Cadete da Escola do Exército, sempre me habituei a admirar e
respeitar.
O seu saber de experiência feita, a sua entrega total ao Exército e às Forças Armadas, que
sempre serviu com elevadíssima serenidade, fizeram do general Paiva Marão, o natural e distinto
2.° Comandante do Exército em quem muito me apoiei no seu douto e ciente conselho.
O seu conhecimento profundo do Exército, a sua estatura humana e postura ética permitiram
que de forma simples mas muito eficiente desempenhasse a difícil e complexa tarefa de articulação
de estudos entre os, Comandos Territoriais, os Comandos Funcionais e o EME, numa época de
permanentes evoluções técnicas, de dificuldades orçamentais e de elevados empenhamentos exteriores
de Forças do Exército.
Na hora em que deixo o Exército, parto convicto de que o general Paiva Marão continuará
nas fileiras constituindo-se num natural exemplo de postura militar, espírito de servir, serenidade
e entrega total à Instituição, que tão devotadamente tem servido, em tantas e diversificados funções.
Desejo testemunhar ao general Paiva Marão os meus mais sentidos votos de gratidão pelo
exemplo, trabalho e dedicação, palavra amiga e serena que muito contribuíram para o meu desempenho
no Comando do Exército, reconhecendo publicamente que os serviços por i prestado ao Exército
e à Nação como extraordinários, relevantes e distintíssimos.
12 de Março de 1998, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito
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Louvo O BRIG (50991311) José Manuel da Silva Viegas, pela forma altamente digna, de
exemplar profissionalismo e de sentido de missão como desempenhou as funções de meu Chefe de
Gabinete, durante o tempo em que assumi o cargo de Chefe do Estado-Maior do Exército.
Oficial General de carácter impoluto, lealdade extrema, e elevado espírito de missão, inteligência
penetrante e qualificação técnico-profissionais,
em todas as áreas do Exército, de notável padrão,
foi para o exercício do meu cargo, meu conselheiro permanente e um inestimável colaborador.
Perfeitamente integrado no que deve ser um Chefe de Gabinete, manteve no interior e no
exterior do Exército, uma atitude discreta e eficiente, estabelecendo ligações oportunas, na observância
constante do sentido de disciplina e espírito de servir, que o creditaram como um Oficial General
de prestígio e de alta eficiência e permanente disponibilidade.
Desempenhando, por inerência de cargo, as funções de Secretário do Conselho Superior do
Exército, de tal se houve com eficiência, conselho oportuno e alto sentido de responsabilidade.
Foi grato ter nas funções que desempenhei, um Chefe de Gabinete como o brigadeiro Silva
Viegas. A sua lealdade, amizade, elevado sentimento do Exército e seus valores, são atributos que
muito apreciei e reconheço, como qualidades que o creditam para desempenhar os mais altos postos
da hierarquia e cargos, do Exército a que devotamente se entrega.
Desejo testemunhar ao brigadeiro Silva Viegas, o meu alto apreço pela forma como desempenhou
as suas funções e considerar os serviços por si prestados, dos quais resultou brilho para a Instituição
Militar e para a Nação, como extraordinários, relevantes e distintíssimos.
IOde Março de 1998, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito

Louvo o CORT INF (5070421 I) Hélder Chaves Gomes, pelas excepcionais qualidades militares
e cívicas sobejamente evidenciadas na forma extremamente zelosa, competente e dedicada como
desempenhou os mais diversos cargos e funções ao longo da sua relevante carreira profissional de
quase 43 anos inteiramente devotados ao Exército e que agora termina por imperativo legal, com
a passagem à situação de reforma, depois de ter exercido, praticamente, todos os principais cargos
de comando, chefia e instrução, inerentes aos sucessivos postos, incluindo cinco comissões de
serviço nos ex-territórios ultramarinos.
Desde cedo, o coronel Chaves Gomes se afirmou como oficial muito dedicado, competente,
di ciplinado, inteligente, organizado, metódico, e muito desembaraçado, sendo dotado de excelentes
qualidades morais, de carácter integ ..o, modesto por natureza, muito abnegado, solidário e muito
leal como o ate ta uma brilhante folha de serviços recheada de numerosos e expressivos louvores.
Uma faceta importante da sua carreira militar foi a relacionada com a actividade física e
desportiva, na qual evidenciou e desenvolveu excelentes capacidades como praticante e que lhe
mereceu algun. louvore . Foi instrutor na Academia Militar e, já perto do final da sua carreira,
Inspector e Director Interino da DSEFE, onde realizou actividade muito eficiente e profícua, no
esclarecimento, orientação e dinamização dos quadro instrutores e monitores empenhados na instrução.
No âmbito operacional, cumpriu duas comissões como Comandante das Ccac 168/Bcac 159
e Ccac 1478, respectivamente em Angola e Moçambique, em ambas desenvolvendo intensa actividade,
quer em operações activa, quer no campo da acção psicológica e social junto das populações,
revelando grande capacidade de comando e espírito de missão entusiasmo, espírito de sacrifício e
muita abnegação, tendo os eus serviços sido con iderados relevantes e distintos.
Posteriormente, como oficial superior, cumpriu nova missão em Angola como Adjunto do
Bcac 289 I. A sua larga experiência no comando de tropas em operações, os seus dotes invulgares
de organização, de esclarecida e profícua iniciativa e grandes qualidades de trabalho, creditaram-no como um valio. ís imo elemento da equipa de Comando do Batalhão pelas actividades que
desenvolveu no âmbito do controlo de populações, na autodefesa de fazendas, no funcionamento
da informações, nos planos de defesa de Aquartelamento e medidas de segurança das tropas, no
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estudo da área do SubSector e do inimigo e no planeamento e comando de operações e acções de
combate, serviços classificados de importantes e que deram honra e lustre às Instituições Militares.
No continente, a sua vida militar centrou-se em Tomar no Quartel-General, no RIT, Casa de
Reclusão e Tribunal Militar e em Coimbra, no Quartel-General.
Em funções de Estado-Maior foi Adjunto e Chefe de Repartição e Chefe de Estado-Maior,
em Quartel-General de Comando Territorial.
Na área das Informações merece realce a sua actividade na estruturação do SIM da Região
Militar em moldes que asseguram maior eficiência e no estudo da área da Região Militar, para o
que foi determinante a sua grande capacidade de organização e relacionamento ao ter que se ligar
com as forças militarizadas e entidades civis.
Como Chefe do Estado-Maior do Quartel-General revelou ser um oficial inteligente, sensato,
com boa capacidade de análise das situações e soube estabelecer uma franca e participada ligação
com os comandantes, directores e chefes, mercê do seu admirável trato humano e simplicidade de
atitudes próprias de um oficial de eleição como, publicamente referiam as Chefias do Exército.
No Regimento de Infantaria de Tomar o coronel Chaves Gomes exerceu as funções de maior
responsabilidade,
2.° comandante em acumulação com o comando do IBIMoto/l BMI, na fase
inicial da sua estruturação e, por último e com toda a justiça, comandante.
Naturalmente assim, porque as qualidades sobejamente confirmadas ao longo da sua carreira,
atestadas numa brilhante folha de serviços, eram a garantia de lhe poder vir a ser cometida a árdua
e difícil tarefa de comandar a Unidade com o estandarte que maior número de condecorações
ostenta e com elevada projecção dentro do Exército e a nível NATO, com grandes efectivos e
frequentemente solicitada a participar em cerimónias militares e exercícios nacionais e conjuntos,
por via do seu encargo operacional.
Pela forma brilhante como exerceu a sua acção de Comando e pelo seu exemplo, confirmado
que era merecedor da confiança em si depositada, o coronel Chaves Gomes manteve bem alto o
conceito em que era tida a sua unidade.
Termina a sua carreira militar no Tribunal Militar de Tomar, onde foi Juiz Vogal e Presidente,
em cuja actividade foi importante a sua grande experiência militar e humana, sensatez, ponderação
e integridade de carácter.
Por tudo isto, ao passar para a situação de reforma, é de inteira justiça enaltecer uma longa
dedicação ao Exército de cerca de 43 anos em que o coronel Chaves Gomes prestou serviços da
maior relevância e interesse e de que resultou lustre para a Instituição Militar, os quais devem ser
considerados relevantes, extraordinários e distintos.
28 de Outubro de 1997, Espírito Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto do

Louvo o CORT AM (50474211) António Mário Vieira Mila Filipe, pela elevada competência
como desempenhou as funções de Adjunto do General Quartel Mestre General para os assuntos de
finanças, informática e saúde e, posteriormente, de Adjunto do General Vice-Chefe do Estado-Maior,
e como tem conduzido as chefias dos Grupos de Trabalho do estudo do istema de apoio informático
ao regime de administração financeira do Estado, da construção da base de dados única de pessoal
do Exército e das componentes de recursos financeiros e humanos do projecto RRING.
Tendo assumido, após ter tomado parte como comandante do Comando Administrativo-Logístico
(CAL), no planeamento e na execução do Exercício ORION 97, as funções de chefe do Centro de
Finanças Geral, evidenciou grande disponibilidade, excelente capacidade de trabalho e interesse
pelos assuntos à sua responsabilidade.
Revelando sólidos conhecimentos sobre a administração financeira do Estado e do Exército,
conhecendo em pormenor a actividade administrativo-logística
do Exército e em particular das
unidades, evidenciou grande competência nos assuntos de aplicação e de gestão informática aos
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financeira

do Exército,

e na implementação
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Dotado de notáveis capacidades
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militar
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e humanas,
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o coronel tirocinado
Mila Filipe que os serviços
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relevantes
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II de Fevereiro de 1998, Espírito Santo, general.
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O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto do Espírito
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Louvo O COR INF (O 1920363) José Manuel de Andrade Ribeiro pela acção altamente competente
e exemplar que desenvolveu como Comandante do Regimento de Infantaria n." 3, ao longo de
pouco mais de dois anos, confirmando excelentes qualidades e virtudes militares e aptidões técnicoprofissionais.
Na principal actividade do Regimento, a instrução aos Cursos de Formação de Praças do
Grupo A, com um efectivo de mais de quatro centenas de recrutas em cada um dos oito turnos em
1996 reduzidos para cinco no corrente ano, obtiveram-se excelentes resultados.
Tal foi possível graças a um significativo esforço na gestão e metodologia da instrução e à
motivação que transmitiu aos quadros sob o seu Comando superando-se, assim, algumas dificuldades
com as infra-estruturas e meios auxiliares de instrução e, por vezes, falta de tempo para os instrutores
e encarregados de instrução poderem gozar as suas licenças de férias.
Ainda na área da instrução destaca-se a atenção dedicada à formação profissional, como
forma de especialização para alguns serviços do Regimento, com vantagem para a Unidade, para
os formandos e para o esforço de adesão aos Regimes de Voluntariado e de Contrato.
A cooperação levada a cabo nestas acções com as estruturas locais do Instituto de Emprego
e Formação Profissional, a par dos inúmeros apoios às mais variadas entidades, sempre com a
maior prontidão e eficiência, constituiu um dos exemplos do elevado nível de ligação com as
entidades militares e civis existentes na área de interesse do Regimento, em especial na sede do
distrito, para o que foi determinante a facilidade de relacionamento humano, muito bom senso e a
forma extremamente educada e correcta como se conduziu o coronel Andrade Ribeiro.
A sua permanente disponibilidade,
elevado espírito de missão e sintonia perfeita com o
conceito de acção do Comando da Região determinou a organização dos Campeonatos Regionais
e do Exército do Pentatlo Militar e a participação do Regimento em numerosos exercícios, da BU,
da RMS, do CIOE e de âmbito nacional do Exército, conjuntos e combinados, sendo de realçar o
excelente apoio por ocasião do Exercício ORION97, tendo em determinada fase do mesmo ficado
alojados nas suas instalações o Comandante ICE e da BU, o CAL, o DISTAFF e o Controlo.
O excelente nível de participação e a eficácia dos apoios referidos confirmaram os seus
elevados atributos de Comando e capacidade de organização.
Merece, igualmente, realce a forma rigorosa, eficiente e meticulosa como efectuou a gestão
dos recursos humanos materiais e financeiros postos à sua disposição, nela privilegiando a melhoria
das condições de vida do pessoal e a manutenção, beneficiação e remodelação de muitos dos
equipamentos e infraestruturas do Regimento.
Aliando a uma inexcedível integridade de carácter, lealdade e camaradagem e um apurado
sentido de disciplina, uma notável coragem moral, o coronel Andrade Ribeiro demonstrou mais
uma vez excelente aptidão para bem servir nas funções de maior responsabilidade.
É justo concluir que dos serviços prestados pelo Coronel Andrade Ribeiro durante os dois
anos do Comando do Regimento de Infantaria n." 3 resultou lustre e honra para a Região Militar
do Sul e para o Exército, pelo que devem ser classificados de extraordinários, relevantes e distintos.
28 de Outubro de 1997, Espírito Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto

do

Louvo o COR INF (08312064) Victor Manuel Vicente Fernandes, pela forma muito eficiente
e distinta como comandou, ao longo de dois anos, o Regimento de Infantaria n." 2.
Oficial muito competente, com uma sólida formação militar e assinaláveis qualidades de
chefia conseguiu, pela sua acção de comando, motivar os seus subordinados por forma a que a sua
Unidade tivesse uma dignificante presença e actividade na região geográfica em que está inserida
e cumprisse integralmente os objectivos que lhe estão fixados.
Da sua capacidade de organização, elevada dedicação e interesse e empenhada direcção
decorreram, naturalmente, os bons resultados obtidos na formação de praças, que a unidade instrui
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em quatro turnos por ano, a elevada compostura e aprumo do pessoal do Regimento, e a cuidadosa
utilização dos recursos na manutenção e melhoria das instalações, que faz com que a Unidade
apresente uma das melhores infra-estruturas de que o Exército dispõe.
Plenamente consciente de que a modernidade e prestígio do Exército estão intimamente
ligados às relações que se praticam com a sociedade, desenvolveu com senso e determinação
excelentes relações com as autoridades civis e os meios de comunicação social regionais, que se
referiram ao Regimento, aos seus militares e ao Exército com uma consideração que nos apraz
registar.
Por estas razões considero notável o trabalho realizado pelo coronel Vicente Fernandes no
comando do Regimento de Infantaria n.? 2, devendo os serviços por si prestados à Região Militar
Sul e ao Exército ser considerados como extraordinários, relevantes e distintos.
IOde Março de 1998, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito

Louvo o COR ART (09063164) João Baptista Nabeiro Canelas pela elevada competência
profissional e pelo culto das mais nobres virtudes militares e cívicas que caracterizaram o seu
exercício do Comando da Escola Prática de Artilharia.
Dotado de excelentes qualidades pessoais, grande facilidade de relacionamento humano e
abertura de e pírito, usando sempre de grande franqueza, lealdade e evidenciando, ainda, bastante
jovialidade, ao mesmo tempo que pugnou pelo bem estar geral do pessoal, soube criar um excelente
ambiente de confiança e cooperação entre todos os militares da Escola.
Aliando ao profundo conhecimento da EPA uma sólida formação militar e técnica da Arma,
inteligência viva, elevada capacidade de trabalho, dedicação e entusiasmo, o coronel Canelas deixou
em todas as actividades da unidade bem vincada a sua intervenção, com relevância na instrução e
na componente operacional.
A sua larga experiência de instrutor na unidade e os sólidos conhecimentos militares e
técnicos da Arma foram determinantes para os óptimos resultados obtidos na formação dos Quadros
Permanente,
apesar das dificuldades existentes, mormente no que respeita às novas tecnologias.
Particularmente importante foi também o esforço dispendido na área da Instrução contínua
com a realização do exercício
da série EFICÁCIA no Campo de Instrução Militar de Santa
Margarida, que têm vindo a ter cada vez maior expres ão pelo pessoal e meios empregues e pela
duração. A participação ne tes exercícios estendeu-se ao GAC/BMI, GAC/BAI e subunidades do
RAL 5, pelo interesse neles manifestado, tornando-se como que um Exercício Nacional da Artilharia.
A esta actividade correspondeu, como é natural, uma sensível melhoria do encargos operacionais
e tornou-se numa forte motivação do Quadros Artilheiros.
Ainda, na área da formação, é relevante referir o incremento na cooperação com as estruturas
da Delegação Regional do Instituto de Emprego e Formação Profissional que se traduziram na
realização de dezena e meia de cursos, frequentados por quase duas centenas de civis e militares,
traduzindo- e num factor importante para a adesão aos regimes de voluntariado e contrato, maximizado
por importantes trabalho realizados na Unidade como prática pedagógica dos formandos, com
vantagem para toda as partes.
A ua acção de comando caracterizou-se, também, por uma realista e eficiente gestão dos
recurso. humanos, materiai e financeiro postos à disposição da Unidade, evidenciando grande
preocupação pela melhoria das condiçõe de vida do pessoal e das instalações, a grande maioria
delas centenária
e a carecer de remodelação total. Para tal, tornava-se imperio o a existência de
um Plano Director aprovado, esperado há dezenas de anos, o que graças à sua persistência e
determinação foi con eguido.
Foi. ua preocupação permanente criar as condições para que o armamento ligeiro e pesado,
as viatura e o material e equipamento em geral fos e colocado e mantido em elevado grau de

256

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.o 5

2." Série

operacionalidade
pois só assim seria possível assegurar-se com êxito as missões prioritárias da
Escola, a instrução e o aprontamento operacional.
A sua permanente disponibilidade e perfeita identificação com o conceito do Comando da
Região permitiram que a unidade respondesse com elevado grau de prontidão e eficiência a solicitações
da mais variada natureza e em quantidade apreciável, desde apoios e participação em exercícios
nacionais e estrangeiros, realização de campeonatos regionais, estágios de equipas da Região,
apoios a câmaras, escolas eoutras entidades. Esta grande e desgastante actividade, em contrapartida,
tem permitido um melhor conhecimento da Instituição Militar e contribuído para a criação de uma
excelente imagem da Escola e do Exército.
Pelo que fica exposto considero que o coronel Canelas confirmou ser um oficial altamente
qualificado e que os serviços prestados no Comando e na Escola Prática de Artilharia devem ser
classificados de extraordinários, relevantes e distintos.
28 de Outubro de 1997, Espírito Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto

do

Louvo o COR ENG (62278264) Sérgio Augusto Margarido Lima Bacelar, pela forma
extraordinariamente
brilhante, excepcional dedicação e elevado sentido de missão com que, durante
cerca de dois anos, comandou o Regimento de Engenharia n." 3, em Espinho.
Evidenciando altíssima competência, relevantes qualidades e virtudes militares, o coronel
Lima Bacelar desenvolveu um trabalho de grande valia na condução e gestão da sua Unidade, sendo
de realçar os objectivos conseguidos na manutenção e melhoria das suas instalações. Foram igualmente
importantes as orientações imprimidas e as medidas tomadas relativamente à instrução e, em colaboração
com o IEFP, a formação profissional de militares, nomeadamente dos quadros com responsabilidades
nas várias frentes de trabalho, demonstração do empenho colocado no cumprimento da missão
cometida ao Regimento e na consecução dos objectivos que lhe foram superiormente determinados,
constituindo-se como autor determinante dos níveis de eficiência alcançados, tornando-se, por isso,
um óptimo colaborador deste Comando.
Inteligente, possuidor de uma sólida cultura geral, perspicaz, cordial e educado, destacou-se
também na atenção dada ao relacionamento com as entidades civis, particularmente a diversas
autarquias do Norte e Centro do País, às quais, no âmbito do PAOC, prestou toda a colaboração
em quadros e material, com satisfação e benefícios evidentes para as populações e para o prestígio
da Unidade, o que foi publicamente reconhecido com a atribuição ao RE 3 de diversas medalhas
de ouro e ao coronel Lima Bacelar, individualmente, da Medalha de Mérito em Ouro do Município
de Espinho.
Oficial possuidor de invulgar integridade e coragem moral, contribuiu pelos seus comprovados
méritos e acção prestirnosa na difusão da boa imagem e lustre do Exército e da RMN, pelo que é
justo enaltecer os serviços por si prestados e considerá-los relevantes e muito distintos.
28 de Outubro de 1997, Espírito Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto

do

Louvo o COR TM (03492164) Francisco António Fialho da Rosa, pela excepcional dedicação
e eficiência que tem caracterizado, desde há cerca de três anos, o exercício do seu comando na
Escola Prática de Transmissões.
Oficial discreto nas suas atitudes, mas reconhecidamente
muito persistente c esclarecido no
desempenho das suas funções, transmite aos seus colaboradores uma contagiante vontade de bem
cumprir e um salutar espírito de corpo por forma a que, minorando os desafios a ultrapassar, a sua
unidade alcance, com naturalidade, os resultados pretendidos respeitando os critérios mais exigentes.
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quer na área da instrução, que evidentes beneficios colheu do fecundo trabalho de relacionamento
por si mantido com as autoridades civis, nomeadamente académicas, quer, ainda, na manutenção
e beneficiação de equipamentos e infra-estruturas do próprio aquartelamento.
Manifestando sempre uma permanente prontidão para o comprimento das missões que lhe
eram cometidas, merece destaque a sua permanente disponibilidade para acompanhar estudos e
aplicar, nas actividades de ensino daquela Escola Prática, as inovações próprias das novas técnicas
de comunicação em permanente evolução e, ainda, o seu empenhamento no trabalho de sustentação
da Companhia de Transmissões n." 5 que integra as Forças da UNA VEM 3.
Por todas estas suas qualidades, fruto da sua nobreza de carácter, pela lealdade com que pauta
o seu relacionamento com os seus superiores e subordinados, e, ainda, pela abnegação de que
sempre deu provas, o coronel Fialho da Rosa é merecedor de ocupar os cargos de maior responsabilidade
e risco, resultando da sua acção como Comandante da EPT honra e lustre para o Exército e para
a Região Militar do NOIte, pelo que os serviços por si prestados devem ser considerados extraordinários,
relevantes e distintos.
16 de Dezembro de 1997, Espírito Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto do

. Louvo o COR AM (36607062) Eurico Rodrigues Longo, pela elevada competência profissional,
extraordinário empenho e excepcional dedicação com que comandou durante cerca de dois anos a
Escola Prática de Administração Militar.
Dotado de excelente capacidade de trabalho, demonstrou grande espírito de missão e obediência,
aptidão para bem servir nas diferentes circunstâncias, bem patente na análise e informação, para
decisão superior e ao seu nível, do problemas que se lhe deparavam, merecendo realce o seu forte
empenhamento nas difíceis e complexas actividades relacionadas com a transferência daquela Escola
Prática de Lisboa para Póvoa de Varzim e, ainda, o seu forte espírito de iniciativa e larga experiência
evidenciada na adaptação das instalações disponíveis e na adopção de soluções adequadas num
aquartelamento de escassos recursos.
Com elevada eficiência reconhecida competência, dedicou especial atenção à formação e
qualificação
do militares que tomaram parte nos diferentes cursos ministrados na EPAM,
nomeadamente a maneira empenhada como seguiu a preparação dos militares dos exércitos de
Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau (que naquela Escola Prática frequentaram cursos)
potencializando, por e e modo, a cordiais ligaçõe existentes entre as instituições castrenses de
Portugal e dos PALOP.
Oficial discreto nas suas atitudes, humano mas reconhecidamente muito persistente e esclarecido
no desempenho das uas funções, soube criar e manter um salutar espírito de corpo entre os seus
colaboradore de tacando- e o trabalho desenvolvido, apesar das dificuldades existentes, na sustentação
da Clog 6.
Pelas qualidade militares e cívicas evidenciadas, de que se destacam a integridade e idoneidade,
a elevada formação ética, a lealdade e excelente camaradagem e a afirmação constante de reconhecida
coragem moral, creditou- e o coronel Longo como um distinto oficial, resultando da sua acção
como Comandante da EPAM honra e lu tre para o Exército e a Região Militar do Norte, pelo que
os serviço por si pre tados devem er considerados extraordinários, relevantes e muito distintos.
29 de Outubro de 1997, Espírito Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto

do

Louvo o MAl INF (02748085) Nuno Correia Neves, pela competência como desempenhou
as ua funções, quer como membro da Cornis: ão Instaladora da Escola Superior Politécnica do
Exército (ESPE), de etembro de 1995 a Dezembro de 1996, quer como Chefe da Secção de
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Administração, Planeamento e Coordenação da ESPE até ~ presente data e também pelas elevadas
capacidades e virtudes que demonstrou, tanto no exercício daquelas funções, como na qualidade de
docente da disciplina de História Militar.
Presente, logo no dealbar da Escola, e tendo-lhe sido cometido o estudo e elaboração das
propostas relativas ao funcionamento da ESPE, o major Neves cumpriu esta tarefa de forma eficaz,
esclarecida, inteligente e pronta, apresentando soluções globais, económicas e exequíveis.
Subsidiariamente, e ainda na fase de instalação da Escola, colaborou, também, na feitura dos
projectos de legislação para enquadramento legal da ESPE, bem como nas provas de admissão do
1.° Curso de Formação de Oficiais Técnicos, tendo, em tudo, ficado bem patente a sua grande
agilidade intelectual e um desembaraço e capacidade de realização, dignos de realce.
Com o início, em Outubro de 1996, dos cursos técnicos mil itares de secretariado e gestão e
de direcção musical, o major Neves, através do seu empenhamento pessoal e labor profícuo, contribuiu
de forma decisiva no planeamento e coordenação das actividades docentes, confirmando plenamente,
o seu elevado sentido de missão, a sua inteligência viva e espírito arguto, e muito especialmente,
pela cabal demonstração de excelente aptidão para analisar problemas e arquitectar soluções adequadas
e imaginativas.
Por último, importa destacar o excelente nível da sua docência na disciplina de História
Militar, à qual devotou todas as suas capacidades didácticas, patenteando uma cultura geral e
militar acima da média, constituindo-se assim um valioso colaborador do comando da ESPE.
Seria injusto não realçar o contributo do major Neves, na abertura solene do ano lectivo 1996/
97 da ESPE, onde proferiu a lição inaugural subordinada ao tema "A DEFESA DA REPÚBLICA
EUROPEIA, DE GIBBON A MAASTRICH", que pela sua excelência, quer de exposição, quer da
profundidade do tema muito contribuiu para a dignificação e afirmação da ESPE.
Por tudo quanto fica dito, pelas qualidades morais, pessoais e profissionais evidenciadas, das
quais se destacam a lealdade, a camaradagem, o elevado espírito de missão e de sacrifício, é-me
muito grato reconhecer a dar público testemunho de apreço da actividade desenvolvida pelo major
Neves na Escola Superior Politécnica do Exército, relevando a importância dos seus serviços e
classificando-os de excepcional mérito.
16 de Dezembro de 1997, Espírito Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto do

Louvo o MAl TM (13296183) Carlos Manuel Dias Chambel, pela forma excepcionalmente
competente como durante doze meses exerceu o Comando da Companhia de Transmissões n." 5
(CTmS) atribuída por PORTUGAL à UNA VEM III no âmbito do processo de verificação da Paz
em Angola pela ONU.
Oficial com elevados atributos profissionais e militares, desenvolveu uma firme e muito
válida acção de comando, através da qual conseguiu incutir nos seus subordinados um alto espírito
de missão e sentido de disciplina e de profissionalismo, contribuindo assim decisivamente, para que
a unidade atingisse superiores padrões de eficácia, de prontidão e de capacidade operacionais,
constituindo-se numa referência no seio da UNA VEM III.
Para além da área estritamente operacional, a CTmS, sob o seu impulso e inteligente orientação,
desenvolveu uma notável acção junto das populações, cuja confiança e respeito soube merecer a
quem prestou apoio médico e alimentar, de que resultou um reforço dos seculares laços de fraternidade
entre povos de Portugal e de Angola.
Finalmente, durante o comando do major Chambel, a Companhia de Transmissões 5 continuou
e melhorou o apoio que vinha prestando às alta entidades nacionais e da ONU na realização de
actos oficiais, com reflexos evidentes no prestígio de Portugal e das Forças Armada.
Militar muito aprumado, possuidor de forte personalidade, grande integridade moral, elevado
espírito de sacrifício, esclarecido e excepcional zelo e praticando em elevado grau a virtude da
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lealdade, o major Chambel demonstrou grande aptidão para bem servir nas diferentes circunstâncias
e ser digno de ocupar os postos de maior risco, resultando dos serviços que prestou na CTm5 na
operação UNA VEM III, em Angola, honra e lustre para as Forças Armadas e Portugal, devendo os
mesmos serem considerados relevantes, extraordinários e distintos.
27 de Janeiro de 1998, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito

Louvo o CAP TM (07406786) Carlos da Silva Teles, pela forma extremamente competente,
abnegada, dedicada e responsável com que, durante um ano, desempenhou as funções de Oficial de
Operações, Logística e 2.° comandante da Companhia de Transmissões n." 5.
Oficial Engenheiro de elevada capacidade técnica, foi o responsável pela montagem da rede
de computadores do Posto de Comando da CTm5, e por modificações técnicas nos equipamentos
dos Centro de Comunicações de maior movimento, graças às quais se melhorou o escoamento de
tráfego, e se aumentou a proficiência e visibilidade da unidade.
Como Oficial de Logística, consolidou todo o complexo processo de inventariação de material
com vista a futuros ressarcimentos por parte da ONU a PORTUGAL, tendo-se conseguido, mercê
da sistematização efectuada, a aceitação por parte daquela organização de um "InSurvey" adicional
que permitirá aumentar significativamente
as compensações conferidos a PORTUGAL.
Como 2.° comandante, viveu intensamente toda a actividade da unidade tendo tido uma
actuação pautada pelo equilíbrio e firmeza, aliada a uma forte sensibilidade para os problemas do
pessoal, dentro e fora do serviço, o que contribuiu para que as diversas áreas da Unidade funcionassem
de forma eficiente, controlada e harmoniosa.
Militar muito disciplinado e disciplinador, com extraordinária competência técnico-profissional,
o capitão Silva Teles revelou relevantes qualidades pessoais, empenho extraordinário, qualidades de
abnegação e sacrifício exemplares e aptidão para bem servir nas diferentes circunstâncias, contribuindo
para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército.
27 de Janeiro de 1998, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito

Avoco o Louvor constante da' O.S. n." 8/97 do IAEM com a seguinte redacção:
"Louvo o CAP SGE RES (51708211) Francisco José Bagulho corno reconhecimento pela
excepcional dedicação, elevada competência profissional, muito zelo e óptimas qualidades morais,
humanas, militares e bons conhecimentos técnico-profissionais
que demonstrou ao longo de mais
de 43 anos ao serviço do Exército, preste a deixar, para passar à situação de reforma por limite
de idade e cujos mérito foram realçado, nos louvores que lhe foram concedidos pela forma como
desempenhou a funçõe que lhe foram atribuídas. Prestando serviço no IAEM durante os últimos
20 anos, nas mais diver a funções administrativas, nos últimos 8 anos como chefe da Secção de
Logística, desenvolveu uma notável acção administrativo-logística,
demonstrando grande capacidade
de trabalho, de organização e gestão, num estabelecimento muito diversificado e com muitas solicitações
por vezes inopinadas, ma que tiveram sempre da parte do capitão Bagulho, uma resposta adequada
e atempada.
Oficial disciplinado, com excelentes dotes de carácter, grande espírito de sacrifício e de
abnegação, muito leal e eficiente, possuidor de óptimos conhecimentos técnico-profissionais
e
extraordinário espírito de missão, e de bem servir, de exemplar relacionamento humano, afável
trato e sã camaradagem, conseguiu o capitão Bagulho, conqui tar a consideração, respeito e amizade
de quantos com ele privam tomando- e um chefe muito humano, competente e compreensivo,
sempre pronto e disponível. Pelas qualidade demonstradas, pelo trabalho realizado, pelas elevadas
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virtudes militares e humanas demonstradas é o capitão Bagulho, merecedor que os serviços por si
prestados ao longo da sua carreira militar, sejam considerados, extraordinários, relevantes e distintos.
28 de Outubro de 1997, Espírito Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto

do

Louvo o SCH TM (45444861) António Rita Ferreira Mendes, pela competência, invulgar
dedicação e excepcional sentido das responsabilidades que patenteou na Companhia de Transmissões
n." 5, em Angola, durante dois anos e quatro meses.
Como chefe da Equipa de Montadores de Cabos cumpriu cabal e exemplarmente a sua
missão. Foi, no entanto na área das infra-estruturas e construção civil que a sua acção teve maior
visibilidade.
A sua capacidade técnica, suportada por uma larga experiência, foi uma mais valia
da CTm5, nomeadamente na montagem e construção do sistema muito sensível e importante do
abastecimento de água às tropas, e de infra-estruturas indispensáveis à vida e ao bem estar da
Companhia, desde a cozinha à drenagem das águas pluviais. Estas obras e a sua manutenção muito
beneficiaram da competência e dedicação do sargento chefe Rita Mendes, que se ocupou igualmente
da construção de espaços cobertos, usan.do técnicas indígenas que sempre provocaram, da parte dos
muitos visitantes ilustres das instalações, a maior admiração.
Muito disciplinado e disciplinador, o sargento chefe Rita Mendes foi um precioso e leal
auxiliar do Comando, que apoiou com as suas oportunas e bem fundamentadas sugestões, e um
Chefe motivador, sempre atento à sua função pedagógica.
Militar incansável, revelou espírito de
sacrifício exemplar em muitas situações de trabalho sob más condições climatéricas.
A estas
qualidades, aliou um relacionamento humano excelente, sã camaradagem, amizade e alto moral.
De tudo o que foi dito, realça-se a extraordinária competência técnico-profissional, extraordinário
empenho e relevantes qualidades pessoais que contribuíram para a eficiência, prestígio e cumprimento
da missão do Exército.
27 de Janeiro de 1998, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

III -

MUDANÇAS

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito

DE SITUAÇÃO

Ingresso no quadro
Nos termos do art. ] 85.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro:

MAJ FARM, supranumerário (04608180) Carlos Alberto do Amaral Souto, da DSS, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Fevereiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo MAJ
FARM (14348179) José Manuel Ruivo Ferro Pires, por ter sido promovido ao posto imediato.
MAJ VET, supranumerário (0520 1482) Luís Manuel Carreira Garcia, do QG/GML, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Fevereiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo MAJ
VET (02509977) Eduardo António Capeans Teixeira, por ter sido promovido ao po to imediato.
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MAJ SGE, supranumerário (09680673) Carlos Pires Martins, da DSF, devendo ser considerado
nesta situação desde 27 de Fevereiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo MAJ SGE (42088961)
Armando de Almeida Agostinho, por ter passado à situação de reserva.
MAJ SGE, upranumerário (15171674) Emidio Carlos Piedade Modesto, do CRecrPDelgada,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Fevereiro de 1998, ocupando a vaga deixada
pelo MAJ SGE (46268659) Joaquim José Esteves, por ter sido promovido ao posto imediato,
MAJ SGE, supranumerário (O 1433676) José Faustino Esteves Fernandes, do CMSM, devendo
ser considerado nesta situação desde 26 de Fevereiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo MAJ
SGE (51038211) João José Caramelo Semião, por ter passado à situação de reserva.
MAJ TMANTM, supranumerário (73800572) Rui Manuel Carrilho Garcia Serra Frazão, do
IAEM, devendo ser considerado ne: ta situação desde I de Fevereiro de 1998, ocupando a vaga
deixada pelo MAl TMANTM (5154581 I) Manuel Eduardo de Moura Pequeno, por ter sido promovido
ao posto imediato.
MAJ TMANMAT,
upranumerário (00648375) Rui Manuel Machado da Fonseca Jorge, do
BApSvc/BMI, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Fevereiro de 1998, ocupando a
vaga deixada pelo MAJ TMANMAT (06499272) José Pereira da Palma, por ter sido promovido ao
posto imediato.
(Por portaria de 6 de Março de 1998)

TEN MAT, upranumerário (06290685) João Carlos Farinha de Figueiredo, da DSM ocupando
a vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação de de I de Janeiro de 1998.
TEN MAT, supranumerário (16175385) José Manuel Pais das Neves, da DSM, ocupando a
vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação de de I de Janeiro de 1998.
TEN MAT, supranumerário (04679488) José Luís dos Santos Salsinhas Ninitas, da DSM,
ocupando a vaga criada pelo Despacho n.? 16/98 de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado
ne ta ituação de de I de Janeiro dê 1998.
(Por portaria de 27 de Fevereiro

de 1998)

TEN MAT, supranumerário
(08775688) José Costa Leandro, da DSM, ocupando a vaga
criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta situação
desde I de Janeiro de 1998.
TEN MAT, supranumerário (01961591) Paulo Jorge do Nascimento Fernandes, da DSM,
Ocupando a vaga criada pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado
ne sta situação de de 1 de Janeiro de 1998.
TEN MAT, . upranumerário (34657191) Nuno Miguel Viega Saúde, da DSM, ocupando a
vaga criada pelo De pacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado ne ta
situação desde I de Janeiro de 1998.
TEN MAT, supranurnerãrio
(03582492) João Luís Barradas de Oliveira Ramos, da DSM,
ocupando a vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado
nesta ituação de de I de Janeiro de 1998.
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TEN MAT, supranumerário (18516492) António Paulo Bettencourt Pinheiro, da DSM, ocupando
a vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

de 23 de Fevereiro

de 1998)

TEN MA T, supranurnerano
(00458093) Alexandre Manuel Moguinho Liberato, da DSM,
ocupando a vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 27 de Fevereiro

de 1998)

TEN MAT, supranumerário (12399693) Joel António Dias da Luz Santos, da DSM, ocupando
a vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1998.
ALF INF, supranumerário (33592593) Alexandre Paulo Marques de Sousa Figueiredo, do
RG2, ocupando a vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 23 de Fevereiro

de 1998)

SMOR ART, supranurnerano
(45554460) José Caio CaImão, da ChST, ocupando a vaga
criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Janeiro de 1998.
SMOR ENG, supranumerário (37201462) Lucílio Vieira Costa, da EPE, ocupando a vaga
criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

de 27 de Fevereiro

de 1998)

SMOR MAT, supranumerário (37314161) Joaquim Oliveira Mendonça, da EPSM, devendo
ser considerado nesta situação desde 2 de Março de 1998, ocupando a vaga deixada pelo SMOR
MAT (52848311) Manuel Silva Barbosa Lopes, por ter passado à situação de adido.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

SMOR MAT, supranumerário (73001361) Horácio Graça da Silva, da EPSM, ocupando a
vaga criada pelo Despacho n.? 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1998.
SCH INF, supranumerário (04861977) José Augusto da Cunha Aire , do RII3, ocupando a
vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 27 de Fevereiro

de 1998)

SCH INF, supranumerano
(08733378) António Manuel dos Santos Figueiredo, do R114,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Março de 1998, ocupando a vaga deixada pelo
SMOR INF (48035761) Franco Luís Pimentel, por ter passado à situação de reserva.
SCH INF, supranumerário (09844378) José Augusto Pereira Santos, do BSS, devendo ser
considerado nesta situação desde 20 de Fevereiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo SCH INF
(39283962) José Augusto Galhardo, por ter passado à situação de reserva.
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SCH INF, supranumerário (14010078) Joaquim Manuel Leston Gomes, da BLI, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Fevereiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo SCH INF
(04391963) José Alves Matos, por ter passado à situação de reserva.
SCH INF, supranumerário (15514078) Manuel João Ferreira Ramos, do Clnstr, devendo ser
considerado nesta situação desde 25 de Fevereiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo SMOR
INF (52130611)
António Rosado Saraiva, por ter passado à situação de reserva.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

SCH ART, supranumerário (12502078) António Manuel Parente Pereira, da EPST, nos termos
do n." 4 do art. 180.° do EMFAR, devendo ser considerado nesta situação desde I de Janeiro de
1998.
SCH ART, supranurnerano
(16979278) Manuel Mestre Hilário, da DAMP, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo SMOR ART
(45554460) José Caio Caimão, por ter passado à situação de adido.
(Por portaria de 27 de Fevereiro

de 1998)

SCH ENG, supranumerano
(07940479) Manuel Teixeira Esteves, do RE3, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Fevereiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo SMOR
ENG (51128811) Joaquim Gregório Centeio, por ter passado à situação de reserva.
SCH TM, supranumerário (00335279) António Manuel Alves Pereira, do QG/RMN, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Março de 1998, ocupando a vaga deixada pelo SCH TM
(01986873) Joaquim Luí Rodrigues da Silva Proença, por ter passado à situação de reserva.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

SCH MED, supranumerário (02659680) António Sampaio Dias, do BApSvc/BAI, ocupando
a vaga criada pelo Despacho n.? 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
ituação de de I de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 27 de Fevereiro

de 1998)

SCH MED, upranumerário (02978480) Antero Soares de Matos, do CS/CMSM, devendo ser
considerado nesta ituação desde I de Março de 1998, ocupando a vaga deixada pelo SCH MED
(36684762) Joaquim Borge Pinto, por ter pa sado à situação de reserva.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

SCH MED, upranumerário (10245781) José Gregório Gouveia Pedro, do QG/ZMA, ocupando
a vaga criada pelo De pacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Janeiro de 1998.
SCH MED, supranumerário (13604581) José Manuel Mourão Viegas, da ESSM, ocupando a
vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
Situação de 'de I de Janeiro de 1998.
SCH SGE, supranumerário (04269479) Eduardo Miguel Correia de Pádua, do CRecrViseu,
ocupando a vaga criada pelo De pacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado
nesta situação de de I de Janeiro de 1998.
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SCH SGE, supranumerário (07808579) Carlos Alberto M. Nunes, do BAdidos, ocupando a
vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 27 de Fevereiro

de 1998)

SCH SGE, supranumerário (08381177) José António A. Castanheira, do BAdidos, ocupando
a vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 23 de Fevereiro

de 1998)

SCH MUS, supranumerário (01163464) Carlos Manuel Pereira Faria, do RAAA1, ocupando
a vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1998.
SCH MUS, supranumerário (04310464) Joaquim Ribeiro Baginha, do QG/ZMA, ocupando a
vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1998.
SCH MUS, supranumerário (06933065) Francisco Manuel Filipe Moreira, do RI1, ocupando
a vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Janeiro de 1998.
SCH PARAQ, supranumerário (06290164) Olegário de O. Teixeira, do CTAT, ocupando a
vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1998.
SCH PARAQ, supranumerário (13416476) Alfredo Augusto Pires Nogueiro, do CTAT, ocupando
a vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1998.
SCH PARAQ, supranumerário (19610073) Rafael M. Leocádio Grilo, do DGMT, ocupando
a vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 27 de Fevereiro

de 1998)

SAJ INF, supranumerário (03020981) Paulo Jorge Craveiro Reis Costa, do CMEFD, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Fevereiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo SAJ INF
(09386778) Ernesto da Silva Azevedo Lourenço, por ter passado à situação de reserva.
SAJ ART, supranumerário (O 1483483) Júlio Américo Ferreira Monteiro, do CIAAA/RAAA I,
devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Janeiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo
SAJ ART (04030063) José Celestino Ferreira Baião, originada pelo falecimento.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

SAJ ART, supranumerário (13660183) António Romão F. Lourenço, do GAC/BMI, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo SAJ ART
(03977078) Fernando Vergílio Ricardo, por ter passado à situação de adido.

SAI CA V, supranumerário

(19698978) Manuel Martins Gonçal ves, do CIn tr, devendo _er
considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo SAI CA V
(05494784) Manuel Arlindo Amorim da Silva, por ter passado à situação de adido.
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SAJ MED, supranumerário (18040284) Armando Manuel Barros da Lomba, do CCSelPorto,
devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Janeiro de 1998, para preenchimento da vaga
criada pelo abate ao QP do SAJ MED (00491186) Florindo Manuel dos Santos Serranheira.
(Por portaria de 27 de Fevereiro

de 1998)

SAJ MAT, 'supranumerário (01254684) Paulo Manuel Machado Fonseca Jorge, da EPSM,
ocupando a vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
SAJ MAT, supranumerário (03688684) José Manuel Rodrigues Gomes Costa, do BST, ocupando
a vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Janeiro de 1998.
SAJ MAT, upranumerário (04346081) Paulo Filipe Diniz Rebelo, do BCS/CMSM, ocupando
a vaga criada pelo Despacho n.? 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Janeiro de 1998.
SAJ MA T, supranumerário (10357784) António Augusto Dias Menezes, do DGMG, ocupando
a vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Janeiro de 1998.
SAJ MAT, supranumerário (13869284) Vitor Manuel de Jesus Pires Diz, do RA5, devendo
ser considerado nesta situação desde 23 de Janeiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo SAJ MAT
(07093283) Arménio Mendes Lopes, por ter passado à situação de adido.
SAJ MAT, supranumerário (1589 L485) António Alberto Fernandes Carvalho, do RE3, ocupando
a vaga criada pelo De pacho n.? 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Janeiro de 1998.
SAJ MA T, supranumerário (17673483) Manuel Agostinho Borges Machado, do RIl9, ocupando
a vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Janeiro de 1998.
SAJ MAT, supranumerário (18489081) Luís dos Santos Gonçalves, do RE I, ocupando a vaga
criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta situação
desde I de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 23 de Fevereiro

de 1998)

SAJ SGE, supranumerário (15995883) Adelino da Conçeição Pires Queijo, do BST, ocupando
a vaga criada pelo Despacho n.? 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 27 de Fevereiro

de 1998)

SAJ MUS, supranumerário (00629384) Luís Lúcio Oliveira Dias, do QG/ZMA, devendo ser
considerado ne ta situação de de I de Janeiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo SAJ MUS
(05216264) Domingo. Solano Parente, por ter sido promovido ao posto imediato.
SAJ MUS, supranumerário (09026276) Diamantino Vicente Rosa Godinho, da BLI, devendo
ser considerado nesta situação de de I de Fevereiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo SAJ MUS
(09068667) Augusto Mendes Ferreira, por ter ido promovido ao posto imediato.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)
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SAJ CORN/CLAR, supranumerário (09316282) António Maria Henriques Pereira, do BST,
ocupando a vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 27 de Fevereiro

de 1998)

SAJ AMAN, supranumerário (6]092172) João Manuel Carvalho do Ó, da DSM, cupando a
vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Janeiro de 1998.
SAJ PARAQ, supranumerário
(02709979)
Alberto Manuel Silva Antunes Pinhão, do
lBIAT/BAIIRII5,
ocupando a vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME,
devendo ser considerado nesta situação des<;le I de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 23 de Fevereiro

de 1998)

SAJ PARAQ, supranumerano
(10467581) José António Costa, do CTAT, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Fevereiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo SAJ
PARAQ (1435]375) Vitor Manuel Gaspar de Almeida, por ter sido promovido ao posto imediato.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

SAJ PARAQ, supranumerário (03415082) José Manuel Martins Pinto, do CCSelPorto, ocupando
a vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 23 de Fevereiro

de 1998)

SAJ PARAQ, supranumerário (12070279) Hernâni David da Silva Moreira, da AMSJ, devendo
ser considerado nesta situação desde 16 de Fevereiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo SAl
PARAQ (14537077) Américo Silva Martins, por ter sido promovido ao posto imediato.
SAJ PARAQ, supranumerário (15450783) João Manuel Ferreira Pinto, do IBIAT/BAI/RII5,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo
SAJ PARAQ (35842565) António Adriano Sucena Oliveira, por ter sido promovido ao posto imediato.
SAJ PARAQ, supranumerário (18073975) Fernando Alberto Ramalho Ferreira, da CCS/BAI,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Fevereiro de 1998, ocupando a vaga deixada
pelo SAJ PARAQ (16864775) José Alberto Guimarães Martins Neves, por ter sido promovido ao
posto imediato.
(Por portaria

de 16 de Março de 1998)

SAJ PARAQ, supranumerário (18684279) Luís António Consciência Bento, do BApSvc/BAI,
ocupando a vaga criada pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Janeiro de 1998.
ISAR INF, supranumerário (14062087) Miguel Cavaco Correia, do EME devendo ser considerado
nesta situação desde I de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo ISAR INF (11402185)
Leonel Augusto Gomes Monteiro, por ter sido promovido ao posto imediato.
ISAR GRAD MAT, supranumerário (01317090) António José Moreira Eusébio, do BApSvc/
BMI, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga
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deixada pelo ISAR MAT (18803084) João António Coelho da Mota Cardoso, por ter sido promovido
ao posto imediato.
(Por portaria de 23 de Fevereiro

de 1998)

lSAR SGE, supranumerário (05377486) António Alexandre Nobre Evaristo, do QG/GML,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada
pelo ISAR SGE (09017882) Luís Filipe Branco Seabra de Melo, por ter sido promovido ao posto
imediato.
(Por portaria de 23 de Fevereiro

de 1998)

1SAR PARAQ, supranumerário (O 1452991) Vítor Agostinho Gonçalves Ferreira, da ETAT,
devendo ser considerado nesta situação desde 16 de Janeiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo
ISAR PARAQ (03285084) Jorge Manuel Baptista Oliveira, por ter passado à situação de reforma.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

ISAR PARAQ, supranumerário (00016792) José Manuel Pinto Portela, da ETAT, devendo
ser considerado nesta situação de de I de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo ISAR
PARAQ (12113379) Manuel Silvério Brás, por ter sido promovido ao posto imediato.
I SAR PARAQ, upranumerário (03662290) Luís Alberto de Jesus Mateus, do BApSvc/BAI,
devendo ser considerado ne ta situação desde I de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada
pelo ISAR PARAQ (04287779) Américo da Silva Moleiro, por ter sido promovido ao posto imediato.
ISAR PARAQ, supranumerário (05389690) Pedro João Costa Nunes dos Santos, da CCSIBAI,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada
pelo 1SAR PARAQ (03864879) Manuel Rodrigues Vicente, por ter sido promovido ao posto
imediato.
ISAR PARAQ, supranumerário (09168190) Francisco Alexandre M. dos Reis Videira, da
AMSJ, devendo ser considerado nesta situação desde I de Dezembro de 1997, ocupando a vaga
deixada pelo ISAR PARAQ (11850480) António Manuel Silva Lopes, por ter sido promovido ao
posto imediato.
ISAR PARAQ, supranumerário (0941839 I) António Jorge da Costa Ferreira, da CCS/BAI,
devendo ser considerado ne. ta ituação desde I de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada
pelo ISAR PARAQ (09489880) Manuel António Saragoça Caldeirão, por ter sido promovido ao
po to imediato.
(Por portaria de 23 de Fevereiro

de 1998)

ISAR PARAQ, supranumerário (10580889) Humberto José Morais Teixeira, da AMSJ, por
ter vaga no re pectivo quadro especial, aprovado pelo Despacho n.? 6/97, de 8 de Janeiro, do
CEME, devendo ser con iderado nesta situação de. de I de Janeiro de 1997.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1998)

AR PARAQ, supranumerário (12573989) António Manuel Cardoso Marques, da ETAT,
devendo ser considerado ne ta situação desde I de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada
pelo I AR PARAQ (03013280) Vitor Manuel Proença Ribeiro, por ter sido promovido ao posto
imediato.
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ISAR PARAQ, supranumerário (13581489) Fernando José Madeira G. Teixeira Gomes, da
ET AT, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga
deixada pelo 1SAR PARAQ (10886283) Joaquim José Teixeira dos Santos, por ter sido promovido
ao posto imediato.
ISAR PARAQ, supranumerário (14665889) Paulo Jorge Ribeiro Nogueira, da AMSJ, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo I SAR
PARAQ (08138082) Manuel Víctor Mira Rosado, por ter sido promovido ao posto imediato.
ISAR PARAQ, supranumerário (14720790) Paulo Jorge Faustino Fernandes, da ET AT, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Dezembro de J 997, ocupando a vaga deixada pelo 1SAR
PARAQ (11469981) António Carlos Correia de Oliveira Morais, por ter sido promovido ao posto
imediato.
1SAR PARAQ, supranumerário (14986389) António José Marques de Castro Lopes, da AMSJ,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada
pelo 1SAR PARAQ (10315780) António Domingos da Fonseca, por ter sido promovido ao posto
imediato.
ISAR PARAQ, supranumerário (15233790) Francisco João Alves Primo, da ETAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo 1SAR
PARAQ (01159479) António Júlio Valente de Carvalho, por ter sido promovido ao posto imediato.
J SAR PARAQ,

supranumerário (15767387) João Manuel Marque~ Tavares, da CCS/BAI,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada
pelo 1SAR PARAQ (13499782) António José Ferreira Duarte, por ter sido promovido ao posto
imediato.
ISAR PARAQ, supranumerano
(18226291) Marco Alexandre Silva Teixeira da Silva, do
BApSvc/BAI, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Dezembro de 1997, ocupando a
vaga deixada pelo 1SAR PARAQ (19462079) António Alberto Mira Malaquias, por ter sido promovido
ao posto imediato.
2SAR INF, supranumerário (00289693) José Carlos Henriques Coimbra, do RG 1, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo 1SAR
INF (08583184) Carlos Daniel Rodrigo Gonçalves, por ter sido promovido ao posto imediato.
2SAR INF, supranumerário (02020992) Jorge Manuel Marques Farfalha, do RG3, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo ISAR
INF (17751585) João José Faria da Conceição Baltazar, por ter sido promovido ao posto imediato.
2SAR INF, supranumerário (02666492) Nuno Miguel Tibério Santos, do RG3, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo 1SAR INF
(19190684) Amílcar do Nascimento, por ter sido promovido ao posto imediato.
2SAR INF, supranumerário (04798992) Carlos Manuel Costa Pereira, do CIOE, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo 1SAR INF
(08931386) Luís Manuel Sotto Mayor Matos Esteves, por ter sido promovido ao posto imediato.
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2SAR INF, supranumerário (10311891) Fernando Jorge Botelho Figueiredo, do RG3, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo I SAR
INF (12596685) Victor das Neves Robalo Nunes, por ter sido promovido ao posto imediato.
2SAR INF, supranumerário (10994292) Paulo Mário Noras Afonso, do RG2, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo ISAR INF
(04531484) Manuel Jorge dos Santos Lopes, por ter sido promovido ao posto imediato.
2SAR INF, supranumerário (13491693) João Carlos Lourenço, do RGI, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo 1SAR INF (04491181)
Afonso Manuel Morais Ferreira, por ter sido promovido ao posto imediato.
2SAR INF, supranumerário (22665491) Carlos Alberto Sousa Almeida, do RG2, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo ISAR INF
(187J35184) Carlos Manuel Gonçalves Santana, por ter sido promovido ao posto imediato.
2SAR INF, supranumerário (24008991) Nuno Miguel Paulo Ferreira Domingues, do RG I,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada
pelo ISAR INF (12583683) Vitor José Alves Filipe, por ter sido promovido ao posto imediato.
2SAR SGE, supranumerário (10400791) José Carlos Piedade Duarte, do ArqGEx, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo ISAR
SGE (O 1220184) João Carlos da Encarnação Restolho, por ter sido promovido ao posto imediato.
2SAR SGE, supranumerário (02875092) Rui Pedro Roque Marceneiro, do RG3, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo 1SAR
SGE (05474984) Joaquim José Reicadas Benjamim, por ter sido promovido ao posto imediato.
2SAR SGE, supranumerário (06076392) Luís Miguel Santos Valente, do CRecrLisboa, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo ISAR
SGE (08386084) José Augusto Pereira de Sousa, por ter sido promovido ao posto imediato.
2SAR AMAN, supranumerário (07710587) João Carlos Silveira Santos, da EPE, devendo ser
considerado nesta situação desde I õe Dezembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo 1SAR
AMAN (07682375) José Carreira Pereira, por ter sido promovido ao posto imediato.
(Por panaria

de 23 de Fevereiro

de 1998)

Passagem à situação de adido
Nos termos da alínea a) do art. 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de
24 de Janeiro:
SMOR ART, no quadro (45554460) José Caio CaImão, colocado na ChST, por ter passado
à situação de inactividade temporária, no termos da alínea a) do n." 2 do art. 161.° do EMFAR,
devendo ser con iderado nesta ituação desde 9 de Janeiro de 1998.
SAJ CAV, no quadro (05494784) Manuel Arlindo Amorim da Silva, do RC6, por ter passado
à ituação de licença registada, nos termos do art. 217.° do EMFAR, devendo ser considerado nesta
situação de de I de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 20 de Fevereiro

de 1998)

270

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.o 5

2: Série

Nos termos do n." I da alínea b) do art. 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90,
de 24 de Janeiro:
TCOR INF, no quadro (05316365) João Raul Gomes Bettencourt Coelho, da ESE, por ter
sido colocado no QG/GML e a prestar serviço em diligência no EMGFA, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
TCOR INF, no quadro (11310467) Luís Manuel Gomes dos Santos Lopes, do CMEFD, por
ter sido colocado no QG/GML e a prestar serviço em diligência no EMGFA, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

MAJ ART, no quadro (06097578) João Miguel de Jesus Marquito,
EME a prestar serviço em diligência no EMGFA, devendo ser considerado
de Fevereiro de 1997.

de 1998)

do IAEM, colocado no
nesta situação desde 13

(Por portaria de 6 de Março de 1998)

SMOR MAT, no quadro (52848311) Manuel Silva Barbosa Lopes, do DGMG, colocado no
BAdidos e a prestar serviço em diligência no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação
desde 2 de Março de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

SAJ MAT, no quadro (07093283) Arménio Mendes Lopes, da EMEL, por ter sido colocado
no BAdidos e a prestar serviço em diligência no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação
desde 23 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 20 de Fevereiro

de 1998)

ISAR MAT, no quadro (16407891) Jorge Manuel Felicia Vicente Romão, do BIMec/BMI,
por ter sido colocado a prestar serviço no CINCIBERLAND, devendo ser considerado nesta situação
desde 11 de Novembro de 1996.
(Por portaria de 20 de Fevereiro

de 1998)

lSAR SGE, no quadro (16774186) Carlos Manuel Mirrado Claudino, do CIE e a prestar
serviço em diligência no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Setembro de
1997.
(Por portaria de 27 de Fevereiro

de 1998)

Nos termos do n." 2 da alínea b) do art. 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90
de 24 de Janeiro:
SAJ SGE, adido (09901683) Antero Maria Jerónimo, da DAMP, por ter sido colocado no
EMGFA e a prestar serviço em diligência no MusMilPorto, devendo ser considerado nesta situação
desde I de Agosto de I 997.
(Por portaria de 20 de Fevereiro

de 1998)

Nos termos do n." 5 da alínea Ii) do art. 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90
de 24 de Janeiro:
TCOR INF, no quadro (00395665) Luís Vicente Martins de Melo Cabral, do QG/ZMA, por
ter sido colocado a prestar serviço na Presidência de Conselho de Ministros, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Novembro de 1997.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)
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Nos termos do n." 6 da alínea b) do art. 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90,
de 24 de Janeiro:
MAJ INF, no quadro (03864983) Bruno da Silva Brito, do QG/ZMA, colocado no QG/GML
e a prestar serviço em diligência no CINCIBERLAND, devendo ser considerado nesta situação
desde 24 de Novembro de 1997.
(Por portaria de 16 de Fevereiro de 1998),

SAJ ART, no quadro (03977078) Fernando Vergílio Ricardo, da AM, por ter sido colocado
no BAdidos e a prestar serviço em diligência na PJM de Lisboa, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Agosto de 1997.
(Por portaria de 20 de Fevereiro

de 1998)

Passagem à situação de supranumerário

Nos termos do art. 187.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro:

SCR ENG, no quadro (09301976) Licínio Alberto P. Faria, da DSE, após redução do QE pelo
Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta situação desde I
de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 27 de Fevereiro

de 1998)

SCR ENG, no quadro (07940479) Manuel Teixeira Esteves, do RE3, após redução do QE
pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta situação desde
I de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 20 de Fevereiro

de 1998)

SCR TM, no quadro (05342780) Francisco dos Anjos Luís, do QG/GML, após redução do
QE pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta situação
desde I de Janeiro de 1998.
SCR TM, no quadro (02770180) António Luís Neto, da EPT, após redução do QE pelo
Despacho n.? 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta situação desde I
de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 27 de Fevereiro

de 1998)

SCR MAT, no quadro (5036241 I) Benjamim da Conceição F. Margarido, da EPSM, após
redução do QE pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
SCR MAT, no quadro (06592176) Carlos Guerreiro Mendonça, da EMEL, após redução do
QE pelo Despacho n.? 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta situação
desde I de Janeiro de 1998.
SCR MAT, no quadro (42241062) Lenine Simões Moço, da EPSM, após redução do QE pelo
Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta situação desde I
de Janeiro de 1998.
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SCH MAT, no quadro (03840373) José Melo Silva Brites, da BLI, após redução do QE pelo
despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta situação desde I
de Janeiro de 1998.
SCH MAT, no quadro (19275377) Leonel C. Antunes, do BSM, após redução do QE pelo
Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta situação desde 1
de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 20 de Fevereiro

de 1998)

SCH SPM, no quadro (08296564) Joaquim da Conceição Pires Mendes, do CRecrPDelgada,
após redução do QE pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Janeiro de 1998.
SCH SPM, no quadro (04215966) Ventura Ferreira Manuel, do BApSvc/BMI, após redução
do QE pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 27 de Fevereiro

de 1998)

SAJ INF, no quadro (19574081) Manuel Artur dos Santos Afonso, da ChST, após redução
do QE pelo Despacho de n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Janeiro de 1998.
SAJ ART, no quadro (13660183) António Romão Felgueiras Lourenço, do GAC/BMI, após
redução do QE pelo Despacho de n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Janeiro de 1998.
SAJ ART, no quadro (O 1483483) Júlio Américo F. Monteiro, do CIAAA/RAAA 1, após
redução do QE pelo Despacho de n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
SAJ ENG, no quadro (03728482) Álvaro Manuel Vieira Galrinho, da EPE, após redução do
QE pelo Despacho de n.? 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1998.
SAJ TM, no quadro (10553185) Ernesto do Rosário H. Figueiredo, do DGMT, após redução
do QE pelo Despacho de n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado ne ta
situação desde 1 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 20 de Fevereiro

de 1998)

SAJ MED, no quadro (18040284) Armando Manuel B, Lomba, do CCSelPorto, após redução
do QE pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 27 de Fevereiro

de 1998)

Nos termos do n." I do art. 187.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n.? 34-A/90, de 24 de
Janeiro:
COR CAV, no quadro (50691011) Alberto Rui Guedes Teixeira Sampaio, da DDHM, após
redução do QE pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação
desde I de Janeiro de 1998.
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COR CAV, no quadro (05887960) Joaquim Canteiro Capão, do RC4, após redução do QE
pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Janeiro de 1998.
COR CAV, no quadro (00440563) Armindo José Pinto Machado, do QG/RMS, após redução
do QE pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde
I de Janeiro de 1998.
COR CAV, no quadro (07054264) Mário Delfim Guimarães Tavares de Almeida, do QG/RMS,
após redução do QE pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Janeiro de 1998.
COR CAV, no quadro (07205166) António Raul da Purificação Morgado, do RC6, após
redução do QE pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação
desde I de Janeiro de 1998.
COR ENG, no quadro (08189665) Isaías de Figueiredo Ribeiro, da DSE, após redução do QE
pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Janeiro de 1998.
COR MED, no quadro (18901570) João Gabriel Bargão dos Santos, do CLog, após redução
do QE pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde
I de Janeiro de 1998.
COR AM, no quadro (05966764) José Carlos Mendonça da Luz, da EPAM, após redução do
QE pelo Despacho n.? 16/98, de 19 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Janeiro de 1998.
TCOR INF, no quadro (03323166) José Azuí! da Conceição Duarte Mouzinho, do EME, após
redução do QE pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação
desde I de Janeiro de 1998.
TCOR INF, no quadro (19690372) Jorge Manuel Vieira Alves Ferreira, do IAEM, após
redução do QE pelo Despacho n." 16·/98, de 19 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação
desde I de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 6 de Março de 1998)

TCOR INF, no quadro (02858881) José Manuel Cardoso Lourenço, do CPess, por redução
das vagas existente no posto de tenente-coronel do QE de infantaria, pelo Despacho n." 16/98, de
19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta situação desde I de Janeiro de J 998.
(Por portaria de IOde

Fevereiro

de 1998)

TCOR INF, no quadro (06656181) Jo é António Rodrigues do Carmo, do CTAT, após redução
do QE pelo Despacho n.? 16/98, de 19 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde
I de Janeiro de J 998.
(Por portaria de 6 de Março de 1998)

TCOR INF, no quadro (00002222) Atílio Marques Gaspar da Chica, do CTAT, por redução
das vagas existente no posto de tenente-coronel do QE de infantaria, pelo Despacho n." 16/98, de
19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
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TCOR ART, no quadro (11044776) Fernando da Costa Crespo, do EME, por redução das
vagas existentes no posto de tenente-coronel do QE de artilharia, pelo Despacho n." 16/98, de 19
de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
TCOR ART, no quadro (00465879) Rui Manuel Freire Damásio Afonso, do CPess, por
redução das vagas existente no posto de tenente-coronel do QE de artilharia, pelo Despacho n." 16/98,
de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1998.
TCOR ART, no quadro (18794480) Fernando Joaquim Alves Cóias Ferreira, do IAEM, por
redução das vagas existente no posto de tenente-coronel do QE de artilharia, pelo Despacho n." 16/98,
de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
TCOR ENG, no quadro (03838180) Mário Victor Simões, da EPE, por redução das vagas
existente no posto de tenente-coronel do QE de engenharia, pelo Despacho n." 16/98, de 19 de
Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 10 de Fevereiro

de 1998)

TCOR QEO, no quadro (02829063) Pedro Teixeira de Barbosa Mendonça, do CCSelPorto,
após redução do QE pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1998.
TCOR QEO, no quadro (07152165) Arsénio Antunes Ferreira, do QG/ZMM, após redução
do QE pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde
I de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 6 de Março de 1998)

MAJ FARM, no quadro (04608180) Carlos Alberto do Amaral Souto, da DSS, por redução
das vagas existente no posto de tenente-coronel do QE de farmácia, pelo Despacho n." 16/98, de
19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
MAJ FARM, no quadro (03000082) Paulo Alexandre Estanqueiro Viana Guarda, da DSS, por
redução das vagas existente no posto de tenente-coronel do QE de farmácia, pelo Despacho n." 16/98,
de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
(Por portaria de IOde

Fevereiro

de 1998)

MAJ SGE, no quadro (08905374) Daniel Francisco Silva Coelho de Moura, do CRecrCBranco,
após redução do QE pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Janeiro de 1998.
MAJ SGE, no quadro (09034474) Albano Braz das Neves, do BSS, após redução do QE pelo
Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde I de Janeiro
de 1998.
MAJ SGE, no quadro (14080774) Jorge Manuel Marques Pereira, do CRecrFaro, após redução
do QE pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde
I de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 6 de Março de 1998)

MAJ SGE, no quadro (03454576) Luís Filipe Marques da Cruz Macedo, do CPAE, por
redução das vagas existente no posto de tenente-coronel do QE do serviço geral do exército, pelo
Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta situação desde I
de Janeiro de 1998.
(Por portaria de IOde

Fevereiro

de 1998)
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MAJ SGE, no quadro (09152576) Arsénio Jorge Martins Fernandes, do EME, após redução
do QE pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde
I de Janeiro de 1998.
MAJ SGE, no quadro (12893076) Luís Manuel Oliveira Ricardo, do CRecrFunchal, após
redução do QE pelo Despacho n.? 16/98, de 19 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação
desde I de Janeiro de 1998.
MAJ SGE, no quadro (07839777) Fernando José do Carmo Damil, do IAEM, após redução
do QE pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde
I de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 6 de Março de 1998)

MAJ TMANTM, no quadro (73800572) Rui Manuel Carrilho Garcia Serra Frazão, do IAEM,
por redução das vagas existente no posto de tenente-coronel do QE de técnico de manutenção de
transmissões, pelo Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Janeiro de 1998.
(Por portaria de IOde

Fevereiro

de 1998)

Nos termos da alínea e) do n.? 3 do art. 187.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90,
de 24 de Janeiro:
BRIG, adido (509950 II) Arnaldo José Ribeiro da Cruz, da Dlnstr, por ter deixado de prestar
serviço no MDN, devendo ser considerado nesta situação desde 16 de Dezembro de 1997.
COR INF, adido (46381361) Hélder dos Santos Castro Rodrigues, do IAEM, por ter deixado
de prestar serviço no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 11 de Novembro de
1997.
COR PARAQ, adido (04583666) José Ferreira Barroca Monteiro, da AMSJ, por ter deixado
de prestar serviço em diligência no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 23 de
Maio de 1997.
TCOR INF, adido (03323166) José Azuíl da Conceição Duarte Mouzinho, do EME, por ter
deixado de pre tar serviço na FSM, devendo ser considerado nesta situação desde IOde Novembro
de 1997.
TCOR TM, adido (05880966) Artur Adelino C. Albuquerque Assunção, do EME, por ter
deixado de prestar serviço nas FSM, devendo ser considerado nesta situação desde IOde Novembro
de 1997.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1998)

TCOR MED, adido (02779273) Paulo Delgado Godinho Moreira, do HMP, por ter deixado
de prestar erviço na PSP, devendo ser considerado nesta situação desde 22 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 15 de Fevereiro

de 1998)

SAJ ART, adido (13788681) Carlos Manuel Barros Martins Beirão Oliveira, por ter deixado
de prestar serviço na PJM de Lisboa, devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Janeiro
de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)
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SAJ CAV, adido (19698978) Manuel Martins Gonçalves, do CInstr, por ter regressado da
situação de licença registada, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Agosto de 1997.
(Por portaria

SAJ TM, adido (14821383) Rui José de Oliveira,
nesta situação desde 13 de Fevereiro de 1998.

do QG/RMN,

de 27 de Fevereiro

devendo

(Por portaria

de 1998)

ser considerado

de 16 de Março de 1998)

Anulação
Fica nula e de nenhum efeito a publicação da passagem à situação de supranumerário do
ISAR PARAQ (10580889) Humberto José Morais Teixeira, da AMSJ, publicada na Ordem do
Exército n." 5, 2: série, de 31 de Maio de 1997, a página 274.

Passagem à situação de reserva
Nos termos, da alínea a) do art. 167.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de
24 de Janeiro:
GEN (08273763) António Cipriano Pinto, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de
Outubro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 661 900$00. Conta 50 anos e 2 meses de
serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
TCOR SGE (51507411 ) José de Fátima Zanith Soares, devendo ser considerado nesta situação
desde 22 de Dezembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 441 270$00. Conta 49 anos e
10 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria

de 15 de Fevereiro

de 1998)

SCH INF (04391963) José Alves Matos, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de
Fevereiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 270 000$00. Conta 35 anos e 4 meses de
serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

SCH MAT (5116091 L) Carlos Alfredo Alves Carvalho, devendo ser considerado nesta situação
desde 27 de Janeiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 310 460$00. Conta 43 anos de
serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
FUR MED (00323962) Firmino Manuel Pires, devendo ser considerado nesta situação desde
20 de Janeiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 173 400$00. Conta 37 anos e 9 meses
de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 27 de Fevereiro

de 1998)

Nos termos, da alínea b) do art. 167.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de
24 de Janeiro:
CAP QTS (03464768) José da Conceição Graça, devendo ser considerado nesta situação desde
de Janeiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 279 328$00. Conta 30 anos e 7 meses
de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)
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Nos termos, da alínea c) do art. 167.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de
24 de Janeiro:
COR AM (08273763) Amadeu Moreira Coimbra, devendo ser considerado nesta situação
desde 13 de Outubro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 472 800$00. Conta 39 anos e 7
meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 15 de Fevereiro

de 1998)

Anulações
Por despacho de 2 Abril, do general AGE, por delegação, foi revogada a reintegração no QP,
nos termos da alínea a) do n.? 1 do art. 4.° do Dec.-Lei n." 434-S/82 de 29 de Outubro, do 2SAR INF
(51988011) António do Nascimento Pires, passando a ser considerada ao abrigo da alínea c) do n."
1 do mesmo artigo e diploma - situação de reforma - com efeitos desde 3 de Novembro de 1982.
O presente despacho torna nulo e de nenhum efeito o despacho da reintegração do militar,
publicado na página 305 da Ordem do Exército n." 10 - 3: série, 15 de Maio de 1985.

Passagem à situação de reforma
Por despacho de 17 de Março de 1998, publicado no DR-II série, n." 73, de 27 de Março de
1998, com data e pensão que a cada um se indica:
GEN (51370111) José Alberto Loureiro dos Santos, 17 de Janeiro de 1998, 809 600$00;
GEN (51184811) Francisco Alberto Cabral Couto, 12 de Fevereiro de 1998, 783 160$00;
GEN (51325111) António Gonçalves Ribeiro, 30 de Janeiro de 1998, 783 160$00;
BRIG (51302511) Rui Ernesto Freire Lobo da Costa, 18 de Janeiro de 1998, 706 580$00;
CORl' INF (500920 II) Manuel Lima P. de Oliveira, 22 de Fevereiro de 1998, 600 650$00;
TCOR ART (50040811) Otelo N. R. Saraiva Carvalho, 31 de Agosto de )997, 487 090$00;
TCOR ENG (06601864) Luís E. A. Ferreira de Macedo, I de Fevereiro de 1998,260667$00;
MAJ AM (51301811) Fernando Joaquim da Silva Pontes, 10 de Março de 1998,399500$00;
CAP SGE (44009054) Ernesto Ba tos Nunes, II de Fevereiro de 1998, 361 700$00;
CAP QTS (411 18555) António Alves Ramos, 6 de Fevereiro de 1998, 361 700$00;
SCH INF (513210 II) Aníbal Ramiro Morais, 15 de Fevereiro de 1998, 306 320$00;
SAJ INF (52011411) Albino Cleto Lopes, I de Fevereiro de 1998,237 500$00;
SAJ CA V (50506911) João Maria Franco Pombeiro, 22 de Fevereiro de 1998, 282 760$00;
ISAR ART (50583511) Carlos Joaquim Isidro Couto, 12 de Fevereiro de 1998, 241 520$00;
ISAR CA V (33215054) Edgar Valério Santos, 26 de Fevereiro de 1998, 241 520$00;
ISAR SPM (51075111) Francisco Gardete Vinheiras, 12 de Fevereiro de 1998,221400$00.

Abates ao quadro permanente
Manda o CEME que o SAJ MED (00491186) Florentino Manuel dos Santos Serranheira, do
QG/GML, seja abatido ao QP, nos termos da alínea d) do n." I do art. 183.° do EMFAR, aprovado
pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 7 de
Janeiro de 1998.
(Por portaria de 11 de Fevereiro

de 1998)
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Manda o CEME que o 2SAR ART (50658411) José António dos Santos, do QG/GML, seja
abatido ao QP, nos termos da alínea d) do n." 1 do art. 183.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei
n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria de 18 de Fevereiro

IV -

PROMOÇÕES

de 1998)

E GRADUAÇÕES

Promoções
Por portaria de 28 de Outubro de 1997, do general CEME, foi promovido ao posto de coronel,
nos termos da alínea c) do n." 1 do art. 70.° e da alínea a) do n." I do art. 58.° ambos do EMFAR,
por ter sido qualificado deficiente das Forças Armadas com uma desvalorização de 40%, por
despacho de 24 de Setembro de 1995 do Secretário de Estado da Defesa Nacional:
/

CAP ENG (DFA) (507675 I I) José Francisco

Pereira Machado Dray.

Fica sem efeito a passagem à situação de reserva em 28 de Outubro de 1973 e à situação de
reforma em I de Julho de 1990.
Reingressa no QP da arma de engenharia desde 7 de Novembro de 1995, nos termos do n.?
do art. 1.° do Dec.-Lei n." 2 I0/73, de 9 de Maio.
Conta a antiguidade
Conta a antiguidade
Conta a antiguidade

no posto de major desde 15 de Abril de 1972;
no posto de tenente-coronel desde 23 de Julho de 1977;
no posto de coronel desde 12 de Janeiro de 1984.

Fica intercalado na lista geral de antiguidades da sua arma à esquerda do COR ENG (5076821 I)
José Manuel Braga da Silva Barbosa, e à direita do COR ENG (50767611) Carlos Eugénio do
Carmo Martins.
Tem direitos administrativos
desde
de Setembro de 1975, nos termos do art. 21.° do
Dec-Lei n." 43/76, de 20 de Janeiro.
(DR II série, n." 69, de 23 de Março de 1998)

Por portaria de 16 de Dezembro de 1997, do
tenente-coronel, nos termos da alínea c) do n." 1 do
ambos do EMFAR, por ter sido qualificado deficiente
de 33,5%, por despacho de 24 de Setembro de 1995
ASP OF MIL (DFA) (16717069)

general CEME, foi promovido ao posto de
art. 70.° e da alínea a) do n°. I do art. 58.°
das Forças Armadas com uma desvalorização
do Secretário de Estado da Defesa Nacional:

João Filipe Brás Fontes Frade.

Ingressa no QP da arma de infantaria desde 13 de Julho de 1996, nos termos do n." 2 do
art. 7.° do Dec.-Lei n.? 210/73, de 9 de Maio.
Conta a antiguidade
Conta a antiguidade

no posto de alferes desde I de Novembro de 1972;
no posto de tenente desde I de Agosto de 1973;
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no posto de capitão desde 20 de Novembro de 1974;
no posto de major desde I de Outubro de 1985;
no posto de tenente-coronel desde 1 de Janeiro de 1993.

Fica intercalado na lista geral de antiguidade da sua arma à esquerda do TCOR INF (03081268)
Joaquim António Cartaxo Mira, e à direita do TCOR INF (05053668) Carlos Manuel Pimentel
Rendo.
Tem direitos administrativos
desde
Dec-Lei n.? 43/76, de 20 de Janeiro.

I de Setembro

de 1975, nos termos do art. 2 1.° do
(DR II série, n." 69, de 23 de Março de 1998)

Por portaria de II de Fevereiro de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n.? I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ INF (17585781) António José Lourenço da Fonte Rabaça.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Fevereiro de 1998, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n.? 1 do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Mantém-se na situação de adido em relação ao quadro após a promoção, pelo que, de acordo
com o n." 1 do art. 191.° do EMF AR, não encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial ~ esquerda do TCOR INF
(02858881) José Manuel Cardoso Lourenço.
(DR II série, n." 69, de 23 de Março de 1998)

Por portaria de II de Fevereiro de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n.? I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condiçõe gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ INF (05084976) Rui Garcia Simões.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 1 de Fevereiro de 1998, data a partir
da qual lhe são devido os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura
remuneratória do novo posto, no termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n.? 1 do art. 187.° do
EMFAR, ocupando tran itoriamente uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica po icionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR INF
(1758578 I) António José Lourenço da Fonte Rabaça.
(DR II série,

11.°

69, de 23 de Março de 1998)

Por portaria de II de Fevereiro de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n.? I do art. 189.° e da alínea 17) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido E. tatuto, o MAl INF (0901398 I) Fernando Manuel Dias Martins.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Fevereiro de 1998, data a partir
da qual lhe são devidos o respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termo do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n.? 57/90, de 14 de
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Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR INF
(05084976) Rui Garcia Simões.
(DR II série,

11.°

69, de 23 de Março de 1998)

Por portaria de II de Fevereiro de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ INF (08891582) Jorge Manuel Cabrita Alão Correia da
Silva.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Fevereiro de 1998, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n.? I do art. 14.° do Dec.-Lei n.? 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR INF
(09013981) Fernando Manuel Dias Martins.
(DR II série,

11.°

69, de 23 de Março de 1998)

Por portaria de II de Fevereiro de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ INF (02400378) António José de Sampaio Silva.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Fevereiro de 1998, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n.? I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Mantém-se na situação de adido em relação ao quadro após a promoção, pelo que, de acordo
com o n." I do art. 191.° do EMFAR, não encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR INF
(08891582) Jorge Manuel Cabrita Alão Correia da Silva.
(DR 11 série,

11.°

69, de 23 de Março de 1998)

Por portaria de 11 de Fevereiro de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ INF (05161381) Marco António Mendes Paulino Serronha.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Fevereiro de 1998, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR INF
(02400378) António José de Sampaio Silva.
(DR 11 série,

11.°

69, de 23 de Março de 1998)
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Por portaria de 11 de Fevereiro de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n.? 1 do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ ART (18964479) José Augusto de Carvalho Lourenço.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 1 de Fevereiro de 1998, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n.? I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Mantém-se na situação de adido em relação ao quadro após a promoção, pelo que, de acordo
com o n.? I do art. 191.° do EMFAR, não encerra a vaga.
Fica po icionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR ART
(11044776) Fernando da Costa Crespo.
(DR II série, n." 69, de 23 de Março de 1998)

Por portaria de II de Fevereiro de 1998, do general CEM E, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ ART (06255680) José Manuel Saraiva Dias Bento.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Fevereiro de 1998, 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." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n.? I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR ART
(18964479) José Augusto de Carvalho Lourenço.
(DR II série, n." 69, de 23 de Março de 1998)

Por portaria de 11 de Fevereiro de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, no termos do n." I do art. 189.° e da alínea b} do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ CA V (16567179) João Paulo Silva Esteves Pereira.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Fevereiro de 1998, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura
remuneratória do novo po to, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de upranumerário no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR CA V
(08255980) José António Domingues do Espírito Santo.
(DR II série, n." 69, de 23 de Março de 1998)

Por portaria de I I de Fevereiro de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea h) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condiçõe gerai' e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido E tatuto, o MAJ CA V (02078479) Carlos Alberto Baía Afonso.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Fevereiro de 1998, data a partir
da qual lhe são devidos os re pectivo vencimento,
ficando integrado no escalão 1 da estrutura
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remuneratória
do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei
n." 57/90, de 14 de
Fevereiro,
com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Mantém-se
na situação de adido em relação ao quadro após a promoção,
pelo que, de acordo
com o n." 1 do art. 191.° do EMFAR,
não encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR CA V
(16567179)
João Paulo Silva Esteves Pereira.
(DR II série, n." 69, de 23 de Março de 1998)

Por portaria de 11 de Fevereiro
de 1998, do general CEME, foi promovido
ao posto de
tenente-coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR,
por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ CAV (03009380)
Alberto Sebastião
Neves Marinheiro.
Este oficial conta a antiguidade
do novo posto desde I de Fevereiro
de 1998, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos,
ficando integrado
no escalão I da estrutura
remuneratória
do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei
n." 57/90, de 14 de
Fevereiro,
com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário
no respectivo
QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando
transitoriamente
uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR CA V
(02078479)
Carlos Alberto Baía Afonso.
(DR II série, n." 69, de 23 de Março de 1998)

Por portaria de II de Fevereiro
de 1998, do general CEME, foi promovido
ao posto de
tenente-coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR,
por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ FARM (14348179)
José Manuel Ruivo Ferro Pires.
Este oficial conta a antiguidade
do novo posto desde I de Fevereiro
de 1998, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos,
ficando integrado
no escalão
I da estrutura
remuneratória
do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei
n." 57/90, de 14 de
Fevereiro,
com a redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário
no respectivo
QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando
transitoriamente
uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado
na lista geral de antiguidades
do seu quadro especial à esquerda do TCOR
FARM (09643577)
João José Coelho Torre.
(DR II série, n." 69, de 23 de Março de 1998)

Por portaria de 11 de Fevereiro
de 1998, do general CEME, foi promovido
ao posto de
tenente-coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR,
por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ VET (02509977)
Eduardo António Capeans Teixeira.
Este oficial conta a antiguidade
do novo posto desde I de Fevereiro
de 1998, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos,
ficando integrado
no escalão I da estrutura
remuneratória
do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro,
com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n.? 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário
no respectivo
QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente
uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TeOR VET
(11209475)
Frederico
Manuel Petrucci Guterres da Fonseca.
(DR " série.

n." 69. de 23 de Março de 1998)
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Por portaria de 11 de Fevereiro de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ AM (06188679) Vítor Joaquim Fonseca Rebelo.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Fevereiro de 1998, 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." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." 1 do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR AM
(02372981) Jorge Manuel Lopes Nunes dos Reis.
(DR II série, n." 69, de 23 de Março de 1998)

Por portaria de 11 de Fevereiro de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ SGE (46268659) Joaquim José Esteves.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Fevereiro de 1998, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei n.? 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." 1 do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR SGE
(51342511) Gil Infante Arronches.
(DR II série, n." 69, de 23 de Março de 1998)

Por portaria de II de Fevereiro de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido Estatuto, o MAl TMANTM (51545811) Manuel Eduardo de Moura Pequeno.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Fevereiro de 1998, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n.? I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR
TMANTM (02546667) António Luvier Valente da Fonseca.
(DR II série, n." 69, de 23 de Março de 1998)

Por portaria de I I de Fevereiro de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel. nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea h) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e urt. 269.° do referido Estatuto, o MAJ TMANMAT (06499272) José Pereira da Palma.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Fevereiro de 1998, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
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remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR
TMANMAT (51527711) Victor Manuel Fernandes Murta.
(DR II série, n." 69. de 23 de Março de 1998)

Por despacho de 3 de Março de 1998 do general CEME, foi promovido aos postos a seguir
indicados, o ISAR INF DFA (45571459) António dos Santos Carreira:
Sargento-ajudante,
com a antiguidade a 2 de Agosto de 1986;
Sargento-chefe, com a antiguidade a I de Abril de 1992;
Sargento-mar, com a antiguidade a 1 de Janeiro de 1997.
Conta antiguidade no posto de sargento-mar desde I Janeiro de 1997, ficando posicionado
na escala de antiguidade do quadro especial de infantaria à esquerda do SMOR INF (09307864)
Francisco Lopes Simões Caneco, e à direita do SMOR INF (34093161) José Brázio da Costa.
Tem direito aos vencimentos do posto de sargento-mar desde I de Janeiro de 1997, nos
termos do art. 2.° do Dec.-Lei n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado no escalão EI da
estrutura remuneratória, ao abrigo do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro,
desde a mesma data.
(DR II série, n." ~9, de 23 de Março de 1998)

Por despacho de IOde Março de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de cavalaria, foi promovido ao posto de sargento-chefe, nos termos do n." 1 do art.
189.° e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no art. 320.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SAJ CA V (15684677)

Ricardo Alberto de Campos Rodrigues.

Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I, da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
Mantém-se na situação de adido ao quadro, nos termos do n." 10 do art. 186.° do EMFAR.
(DR II série, n." 76, de 31 de Março de 1998)

Por despacho de IOde Março de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de cavalaria, foi promovido ao posto de sargento-chefe, nos termos do n." 1 do art.
189.° e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no art. 320.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SAJ CAV (09394070)

José Carlos Valente Rosado.

Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I, da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
Mantém-se na situação de adido ao quadro, nos termos do n.? IOdo art. 186.° do EMFAR.
(DR II série, n." 76, de 31 de Março de 1998)

2: Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.O 5

285

Por despacho de IOde Março de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de cavalaria, foi promovido ao posto de sargento-chefe, nos termos do n." 1 do art.
189.° e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no art. 19.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SAJ CA V (O1942080) Joaquim Jacinto Basso Ribeiro.
Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I, da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
Mantém-se na situação de quadro, nos termos do art. 185.° do EMFAR.
(DR II série, n." 72, de 26 de Março de 1998)

Por despacho de IOde Março de 1998 do general CEME, para preenchimento da vaga
existente no QE de administração militar, aprovado pelo seu despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro,
é promovido ao posto de sargento-chefe, nos termos do n.? I do art. 180.°, do n." I do art. 189.°
e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no art. 320.° do referido Estatuto, o militar
a seguir indicado:
SAJ AM (11518680)

Victor Manuel Pereira da Rocha.

Conta a antiguidade desde 29 de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão 1, da estrutura remuneratória do posto de
sargento-chefe.
Mantém-se na situação de quadro, nos termos do art. 185.° do EMFAR.
(DR II série, n." 76, de 3 I de Março de 1998)

Por despacho de 3 de Março de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no QE de músicos, aprovado pelo seu despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, é promovido ao posto
de sargento-chefe, no termos do art. 180.°, n." 1 do art. 189.° e da alínea b) do art. 297.° do
EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na
alínea c) do art. 298.° e no art. 320.° do referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAJ MUS (05216264)

Domingos Solano Parente.

Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
(DR II série, n.? 69, de 23 de Março de 1998)

Por despacho de IOde Março de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de mú icos, foi promovido ao posto de sargento-chefe, nos termos do n.? I do art.
189.° e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no art. 320.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SAJ MUS (09068667)

Augusto Mendes Ferreira.

Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo po to, ficando integrado no escalão I, da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
Mantém-se na situação de quadro, nos termos do art. 185.° do EMFAR.
(DR II série, n.o 76. de 31 de Março de 1998)
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Por despacho de 11 de Março de 1998 do chefe da RPMP/DAMP,
por competência subdelegada,
foi promovido ao posto de primeiro-sargento, nos termos do art. 318.° conjugado com a alínea d)
do art. 297.° e do n." 3 do art. 66.° todos do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais
de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea a) do art. 298.° do referido Estatuto, o 2SAR SGE
(11828591) Fernando Alexandre de Jesus Gomes da Silva.
Conta a antiguidade desde I de Outubro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto ficando integrado no escalão I, da estrutura remuneratória do posto de
pri meiro-sargento.
Mantém-se na situação de quadro, nos termos do art. 185.° do EMFAR.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE, à esquerda do ISAR SGE (00259491)
Paulo Jorge Ramos Martinho
(DR II série, n." 76, de 31 de Março de 1998)

Por despacho de 17 de Março de 1998 do chefe da RPMP/DAMP,
por competência subdelegada,
foi promovido ao posto de primeiro-sargento páraquedista RCA, nos termos da alínea 17) do n." I
do art. 396.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção, o 2SAR
PARAQ RCA (03873267) Luís Fernando das Dores, da AMSJ.
Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de primeirosargento.
(DR II série, n." 81, de 6 de Abril de 1998)

v-

LISTAS

DE PROMOÇÃO

Lista de promoção, por escolha para 1998, dos tenentes-coronéis de Medicina nos termos do
n." 4 do art. 193.° do EMFAR, homologada por despacho de 16 de Março de 1998, do general
CEME:
TCOR MED (19921572)
TCOR MED (00026274)
TCOR MED (00395873)

VI -

José Carlos Nunes Marques;
Fernando José Victor Cortês;
António José Ventura Estriga.

COLOCAÇÕES,

NOMEAÇÕES

Gabinete/Chefe

do Estado-Maior

E RECONDUÇÕES

Colocações

do Exército

MAJ INF, no quadro (06211979) Carlos Alberto A. Vargas Capa de Brito, do Cmd/BAL
devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Fevereiro de 1998.
(Por porturia de 20 de Março de 199Xl
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MAJ ART, no quadro (10741582) António Joaquim Ramalho Cavaleiro,
ser considerado nesta situação desde 2 de Fevereiro de 1998.

do RA5, devendo

(Por portaria de 6 de Março de 1998)

Estado-Maior

do Exército

BRIG, no quadro (51372811) Tito Luís de Almeida
considerado nesta situação desde 1 de Fevereiro de 1998.

Bouças,

do QG/GML,

devendo

ser

(Por portaria de 20 de Março de 1998)

TCOR CA V, no quadro (07708974) José António Cruz Martins, da AM, devendo ser considerado
nesta situação desde 16 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 6 de Março de 1998)

MAJ INF, no quadro (17636380) Carlos Alberto Lopes Beleza, do IAEM, devendo
considerado nesta situação desde 12 de Fevereiro de 1998.

ser

MAJ INF, no quadro (00371884) Paulo Emanuel Maia Pereira,
considerado nesta situação desde 12 de Fevereiro de 1998.

ser

do IAEM, devendo

MAJ INF, no quadro (O 1363084) Jorge Manuel Barreiro Saramago, do IAEM, devendo ser
considerado nesta situação desde I I de Fevereiro de 1998.
MAJ INF, no quadro (00624685) Nuno Álvaro Pereira Bastos Rocha, do IAEM, devendo ser
considerado nesta situação desde 12 de Fevereiro de 1998.
MAJ ART, no quadro (00849080) Jaime Alexandre Daniel de Almeida, do IAEM, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Fevereiro de 1998.
MAJ ART, no quadro (08692982) José Domingos Sardinha
considerado nesta situação desde 12 de Fevereiro de 1998.

Dias, do IAEM, devendo ser

MAJ ART, no quadro (13081985) Henrique José Pereira dos Santos, do IAEM, devendo ser
considerado nesta situação desde 12 de Fevereiro de 1998.
MAJ CAV, no quadro (12601578) José Carlos Cordeiro
considerado nesta situação desde 12 de Fevereiro de 1998.

Augusto, do IAEM, devendo ser

MAJ CA V, no quadro (19493878) Rui Eduardo Azenha Sampaio de Oliveira, do IAEM,
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Fevereiro de 1998.
MAJ CA V, no quadro (07408482) Vitor Manuel Meireles dos Santos, do IAEM, devendo ser
considerado nesta situação desde 12 de Fevereiro de 1998.
MAJ TM, no quadro (16727183) Carlos Manuel Mira Martins, do IAEM, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Fevereiro de 1998.
MAJ AM, no quadro (00670483) Rui Manuel Rodrigues
considerado nesta situação desde 12 de Fevereiro de 1998.

Lopes, do IAEM, devendo

ser
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MAJ MAT, no quadro (14312080) João António Fonseca Salvado Alves, do IAEM, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Fevereiro de 1998.
CAP transmissões, no quadro (19032577) Carlos Alberto da Mata Mendes Henriques,
DST, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Fevereiro de 1998.

da

(Por portaria de 20 de Março de 1998)

Direcção de Administração e Mobilização do Pessoal
MAJ INF, no quadro (18944077) António Manuel Felício Rebelo Teixeira, do CPess, devendo
ser considerado nesta situação desde 4 de Março de 1998.
MAJ INF, no quadro (06907079) Carlos Avelino Viegas da Paz Moreno, do IAEM, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Fevereiro de 1998.
MAJ INF, no quadro (15254081) João Pedro F. de Sousa Barros Duarte, do IAEM, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria de 20 de Março de 1998)

CAP INF, no quadro (08060786) José Luís Sousa Pereira, da EPST, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
CAP SGE, no quadro (16866078) Manuel José Pinto da Costa, do ÇRecrBraga,
considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

devendo ser

de 16 de Fevereiro

de 1998)

SAJ ART, no quadro (O 1028581) João Isidro Marcelino Calado, do BST, devendo ser considerado
nesta situação desde 5 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Direcção de Documentação e História Militar
TCOR QEO, no quadro (00669765) Vanzelino Dias Lopes Correia, do CRecrCBranco,
ser considerado nesta situação desde 4 de Março de 1998.

devendo

(Por portaria de 20 de Março de 1998)

CAP SGE, no quadro (13105778) José da Silva Pinto, da DAMP, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

de 16 de Fevereiro

de 1998)

Direcção de Recrutamento
MAJ INF, no quadro (12282483) José António Coelho Rebelo, do IAEM, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria de 20 de Março de 1998)
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Direcção dos Serviços de Engenharia
TCOR ENG, no quadro (01812567) Mário do Sacramento
considerado nesta situação desde 19 de Fevereiro de 1998.

Silva, do QG/RMN, devendo ser

CAP ENG, no quadro (02917682) José da Costa Rodrigues dos Santos, da EPE, devendo ser
considerado nesta situação desde 5 de Março de 1998.
(Por portaria de 20 de Março de 1998)

SAJ ENG, no quadro (03841082) Isolino Ferreira Lopes da Costa, do QG/RMN, devendo ser
considerado nesta situação desde 2 de Março de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Direcção dos Serviços de Transmissões
SAl TM, no quadro (09832281) Fernando de Andrade Alves, do RTm I, devendo ser considerado
nesta situação desde 19 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Direcção dos Serviços de Saúde
TCOR MED, no quadro (02302170) José Manuel Ferreira Reis, do HMP, devendo ser considerado
ne ta situação desde 20 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria de 20 de Março de 1998)

I SAR FARM, no quadro (08686287) Augusto Manuel Teixeira Carmo Lobo, do DGMS,
devendo ser considerado nesta situação desde 18 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Direcção dos Serviços Intendência
CORT AM, no quadro (50473711) Joaquim Miranda Ferreira, da ChAT, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria de 20 de Março de 1998)

Direcção dos Serviços de Finanças
TCOR AM, no quadro (60952773) Luís Filipe Magalhães de Aguiar, das OGFE, devendo ser
considerado ne ta ituação desde I de Fevereiro de 1998.
(Por portaria de 20 de Março de 1998)

MAJ SGE, supranumerário (09680673) Carlos Pires Martins, do CRecrLisboa,
con iderado nesta situação desde 16 de Janeiro de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 16 de Março de 1998)
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Chefia de Abonos e Tesouraria
COR AM, no quadro (50474211) António Mário Vieira Mila Filipe, do CFG, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria de 6 de Março de 1998)

Centro de Gestão Logística Geral
COR INF, no quadro (O 1523065) Norberto Crisante de Sousa Bernardes, do RI I, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 20 de Março de 1998)

Comando

da Instrução

COR ART, supranumerário (04309164) António José Pereira da Costa, do EME, devendo ser
considerado nesta situação desde 3 de Março de 1998.
MAJ INF, no quadro (15049684) João Manuel Ramos Vieira, do IAEM, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria de 20 de Março de 1998)

Quartel-General

do Governo Militar de Lisboa

BRIG, no quadro (41477262) Rui Manuel Martins Reis, do Gab/CEME, devendo
nesta situação desde 1 de Fevereiro de 1998.

er considerado

(Por portaria de 20 de Março de 1998)

TCOR CAV, no quadro (13005971) Luís Miguel Correia David e Silva, do RC4, devendo ser
considerado nesta situação desde 26 de Janeiro de 1998.
MAJ CA V, no quadro (14359083) Francisco Xavier Ferreira de Sousa, do IAEM, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria de 6 de Março de 1998)

CAP INF, no quadro (08784286) João Paulo Caetano Alvelos, do IBIMec/BMI,
considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.

devendo ser

do IBIMec/BMI,

devendo ser

CAP INF, no quadro (09156086) Lino Loureiro Gonçalves,
considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.

(Por portaria de 16 de Fevereiro

Quartel-General

de 1998)

da Região Militar do Norte

MAJ SGE, no quadro (61446073) José Casimiro Jácome
considerado nesta situação desde 14 de Janeiro de 1998.

Martins,

da AM, devendo

ser

(Por portaria de 6 de Março de 1998)
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TEN FARM, no quadro (17350791) João Frederico Albuquerque
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.

do Carmo, do HMR1,

(Por portaria de 20 de Março de 1998)

SCH MED, no quadro (36684762) Joaquim Borges Pinto, da ETAT, devendo ser considerado
nesta situação desde 19 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Quartel-General

da Região Militar

do Sul

TCOR INF, no quadro (02182775) Luís Augusto de Noronha Krug, da ETAT, devendo ser
con iderado nesta ituação de de 19 de Janeiro de 1998.
(Por parlaria de 6 de Março de 1998)

Comando

do Campo

Militar

de Santa Margarida

SAJ TM, no quadro (04252784) Mário António Rodrigues Correia Pereira, do BApSvc/BMI,
devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998) .

Campo Militar de Santa Margarida
Batalhão de Comando e Serviços
MAJ INF, no quadro (14315776) Rui Manuel de Almeida Esteves, do QG/BMI, devendo ser
considerado nesta situação desde 23 de Janeiro de 1998.

.

(Por portaria de 20 de Março de 1998)

CAP SGE, no quadro (14559278) Silvino Nunes Escabelado, da EPE, devendo ser considerado
nesta situação desde 26 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Brigada Mecanizada Independente
1.0 Batalhão de Infantaria
Mecanizado
MAJ INF, no quadro (19052884) Fernando Mário dos Santos Martins, do QG/BMI, devendo
ser considerado ne ta ituação de de 12 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 20 de Março de 1998)

CAP INF, no quadro (17614486) João Manuel Mendonça Roque, do RI I, devendo ser considerado
nesta .ituação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

de 1998)
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Comando e Companhia de Comando e Serviços
2SAR SGE, no quadro (05694588) Marcos Lopes Pereira Assunção,
considerado nesta situação desde 5 de Janeiro de 1998.

do RL2, devendo ser

(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Batalhão de Apoio e Serviços
CAP SGE, no quadro (11543079) Carlos Fernando de Oliveira Carrisosa, da DDHM, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Companhia de Transmissões
TEN TM, no quadro (13580785) João Paulo Gomes Ferreira, da DST, devendo ser considerado
nesta situação desde 3 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria de 20 de Março de 1998)

Comando das Tropas Aerotransportadas
MAJ SGPQ, no quadro (14387879) Vitor Manuel Vaz Pereira Honorato, da EMEL, devendo
ser considerado nesta situação desde 2 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria de 20 de Março de 1998)

CAP SGE, no quadro (08504875) Alexandre Carvalho Sobreira, do BApSvc/BMI,
ser considerado nesta situação desde 9 de Janeiro de 1998.

•

(Por portaria de 16 de Fevereiro

devendo
de 1998)

Batalhão de Comando e Serviços
CAP INF, no quadro (12418780) Luís Manuel Pires Pita, do 3BIA TIBAI, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
CAP INF, no quadro (18070785) José Carlos de Almeida Sobreira, da ETAT, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Março de 1998.
CAP INF, no quadro (00772686) Vitor Manuel Alhais e Santos, do BApSvc/BAI,
ser considerado nesta situação desde 9 de Fevereiro de 1998.
CAP INF, no quadro (01395687) Eleutério João Laranjinho
considerado nesta situação desde 1 de Março de 1998.

devendo

Faleiro, do CTAT, devendo

TEN INF, no quadro (03019890) Amaro José Zambujo Carapuço,
considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1998.

er

do CTAT, devendo ser

(Por portaria de 20 de Março de 1998)
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N.o 5

SAJ PARAQ, no quadro (03864879) Manuel Rodrigues
considerado nesta situação desde 9 de Fevereiro de 1998.

Vicente, da CCS/BAI, devendo ser

1SAR MA T, no quadro (03817690) Luís Miguel da Conceição Esteves, da ESE, devendo ser
considerado nesta situação desde 8 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Escola das Tropas Aerotransportadas
CAP INF, no quadro (01913289) João António P. Rodrigues Henriques, do Cmd/BAI, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

de 1998)

ISAR PARAQ, no quadro (17267985) Manuel Paulo Fernandes Gonçalves, do DGMT, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Comando/Brigada Aerotransportada Independente
CAP INF, no quadro (05541886) António Augusto Ribeiro, da ETAT, devendo ser considerado
nesta situação desde 20 de Fevereiro de 1998.
TEN INF, no quadro (15173192) António Pedro V. Silva Cordeiro Menezes, do 3BIAT/BAI,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 20 de Março de 1998)

Brigada Aerotransportada Independente
Batalhão de Apoio e Serviços
CAP INF, no quadro (02415b86) Carlos Manuel da Cruz Martins, da ETAT, devendo ser
considerado nesta ituação desde 2 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria de 20 de Março de 1998)

Brigada Ligeira de Intervenção
BRIG, no quadro (40007361) ldílio de Oliveira Freire, do IAEM, devendo ser considerado
nesta situação de de 27 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 6 de Março de 1998)

Escola Prática de Infantaria
CAP INF, no quadro (04257987) João Alberto Gonçalves
considerado ne ta situação desde 12 de Janeiro de 1998.

Domingos,

do BST, devendo ser

(Por portaria de 16 de Fevereiro

de 1998)
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Escola Prática de Engenharia
CAP SGE, no quadro (I 0414577) Joaquim José Cardoso
considerado nesta situação desde 26 de Janeiro de 1998.

Gomes, do EME, devendo

ser

(Por portaria de 16 de Março de 1998)

TEN ENG, no quadro (05389391) Nuno Miguel Belo Quaresma, da CEng/BMI, devendo ser
considerado nesta situação desde 26 de Janeiro de 1998.
TEN ENG, no quadro (06667591) António José Nunes Donário Veríssimo,
devendo ser considerado nesta situação desde 26 de Janeiro de 1998.

da CEng/BMI,

(Por portaria de 20 de Março de 1998)

TEN ENG, no quadro (16603091) Artur José dos Santos Afonso, da CEng/BAI, devendo ser
considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Escola Prática de Transmissões
TCOR TM, no quadro (08751380) Fernando Cunha dos Santos Pinto, do CTA T, devendo ser
considerado nesta situação desde 14 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 6 de Março de 1998)

CAP TM, no quadro (14935478) Armando António Lopes Mota, do CTP/CT AT, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.
SAJ TM, no quadro (14821383) Rui José de Oliveira, do QG/RMN, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Fevereiro de 1998.
1SAR TM, no quadro (08749685) José Maria de Sousa Moreira, do RTm I, devendo
considerado nesta situação desde 22 de Fevereiro de 1998.

ser

(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Escola Prática de Administração

Militar

lSAR MED, no quadro (07929588) José da Glória Rodrigues Vieira, do BApSvc/BMI, devendo
ser considerado nesta situação desde 8 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Regimento

de Infantaria

n." ]

SAJ MUS, no quadro (19112485) José Augusto da Silva Martins Marques, da EPT, devendo
ser considerado nesta situação desde 7 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)
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n. o 2

TCOR INF, no quadro (O 1647367) Agostinho Bravo Saraiva da Rocha, do EME, devendo ser
considerado nesta situação desde II de Fevereiro de 1998.
(Por portaria de 20 de Março de J 998)

SAJ INF, no quadro (04364779) Arnaldo Joaquim R. da Silva Resende, do 2BIMec/BMI,
devendo ser considerado nesta situação desde 25 de Fevereiro de 1998.
SAJ MA T, no quadro (08080382) Fernando Manuel Conceição S. Antunes, do BApSvc/BMI,
devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de J 6 de Março de 1998)

Regimento

de Infantaria

n. o 3

CAP SGE, no quadro (17100275) António Manuel Honório, do CF/QG/RMS,
considerado nesta situação desde 14 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de

Regimento

de Infantaria

J

devendo ser

6 de Fevereiro

de 1998)

n." 8

CAP INF, no quadro (15582483) Carlos Alberto Rodrigues Dores, do QG/RMS, devendo ser
considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

Regimento

de Artilharia Antiaérea

de 1998)

n. o 1

ALF ART, no quadro (38471191) Nuno Filipe Caldes Pimpão, da EPA, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria de 20 de Março de 1998)

Centro de Instrução de Operações

Especiais

CAP INF, no quadro (07221881) Rui Manuel Mendes Dias, do 2BIMec/BMI,
considerado nesta situação de de 25 de Fevereiro de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 20 de Março de 1998)

CAP SGE, no quadro (09926178) Pedro Manuel Fragueiro, do BAdidos, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Regimento

de Engenharia

n." 1

CAP ENG, no quadro (07978886) Rui Paulo Brazão Martins Costa, da EPE, devendo ser
con iderado nesta ituação desde 5 de Março de 1998.
(Por portaria de 20 de Março de 1998)
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Regimento de Transmissões n.o 1
CAP TM, no quadro (18954 189) Carlos Alberto Garcia dos Reis, da CTmJBAI, devendo ser
considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Regimento de Guarnição n.o 1
CAP SGE, no quadro (07 I38778) José Pereira Rodrigues,
considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1995.

do DRMAHeroísmo,

devendo ser

(Por portaria de 20 de Março de 1998)

Regimento de Guarnição n.o 3
CAP INF, no quadro (0821 1788) João Paulo Ribeiro Junqueira, do lBIMec/BMI,
considerado nesta situação desde 18 de Fevereiro de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 20 de Março de 1998)

Batalhão de Adidos
CAP SGE, no quadro (18733177) Mário Rodrigues Vieira, da EPST, devendo ser considerado
nesta situação desde 5 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Batalhão do Serviço Transportes
CAP INF, no quadro (03708089) João Miguel Martins Branco, da EPI, devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

SAJ INF, no quadro (15594281) José António Brilhante
considerado nesta situação desde 9 de Fevereiro de 1998.

Maria, do IGeoEx,

de 1998)

devendo ser

(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Batalhão de Informações e Segurança Militar
SMOR INF, no quadro (36131962) Bernardino Mário Teixeira Castro, do EME, devendo ser
considerado nesta situação desde 2 de Março de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Instituto de Altos Estudos Militares
MAJ CA V, no quadro (04651282) Francisco Xavier Ferreira de Sousa, do EME, devendo ser
considerado nesta situação desde 4 de Setembro de 1997.
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MAJ ENG, no quadro (02742883) Hermínio Teodoro Maio, do EME, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria de 6 de Março de 1998)

CAP SGE, no quadro (17607180) Victor Manuel da Silva Cabrita, do RI3, devendo
considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
SAJ INF, no quadro (10517983) João Gilberto da Silva Loureiro,
considerado nesta situação desde 9 de Janeiro de 1996.

ser

do CIOE, devendo ser

(Por portaria de 16 de Fevereiro

de 1998)

Academia Militar
COR ENG, supranumerário (08189665) Isaías de Figueiredo
considerado nesta situação desde 27 de Janeiro de 1998.

Ribeiro, da DSE, devendo ser

TCOR INF, no quadro (06989873) Agostinho Bravo Saraiva da Rocha, da AMSJ, devendo
er considerado nesta situação desde 4 de Março de 1998.
TCOR AM, supranumerário (06188679) Vítor Joaquim Fonseca Rebelo, do EME, devendo
ser considerado ne ta situação desde 16 de Fevereiro de 1998.
MAJ ART, no quadro (02586675) Carlos M. Terron da Silva Videira, do EME, devendo ser
considerado nesta situação desde 20 de Fevereiro de 1998.
MAJ ART, no quadro (10523283) João Jorge Botelho Vieira Borges, do EME, devendo ser
considerado ne ta ituação desde 2 de Março de 1998.
(Por portaria de 20 de Março de 1998)

SAJ AM, no quadro (03396682) Carlos Alberto Cruz Silva, da DSF, devendo ser considerado
nesta situação desde 30 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Escola Superior Politécnica do Exército
TCOR TM, no quadro (12399675) Eduardo Rodrigues Dias, do COFT, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 6 de Março de 1998)

Escola de Sargentos do Exército
MAJ material, no quadro (516770 II) Alfredo da Costa Oliveira Brites, da DSM, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria de 20 de Março de 1998)

TEN SGE, no quadro (17068285) Carlos Miguel de Almeida Valadares, do QG/GML, devendo
ser con siderado ne ta ituação desde 26 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)
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Escola Militar de Electromecânica
MAJ SGPQ, no quadro (O1392277) Ludovico Manuel de Jesus Parra, do CT AT, devendo ser
considerado nesta situação desde 22 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 6 de Março de 1998)

Centro Militar de Educação Física e Desportos
TCOR INF, no quadro (18625874) Manuel Cardoso Ferreira, do EME, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria de 20 de Março de 1998)

Centro de Informática

do Exército

CAP TM, no quadro (17140391) João Luís Cardoso M. Albuquerque
devendo ser considerado nesta situação desde 16 de Janeiro de 1998.

Barroso, da CTm/BMI,

(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Hospital Militar Principal
CAP MED, no quadro (02078381) José Alberto de Morais Antas, da DSS, devendo
considerado nesta situação desde 27 de Fevereiro de 1998.

ser

(Por portaria de 20 de Março de 1998)

ISAR FARM, no quadro (11579685) Carlos José Nogueira de Sousa Lopes, da DSS, devendo
ser considerado nesta situação desde 2 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Hospital Militar Regional n." 1
1SAR MAT, no quadro (07285684) António José Vieira da Cunha, da EPT, devendo
considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.

ser

(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Hospital Militar Regional n. o 2
CAP MED, no quadro (19491285) António Manuel Nunes Gaspar, do CS/CMSM,
ser considerado nesta situação desde IOde Outubro de 1997.

devendo

(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Depósito

Geral de Material de Guerra

SAJ MAT, no quadro (16669681) Carlos Alberto Reis, do IAEM, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.
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SAJ MAT, no quadro (19796484) José Manuel dos Santos Cordeiro, do BAdidos, devendo
ser considerado nesta situação desde 7 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Depósito Geral Material

de Intendência

SCH AM, no quadro (01690077) Aniceto Aníbal Pinheiro, da EPAM, devendo ser considerado
nesta situação desde 9 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Depósito Geral Material

de Transmissões

SMOR TM, no quadro (39365061) António Guedes Teixeira,
considerado nesta situação desde 9 de Março de 1998.

do QG/RMN,

devendo ser

(Por parlaria de 20 de Março de 1998)

2SAR TM, no quadro (06866290) Sérgio Filipe Campos
considerado nesta situação desde 8 de Janeiro de 1998.

Costa, do RTml,

devendo

ser

2SAR TM, no quadro (16073792) Licínio Joaquim Almeida Sousa, do RTm I, devendo ser
considerado nesta situação desde 8 de Janeiro de 1998.
(Por parlaria de 16 de Março de 1998)

1.0 Tribunal

Militar Territorial

do Porto

TCOR INF, no quadro (02143863) José Augusto da Co ta Abreu Dias, do QG/RMN, devendo
ser considerado ne ta ituação desde 25 de Janeiro de 1996.
(Por portaria de 20 de Março de 1998)

Tribunal

Militar Territorial

de Coimbra

TCOR INF, no quadro (04975065) Adelino Nunes de Matos, do EME, devendo ser considerado
nesta situação de de 12 de Fevereiro de 1998.
(Por parlaria de 20 de Março de 1998)

Centro de Classificação

e Selecção de Lisboa

MAJ QTS, .upranumerário (12455068) Carlos Manuel da Silva Tavares Correia, do EME,
devendo ser considerado nesta situação desde 23 de Fevereiro de 1998.
(Por parlaria de 20 de Março de 1998)
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Centro de Classificação e Selecção do Porto
COR INF, no quadro (00860163) Horácio José Gomes Taveira
devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Fevereiro de 1998.

Malheiro,

do QG/RMN,

(Por portaria de 20 de Março de 1998)

Centro de Recrutamento do Porto
TCOR QEO, no quadro (07406967) Orlando António Samões, do QG/RMN,
considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 20 de Março de 1998)

Centro de Recrutamento de Braga
CAP SGE, no quadro (00135676) Domingos da Cruz Malheiro, da DR, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

Centro de Recrutamento de Castelo Branco
TCOR QEO, no quadro (05510365) José dos Santos Mendes, do RI2, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Março de 1998.
(Por portaria de 20 de Março de 1998)

Centro de Recrutamento de Coimbra
SCH ART, no quadro (01886678) Franklin Vilela Aleixo, da ESSM, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

de 1998)

Centro de Recrutamento de Lisboa
CAP SGE, no quadro (18799778) Dinis Serôdio Lopes da Costa, do CMEFD, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Fevereiro

de 1998)

Centro de Recrutamento de Ponta Delgada
TCOR INF, no quadro (O 1630663) António da Silva Coelho, do RG2, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 Março de 1998.
(Por portaria de 20 de Março de 1998)
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N.o 5

de Vila Real

CAP SGE, no quadro (14158378) Armando José Brito Teixeira Lage, da DAMP, devendo ser
considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 16 de Março de 1998)

SAJ INF, no quadro (10517983) João Gilberto da Silva Loureiro,
considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.

do IAEM, devendo ser

(Por portaria de 16 de Fevereiro

Centro de Recrutamento

de 1998)

de Viseu

COR INF, no quadro (07154963) Arnaldo Carvalhais da Silveira Costeira,
devendo ser considerado nesta situação desde 19 de Janeiro de 1998.

do QG/RMN,

(Por portaria de 20 de Março de 1998)

ISAR SGE , no quadro (14125286) Alcino Fernando Cardoso
devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Janeiro de 1998.

Santos, do CCSelLisboa,

(Por parlaria de 16 de Março de 1998)

Colégio Militar
TEN AM, no quadro (13399691) Nuno Miguel Lopes R. Monteiro Grilo, do CCSelLisboa,
devendo ser considerado nesta situação desde 26 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 20 de Março de 1998)

Nomeações

Considerando:
Os resultados do processo eleitoral para os Conselhos das Armas e Serviços por mim homologados
por despacho de I Abril 1998;
As propostas apresentadas para membros designados quer pelo general VCEME, quer pelo
general Comandante do Pessoal;
A minha competência para designar os respectivos presidentes.
Determino:
Os Conselhos das Armas e Serviços do Exército (CASE) para o ano de 1998 têm as seguintes
campos ições:

1. Arma de Infantaria
a. Presidente:
BRIG (46380961)

Silvestre António Salgueiro Porto - AM.

b. Membros eleitos:
COR INF (35317162) Jorge Manuel Silvério - QG/GML;
TCOR INF (14451273) João Nuno Jorge Vaz Antunes - EME;
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TCOR INF (08733481) Fernando Celso Vicente de C. Serafino - AM;
MAJ INF (19888079) Elias Lopes Inácio - AM;
CAP INF (14651184) António Alcino da Silva Regadas - NP/BLI;
CAP INF (09275387) Gonçalo José Santos de Azevedo - QG/BMI;
TEN INF (19486091) António José Fernandes de Oliveira - CIOE;
SMOR INF (08060174) Ventura da Silva Jesus Guerreiro - CCS/BMI;
SCH INF (12767474) António Carlos Maltez - MusMilPorto;
SCH INF (11025773) Manuel Lopes da Silva - RI2;
SAJ INF (18105082) Carlos Alberto de Melo Matias - EPI;
SAJ INF (16800779) Jorge Marques da Fonseca - CIOE;
1SAR INF (13283188) José Joaquim Martins António - IBIMec/BMI;
2SAR INF (05531692) José António Baleixão Torrão - EPI.
c. Membros designados

por proposta do general VCEME:

TCOR INF (05053668) Carlos Manuel Pimentel Rendo - QG/ZMM;
CAP INF (10663685) José António Emidio Martins Ruivo - EPI;
SCH INF (60833273) Manuel Viegas Martins - RG1;
SAJ INF (15525374) José António de Ascenção Nabais - BCS/CMSM.
d. Membros designados

por proposta do Comandante

do Pessoal:

TCOR INF (04286177) Vitor Martins Ferreira - CMD/BAI;
MAJ INF (06907079) Carlos Avelino Viegas da Paz Moreno - DAMP.
2. Arma de Artilharia
a. Presidente:
BRIG (41477262)

Rui Manuel Martins Reis - QG/GML.

b. Membros eleitos:
COR ART (05368864) José Augusto dos Santos R. Simões - Clnstr;
TCOR ART (01424366) Manuel Ribeiro Batista - RA5;
TCOR ART (08323268) Mário Augusto Mourato Cabrita - GAC/BMI;
MAJ ART (13032082) José António de Figueiredo Feliciano - AM;
CAP ART (02792185) António José Pardal dos Santos - EPA;
CAP ART (15362585) José Manuel Sena Balsinhas - IGeoEx;
TEN ART (00755991) Rui Francisco da Silva Teodoro - EPA;
SMOR ART (36480860) Joaquim de Almeida e Silva - RA5;
SCH ART (00254575) João Mário Costa Naia - EPA;
SCH ART (16577876) Rui Manuel Simões de Abreu - RAC;
SAJ ART (13865181) António João da Silva Tenreiro - RA4;
SAl ART (09811479) José Bertolino de Sousa Silva - RA4;
1SAR ART (13842489) João Pedro Dias Batista - GAC/BMI;
2SAR ART (16138892) Gil Crispim Mendes Teixeira - RG3.
c. Membros designados

por proposta do general VCEME:

TCOR ART (17613073) Luís
CAP ART (04821085) Carlos
SCH ART (62470271) Carlos
SAJ ART (13788681) Carlos

Pinto dos Santos - RA4;
José Barradas Fernandes - GAC/BAI;
Alberto Vinagre - DAMP;
Manuel de Barros M. B. Oliveira - BISM.
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do Pessoal:

TCOR ART (15658579) João Pedro da Cruz Fernandes Thomaz - EME;
MAJ ART (19921679) José Manuel Correia Rodrigues - DJD.
3. Arma de Cavalaria
a. Presidente:
BRIG (50434711)

Fernando Governo dos Santos Maia - DR.

b. Membros eleitos:
COR CAV (41478862) Eduardo Alberto M. de Velasco Martins - IAEM;
TCOR CA V (15420978) José Romão Mourato Caldeira - RC4;
TCOR CAV (04767065) Rui José Panarra Abrantes - DAMP;
MAJ CA V (14336280) Luís Nunes da Fonseca - MDN;
CAP CAV (01268186) António Manuel A. Domingues Varregoso - EPC;
CAP CA V (O 1488885) Francisco António Amado Rodrigues - EPC;
TEN CA V (03043989) Alberto José Nunes Laranjeira - EPC;
SMOR CAV (06993064) Manuel dos Anjos Ferreira Dinis - RC6;
SCH CAV (14094377) Valdemar António Pereira Marcelino - EPC;
SCH CAV (06138675) José Manuel Martins Lages - RC4;
SAJ CA V (07986781) António José R. Torres - RC4;
SAJ CAV (00027879) Vitor Manuel Vaz Freire - GCC/BMI;
I SAR CA V (12395888) Vitor Manuel da Conceição Santos - RC4;
2SAR CA V (03503592) Carlos Alberto Chaves Batista - ERec/BAI.
c. Membros designados

por proposta do general VCEME:

TCOR CAV (18318568) Luís dos Santos Ferreira da Silva - RL2;
CAP CAV (03234984) Nuno Gonçalo Vitória Duarte - RC3;
SCH CAV (07935164) Abilardo Guerreiro Lopes - RL2;
SAJ CA V (12463581) Francisco Luís C. P. V. Casimiro - AM.
d. Membros designados

par proposta

do Comandante

do Pessoal:

TCOR CA V (03009380) Alberto Sebastião Neves Marinheiro - EME;
MAJ CAV (13901581) Joaquim Lúcio da Silva e Conceição - RC6.

4. Arma de Engenharia
a. Presidente:
BRIG (41478962)

Carlos Manuel Ferreira e Costa - DSE.

b. Membros eleitos:
COR ENG (O 1448365) Carlos Alberto Carvalho dos Reis - IAEM;
TCOR ENG (07160674) António Carlos de Sá Campos Gil - NP/BLI;
TCOR ENG (10639478) Aníbal Alves Flambó - AM;
MAJ ENG (13910078) Firme Alves Gaspar - EPE;
CAP ENG (00907086) João Paulo de Almeida - EPE;
CAP ENG (00215286) Nel on Artur C. Jerónimo - REI;
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TEN ENG (06164084) Joaquim José de Jesus Pagaimo - EPE;
SMOR ENG (37201462) Lucílio Vieira Costa - EPE;
SCH ENG (11539076) Manuel de Jesus Pedro - EPE;
SCH ENG (03054479) Joaquim Maria Palmeiro Mourinha - REI;
SAJ ENG (07996279) Vitor Manuel Cordeiro - EPE;
SAJ ENG (03429283) Jorge Manuel Pratas de Oliveira Covão - EPE;
ISAR ENG (17622286) Ernesto João Martinho Seguro - EPE;
2SAR ENG (10999691) Paulo Jorge Brás Sá Santos - CEng/BAI.
c. Membros designados

por proposta do general VCEME:

TCOR ENG (09695175) Luís Manuel Batista Nobre - RE3;
CAP ENG (07320186) Francisco A. A. Monteiro Fernandes - RE I;
SCH ENG (04056164) José Nelson Gonçalves Leão - DSE;
SAJ ENG (05785978) Marcelino António Amaral Rodrigues - RE3.
d. Membros designados

por proposta do Comandante

TCOR ENG (15535777)
TCOR ENG (05833576)

do Pessoal:

José A. Carneiro Rodrigues da Costa - DSE;
Manuel Ferreira de S. E. Osório de Castro - RE3.

5. Arma de Transmissões
a. Presidente:
BRIG (50773111)

Luís Miguel da Costa Alcide de Oliveira - DST.

b. Membros eleitos:
COR TM (03492164) Francisco António Fialho Rosa - IAEM;
TCOR TM (17104379) Pedro Jorge Pereira de Melo - EPT;
MAJ TM (16711881) Alexandre Manuel M. Laço Jeca - DST;
MAJ TMANTM (04330974) António Senico da Costa Frangueiro - DGMT;
CAP TM (08535387) Jorge António de Pinho Tavares - EPT;
TEN TM (07092786) Hélder António G. de Sousa Silva - DST;
CAP TEXPTM (09416879) José António Borges Rocha - EPT;
SCH TM (08038676) Jorge Manuel da Oliveira Venâncio - DST;
SAJ TM (O 1713481) Luís Gonzaga Terêncio - QG/ZMM;
ISAR TM (19236085) Ernesto Manuel Rodrigues da Silva - CTm/BAI;
2SAR TM (08547891) Conceição Maria Figueiras Monteiro - CTrnlBAI;
SCH TM (05643776) Vitor Manuel Franco - DGMT;
SAJ TM (08015283) António Maria Borges Gonçalves - EPT;
I SAR TM (08230782) Uriel Hipólito Almeida Pereira - RTm 1;
2SAR TM (04716388) Mário Luís Paquete Geraldo - RTml.
c. Membros designados

por proposta do general VCEME:

TCOR TM (05880966) Artur Adelino C. A. Assunção - EME;
CAP TM (06372290) Carlos Augusto Tomás Fernandes - DGMT;
SCH TM (04267574) Vitor Manuel Caetano Palma - RL2;
SAJ TM (15339282) Walter Luís Santos Oliveira - RTm I.
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do Pessoal:

TCOR TM (75159975) Rui Manuel da Silva Rodrigues - DST;
MAJ TMANTM (17701070) José Bernardo M. Figueiredo Oliveira - RTml.

6. Serviço de Saúde
a. Presidente:
BRIG (52156311)

Artur Pinto de Magalhães Mateus - DSS.

b. Membros eleitos:
TCOR MED (02302170) José Manuel Ferreira Reis - DSS;
CAP MED (14015883) Rui Fernando G. Teixeira de Sousa - HMRI;
TEN MED (07270482) Rui António Domingues Cordeiro - HMP;
TCOR FARM (19359179) Armando Cerezo Granadeiro Vicente - LMPQF;
MAJ FARM (04546579) António Eduardo Carrasco Serrano - HMP;
TCOR VET (11209475) Frederico Manuel P. G. da Foneca - QG/RMS;
MAJ VET (05307077) Pedro Averous Mira Crespo - EPC;
SCH MED (12096874) Amaro da Costa Sequeira - HMP;
SAJ MED (19883481) Dinis Eugénio de Sousa - BAdidos;
ISAR MED (04754387) Manuel João Lousada Paradinha - HMP;
ISAR FARM (08015690) Joaquim Paulo Guimarães Osório - ETAT;
ISAR FARM (11579685) Carlos José Nogueira de Sousa Lopes - HMP;
SAJ VET (08972682) Manuel João dos Santos Cristovão - CMEFD;
ISAR VET (06635485) João Miguel Tavares Gurgo Cirne - ESSM.
c. Membros designados

por proposta do general VCEME:

TCOR VET (00773373) Narciso António Esteves Lapão - DSS;
CAP MED (13567183) Avelino Manuel Fraga Ferreira - HMR I;
SCH MED (01926766) -Artur Celestino Monteiro Simões - HMP;
SAJ VET (07548182) Luís Manuel Figueira Marono - QG/RMS.
d. Membros designados

porproposta

TCOR MED (01168966)
TCOR MED (12243271)

do Comandante

do Pessoal:

Carlos Alberto da Silva Gouveia - DSS;
Joaquim Luís da Silva Santos - HMR2.

7. Serviço de Administração Militar
a. Presidente:
BRIG (50473611)

Augusto Pires de Sousa Neves - DSF.

b. Membros eleitos:
COR AM (08128664) José Alfredo Ferreira Almeida - DSI;
TCOR AM (O 1587567) Rui Fernando Miranda Vieira - DGMI;
TCOR AM (08593074) António J. de Aguiar Pereira Cardoso - EPAM;
MAJ AM (12132974) Camilo João Dias Pedro - DSF;
CAP AM (00453481) Rui Miguel Albuquerque T. Salvado - IAEM;
CAP AM (O II 05085) Aqui lino José António Torrado - DSI;
TEN AM (01312685) José Francisco Madureira dos Santos - EPC;
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SMOR AM (52254111) Manuel Gosme da Silva Pedro - EPAM;
SCH AM (01996267) Fernando Peres Gomes Moreira - DGMI;
SCH AM (08666677) Manuel João Ribeiro da Cunha Mendes - EMGFA;
SAJ AM (04039179) Rogério Fernandes Fonseca - DGMI;
SAJ AM (18538383) José Manuel Monteiro Botas - CTA T;
ISAR AM (11981986) Carlos Alberto da Veiga Veríssimo - EPAM;
2SAR AM (10796892) Paulo Jorge Lopes Mendes - EPAM.
c. Membros designados

por proposta do general VCEME:

TCOR AM (00070165) Mariano João Alves Pimenta - MM;
CAP AM (10473185) Armando José Rei Soares Ferreira - EPAM;
SCH AM (10073779) Hilário Gonçalves - DSF;
SAJ AM (11518680) Victor Manuel Pereira da Rocha - QG/RMN.
d. Membros

designados

TCOR AM (01075763)
TCOR AM (01771177)

por proposta do Comandante

do Pessoal:

Ramiro Inácio da Rocha Martins - OSI;
António Joaquim Pereira Aniceto - DAMP.

8. Serviço de Material
a. Presidente:
BRIG (50777411)
b. Membros

José António Vieira da Silva Cordeiro - DSM.

eleitos:

COR MAT (62623965) Fernando Constantino P. da Silva - OGME;
MAJ TMANMAT (02145671) António José Borralho Estevéns - EPSM;
CAP MAT (01276281) António Manuel Cruz F. Vieira - OSM;
TEN MAT (01597289) Américo Marques G. Cara D'Anjo - EPSM;
TEN MAT (10720881) Carlos Manuel Pinto Sequeira - RE I;
CAP MAT (06695874) Amadeu Sebastião Lavareda Romão - DSM;
CAP MAT (19194679) Mário Gregório Barata Rosa - 2BIMec/BMI;
SMOR MAT (37314161) Joaquim Oliveira Mendonça - EMEL;
SCH MAT (19275377) Leonel Carmona Antunes BSM - EPC;
SAJ MAT (15053581) Fernando Manuel Gomes Fontes - DGMG;
SAJ MAT (04109184) Américo Rafael Lopes da Silva - EPSM;
ISAR MAT (04976589) Hélder Fernando Velez - EPSM;
I SAR MAT (03181186) Manuel Gervásio Poejo Churra - BApSvc/BMI;
2SAR MAT (07953093) Bruno Ângelo Sá Gonçalves - EPSM.
c. Membros

designados

por proposta do general VCEME:

TCOR MAT (16902974) Orlando Santos Domingos André - EPSM;
TCOR MAT (13499972) Darcílio Jorge da Costa Lamelas - EMEL;
SCH CAV (03840373) José Melo da Silva Brites - NP/BLl;
SAJ CAV (09816382) João Luís Fura Pelado - DSM.
d. Membros designados

por proposta do Comandante

do Pessoal:

TCOR MAT (04856276) Eduardo Manuel Almeida Farinha - DSM;
MAJ MAT (03215167) Fernando Frederico - DSM.
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9. Serviço Geral do Exército
a. Presidente:
TCOR SGE (32149760)
b. Membros

António Cordeiro Vieira - IAEM.

eleitos:

TCOR SGE (50931311) António Frias Vieira - QGRMN/PJM;
MAJ SGE (17446271) José da Graça Valente Melato - DJD;
CAP SGE (05393078) Horácio Aguiar dos Santos Manaia - DSE;
TEN SGE (18474878) José António Caramelo Coelho - QG/RMS;
CAP QTS (19332471) José Júlio Cordeiro Rodrigues - PConsMin;
CAP QTS (03402274) Paulo dos Santos Fernandes - MDN;
SMOR SGE (512795 I I) Edmundo Ferreira Aguiar - CCSelPorto;
SCH SGE (08726674) José António Neves Rodrigues - ANS;
SAJ SGE (O 1387679) Manuel Martins Galhano - BAdidos;
SAJ SGE (07424481) João Ricardo Lopes Brito do Amaral - BAdidos;
1SAR SGE (09139386) Paulo Loureiro Delgadinho - BApSvc/BAI;
2SAR SGE (15067190) António Joaquim Gomes Madeira - BAdidos;
2SAR AMAN (60082971) João Honorato Costa - DAMP.
c. Membros designados
CAP
CAP
SCR
SAJ

SGE
QTS
SGE
SGE

por proposta do general VCEME:

(07426478) Idelberto Eleutério - DAMP;
(01081467) Abílio António Ferro Faria - CPAE;
(38519362) António Manuel Florido - CRecrVReal;
(06135882) Valentim Nogueira da Cunha - EPT.

d. Membros designados

por proposta do Comandante

MAJ SGE (10988573)
MAJ QTS (00149264)

10. Bandas e Fanfarras

do Pessoal:

José Aires Carvalho Fragoso - DAMP;
Eduardo Jorge do Vale Santos Saraiva - DAMP.

do Exército

a. Presidente:
TCOR CBMUS (50152111) José Duarte Gaspar - DASP.
b. Membros eleitos:
MAJ CBMUS (13872969) Vasco da Cruz Flamino - RAAA 1;
CAP CBMUS (13264078) Jacinto Coito Abrantes Montezo - GNR;
TEN CBMUS (03177083) Fernando Manuel Cosme Moreira - EMEL;
SMOR MUS (46338462) Eduardo José Pires Fernandes - RAAAI;
SMOR CORN/CLAR (16469290) Eduardo de Jesus Tavares - RAAA 1;
SCR MUS (10532467) José António Pinheiro M. Coelho - EPT;
1SAR MUS (06249691) Carlos Reinaldo dos S. A. Guerreiro - RAAAI;
ISAR CORN/CLAR (16469290) Nuno Joaquim Banha Pereira - BCSICMSM;
2SAR MUS (00556189) José Oliveira Cardoso - QG/ZMA;
2SAR CORN/CLAR (05298991) João Constantino M. Marques - RC3.
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por proposta do general VCEME:

TEN MUS (18129484) José Manuel Lemos Botelho - EPT;
SCH CORN/CLAR (01026366) Henrique Manuel Ricardo - RGl.
d. Membros

designados

por proposta do Comandante

do Pessoal:

MAJ BFE (08216765) José Pereira Marques - RAAAl;
TEN BFE (19622377) Manuel Joaquim Ferreia da Costa - RAAAl.
11. Serviço Postal Militar
a. Presidente:
MAJ SPM (44217462)
b. Membros

Fradique de Almeida Figueiredo

- CPMAI.

eleitos:

SCH SPM (06365463) João dos Santos Malcata - EMGFA;
SAJ SPM (07208966) Ernesto Lourenço Pina Monteiro - IASFA;
ISAR SPM (02530365) João Aleixo Saraiva - BAdidos;
c. Membros

designados

por proposta do general VCEME:

MAJ SPM (03617865) Francisco das Neves Onofre Ferrão - QG/GML;
SAJ SPM (05345266) Teotónio Mariquites Rodrigues - EME.
d. Membros

designados

Não há elementos

por proposta do Comandante

do Pessoal:

para designar.

12. Seviço Geral Paraquedista
a. Presidente:
BRIG (46342962)
b. Membros

Manuel Bação da Costa Lemos - CTAT.

eleitos:

TCOR SGPQ (04409473) Eurico Nunes Sanches - DAMP;
MAJ SGPQ (04369380) Miguel António G. da Silva Machado - GabCEME;
CAP SGPQ (09214283) Filipe Luís Carvalho de Castro - CM;
CAP SGPQ (01963677) José Manuel Carvalho da Silva - DGMT;
SMOR SGPQ (19793371) João José Pina Jorge - AMSJ;
SAJ SGPQ (17500679) Hermínio Coelho - BCS/CTAT;
ISAR SGPQ (08370281) Rui Manuel Mão-de-Ferro - ETAT;
ISAR SGPQ (02508983) Manuel Luís Matias - IBIAT/BAI/RJ 15.
c. Membros designados

por proposta do general VCEME:

TCOR SGPQ (18381471) Fernando Festas Esteves - CCSelPorto;
SAJ SGPQ (01806868) Licínio Fernandes Maia - AM.
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13. Quadro Especial de Oficiais
a. Presidente:
É o Presidente do CAI.
b. Membros eleitos:
COR INF (35317162) Jorge Manuel Silvério - QG/GML;
TCOR INF (14451273) João Nuno Jorge Vaz Antunes - EME;
TCOR CA V (04767065) Rui José Panarra Abrantes - DAMP;
MAJ ART (13032082) José António de Figueiredo Feleciano - AM.
c. Membros designados

por proposta do Comandante

TCOR INF (00710364)
TCOR INF (09342368)

do Pessoal:

Francisco A. Claro de Meneses - DAMP;
Carlos Nuno Carronda Rodrigues - Dlnstr.
(Despacho

n." 93/CEME/98,

de 1 de Abril)

Manda o CEME, nos termos das disposições conjugadas no n." 2 do art. 233.° e no n." I do
art. 237.° ambos do CJM, nomear juiz presidente no I TMTPorto o COR INF (O 1423863) António
Ramos da Rocha.
Inicio do biénio em 8 de Março de 1998 término em 7 de Março de 2000.
(Por portaria de 18 de Fevereiro

de 1998)

Manda o CEME, nos termos das disposições conjugadas no n." 2 do art. 233.° e no n." I do
art. 237.° ambos do CJM, nomear juiz vogal no 1TMTPorto o COR INF (05890864) Diamantino
Gertrudes da S iIva.
Inicio do biénio em 8 de Março de 1998 término em 7 de Março de 2000.
(Por portaria de 18 de Fevereiro

Manda o CEME, nos termos das
259.° e no art. 2.° do art. 233.° todos do
(04321264) Manuel Joaquim Rodrigues
Inicio do biénio em 2 de Março
~

de 1998)

disposições conjugadas no n." 1 e 2 do art. 258.°, no art.
CJM, nomear defensor oficioso no 1TMTPorto o COR INF
Correia Tavares.
de 1998 término em 1 de Março de 2000.
(Por portaria de 18 de Fevereiro

de 1998)

Manda o CEME, nos termos das disposições conjugadas no n." 1 e 2 do art. 258.°, no art.
259.° e no art. 2.° do art. 233.° todos do CJM, nomear promotor de justiça no ITMTPorto o COR
INF (39521762) José Domingos Moura Carneiro.
Inicio do biénio em 8 de Março de 1998 término em 7 de Março de 2000.
(Por portaria de 18 de Fevereiro

de 1998)

Manda o CEME, nos termos das disposições conjugadas no n." 2 do art. 233.° e no n." 1 do
art. 237.° ambos do CJM, nomear juiz presidente no 2TMTPorto o COR INF (36031761) José
Manuel da Costa Barbosa Pinto.
Inicio do biénio em 9 de Março de 1998 término em 8 de Março de 2000.
(Por portaria de 18 de Fevereiro

Manda o CEME, nomear por escolha, director do LMPQF COR FARM (17407775)
Manuel Cruz de Sousa.
Esta nomeação produz efeitos desde 5 de Janeiro de 1998.

de 1998)

António

(Por portaria de I I de Março de 1998)
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Nomeado pelo general CEME, no uso das competências conferidas pela alínea e) do n." 4 do
art. 8.° da Lei n." 111/91, de 29 de Agosto, Director do Serviço de Material, o BRIG José Campos
Dias Figueiredo desde 6 de Abril de 1998.
(Despacho

VII -

CURSOS, ESTÁGIOS

90/CEME/98,

de 30 de Março)

E TIROCÍNIOS

Cursos
Frequentaram o curso de "Estado-Maior 95-97", que decorreu no IAEM, no período de 2 de
Outubro de 1996 a 31 de Janeiro de 1997, tendo obtido as classificações que a cada um se indica,
os oficiais a seguir identificados:
I - Nomeado por despacho do general CEM E de 26 de Julho de 1995:
TCOR INF (08651780) José Alberto Cordeiro Simões, Aprovado.
2 · MAJ
· MAJ
· MAJ
, MAJ
· MAJ
· MAJ
· MAJ
• MAJ
· MAJ
· MAJ
,MAJ
_. MAJ
MAJ
, MA]
· MA]
· MA]
• MA]
" MAJ
MAJ
, MAJ
MAJ
1

Nomeados por despacho do general CEME de 12 de Junho de 1995:
ENG (02742883) Hermínio Teodoro Maio, Distinto;
INF (00370082) José Manuel Lopes Santos Correia, Aprovado;
ART (02586675) Carlos M. Terron Silva Videira, Aprovado;
AM (12969882) Fernando António Oliveira Gomes, Aprovado;
INF (14046682) José Paulo Bernardino Serra, Aprovado;
INF (0366638 I) José António Fonseca Sousa, Aprovado;
INF (03990281) Luís Manuel Guerra Nery, Aprovado;
INF (18872181) Desidério Manuel Vilas Leitão, Aprovado;
INF (18442080) Alfredo Manuel Carvalho Tavares, Aprovado;
INF (05069482) Lucio Agostinho Barreiros dos Santos, Aprovado;
CAV (01778082) Viriato César Coelho Amaral, Aprovado;
ENG (16645383) Luís Fernando Palma Ferro, Aprovado;
INF (00140284) Frederico Manuel Amoreira Almendra, Aprovado;
INF (15767882) José António C. G. Marques Alexandre, Aprovado;
INF (18856683) Nuno Miguel Pascoal D. Pereira Silva, Aprovado;
INF (03864983) Bruno Silva Brito, Aprovado;
INF (04219181) Fernando Manuel Rodrigues Fernandes, Aprovado;
ART (16800382) Luís Filipe Costa Figueiredo, Aprovado;
ART (14023682) José Luís de Sousa Dias Gonçalves, Aprovado;
CAV (17589382) Pedro Miguel Andrade Fonseca Lopes, Aprovado;
CAV (06543382) José Manuel Ferreira Fanzeres, Aprovado.

Por despacho do general AGE de 6 de Outubro de 1997, frequentaram o curso de "Selecção
de Pessoal", que decorreu no CPAE, no período de 20 de Outubro de 1997 a 19 de Dezembro de
1997, tendo obtido as classificações que a cada um se indica, os oficiais a seguir identificados:
MA] QTS (00135866) José Martins Carreto, 15,00 - Bom;
CAP ART (17264485) Pedro Nuno Costa Salgado, 15,00 - Bom;
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INF (17489374) Laurentino Romeiro Guimarães, 14,00 - Regular;
SGPQ (05123674) José Pereira Alves, 14,00 - Regular;
INF (11073382) Adriano António Vargas Firmino, 13,00 - Regular;
SGPQ (15566584) António José Galinha Faria, 13,00 - Regular.

Por despacho do general CEME de IOde Agosto de 1995, frequentou, com aproveitamento,
o curso de "Estado-Maior/Espanha",
que decorreu na Escola Superior do Exército de Espanha, no
período de 2 de Novembro de 1995 a 18 de Junho de 1996, o MAJ INF (02858881) José Manuel
Cardoso Lourenço.

Por despacho do general AGE de 30 de Agosto de 1994, frequentou o curso de "Aperfeiçoamento
de Esgrima e Combate Corpo a Corpo - 94/95", que decorreu no CMEFD, no período de 12 de
Setembro de 1994 a 30 de Junho de 1995, tendo obtido a classificação de 14,00 - Regular o CAP INF
(07147687) Paulo Raul Chéu G. Vaz.

Por despacho do general CEME de 9 de Julho de 1997, frequentou, com aproveitamento o
curso "Instructor Supervisor Course - Reino Unido", que decorreu na Army School of Training
Support/Reino Unido, no período de 13 de Outubro de 1997 a 16 de Outubro de 1997, o CAP INF
(09858486) Luís Manuel Silva Fernandes.

Por despacho do general AGE de 6 de Outubro de 1993, frequentaram
o curso de
"Aperfeiçoamento de Educação Física - 93/94", que decorreu no CMEFD, no período de II de
Outubro de 1993 a 24 de Junho de 1994, tendo obtido as classificações que a cada um se indica,
os oficiais a seguir identificados:
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP

INF (03066184)
INF (15049684)
INF (04829984)
INF (14964684)
ART (03094584)
SGE (16465680)

Pedro Manuel Silva Vieira, 15,00 - Bom;
João Manuel Ramos Vieira, 14,50 - Regular;
Hélder Gaspar Costa, 14,50 - Regular;
Arlindo-José
Ferreira Frazão, 13,50 - Regular;
Pedro Manuel Teixeira Paula Gomes, 13,50 - Regular;
António Costa Botelho, 13,50 - Regular.

Por despacho do general AGE de 24 de Agosto de 1994, frequentaram
o curso de
"Aperfeiçoamento de Educação Física - 94/95", que decorreu no CMEFD, no período de 12 de
Setembro de 1994 a 30 de Junho de 1995, tendo obtido as classificações que a cada um se indica,
os oficiais a seguir identificados:
CAP
CAP
CAP
CAP

INF (00560183) Filipe Jorge Pires Medina Sousa, 14,50 - Bom;
ART (05238285) Manuel Romão Excelente António, 14,50 - Bom;
INF (10008683) António Cordeiro Ferreira Frazão, 14,00 - Regular;
INF (00064585) José Manuel S. Ribeiro Boeiro, 14,00 - Regular.

Por despacho do general CEME de 27 de Agosto de 1996, frequentou, com aproveitamento,
o curso de "Operações Especiais - Jaca - Espanha", que decorreu na Escuela Militar de Montana
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V. Operaciones Especiales em Jaca/Espanha, no período de 16 de Setembro de 1996 a 12 de Julho
de 1997, o TEN INF (00345991) António da Silva Cardoso - CIOE.

Por despacho do general VCEME de 22 de Agosto de 1997, frequentou, com aproveitamento,
o curso de "Formação de Paraquedismo 6/97 (Oficiais)", que decorreu na ETAT, no período de 25
de Agosto de 1997 a 29 de· Dezembro de 1997, o TEN INF (36740391) Paulo César Pinheiro Roxo.

Por despacho do general AGE de 30 de Dezembro de 1997, frequentaram o curso de "Instrutor/
/Apontador Missil Milan", que decorreu na EPI, no período de 5 de Janeiro de 1998 a 6 de
Fevereiro de 1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica, os oficiais a seguir
identificados:
TEN INF (24846991)
TEN INF (12472493)

João Vasco da Gama Barros, 16,90 - MBom;
Fernando Jorge Fonseca Rijo, 16,11 - Bom.

Por despacho do general AGE de 7 de Novembro de 1997, frequentaram o curso de "Opereções
Irregulares - Oficiais 97", que decorreu no CIOE, no período de 17 de Novembro de 1997 a 19 de
Dezembro de 1997, tendo obtido as classificações que a cada um se indica, os oficiais a seguir
identificados:
TEN
TEN
TEN
TEN
ALF
ALF
ALF
TEN
TEN
ALF
ALF
ALF
TEN
TEN
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
TEN
TEN
ALF
TEN
TEN
ALF
ALF
ALF
ALF

ENG (12222992)
INF (12404993)
ART (04267590)
CAV (01355088)
CAV (02306090)
CAV (24437892)
ART (33196092)
ENG (07663292)
INF (38066491)
CAV (30156491)
INF (22074792)
CAV (23014392)
INF (04762793)
ENG (18139286)
INF (18789590)
AM (16797293)
INF (14776793)
AM (22306891)
ART (30646292)
AM (02852190)
AM (19914490)
ART (38471191)
ART (l0569790)
ENG (10954192)
CAV (20862391)
ART (27812592)
CAV (23021092)
ART (21433092)

Arlindo Paulo Martins Domingues, 15,72 - Bom;
Renato E. C. Pessoa Santos, 15,18 - Bom;
Jaime Adolfo Cabral Ribeiro Cunha, 14,78 - Bom;
Fernando Augusto B. Castro e Sousa, 14,52 - Bom;
Fernando Luís Ferreira Silva, 14,43 - Regular;
José Pedro Rebola Mataloto, 14,02 - Regular;
Sérgio Marques Hígino de A velar, 13,89 - Regular;
João Paulo Amaral Oliveira, 13,76 - Regular;
Sérgio Nuno Silvério Castanho, 13,74 - Regular;
Paulo Jorge Gonçalves Serrano, 13,72 - Regular;
Musa Gonçalves Paulino, 13,63 - Regular;
Luís António A. S. Pimenta, 13,54 - Regular;
Luís Miguel Paz Lopes, 13,39 - Regular;
José Carlos Sousa Gabriel, 13,35 - Regular;
Arménio Figueiredo Santos, 13,17 - Regular;
Paulo Jorge Rainha, 13,07 - Regular;
Vitor Sérgio Antunes Gomes, 12,98 - Regular;
Ana Maria Silva Jesus, 12,94 - Regular;
João Ricardo Dias Costa, 12,76 - Regular;
João Henrique Coelho Santos, 12,65 - Regular;
Paulo José Rodrigues Duarte, 12,63 - Regular;
Nuno Filipe Caldes Pimpão, 12,56 - Regular;
Armando Manuel Leal Simões, 12,54 - Regular;
Emanuel M. Silva Sebastião, 12,52 - Regular;
Rui Carlos Sobrinho Fernandes, 12,52 - Regular;
José Carlos Pires Batista, 12,48 - Suficiente;
Carlos Jorge C. S. Marques, 12,37 - Suficiente;
Nuno Miguel Marques Baptista, 12,15 - Suficiente;
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ALF INF (13983893) Anselmo Melo Dias, 12,02 - Suficiente;
ALF ART (30737491) Paulo Fernando S. Rodrigues, 11,87 - Suficiente;
ALF INF (33592593) Alexandre Paulo Sousa Figueiredo, 11,72 - Suficiente.

Por despacho do general AGE de 30 de Dezembro de 1997, frequentaram o curso de "Radares
de Artilharia Antiaérea (CRAA) Oficiais", que decorreu no CIAAA/RAAAl,
no período de 12 de
Janeiro de 1998 a 13 de Março de 1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica,
os oficiais a seguir identificados:
TEN ART (16352992) Norberto Francisco Calmeiro Vaz, 19,08 - MBom;
ALF ART (21433092) Nuno Miguel Dias Batista, 19,22 - MBom;
ALF ART (33196092) Sérgio Marques Hígino Avelar, 18,89 - MBom.

Por despacho do general AGE de 21 de Agosto de 1997, frequentaram o "4. Curso de
Promoção a Sargento Chefe", que decorreu na ESE, no período de 8 de Setembro de 1997 a 19 de
Dezembro de 1997, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os sargentos
a seguir identificados:
0

SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ
SAJ

MED (15205582) António José Martins Santos, 17,30 - MBom;
MED (12719381) Nelson Antunes Rodrigues dos Santos, 17,05 - MBom;
MED (00446882) António Lemos de Sousa, 15,92 - Bom;
MED (00482882) Eduardo Manuel Martins Farinha, 15,89 - Bom;
AM (16327381) João Carlos Xavier de Mesquita, 15,74 - Bom;
MAT (07677382) Mário Manuel Gaspar de Carvalho, 15,55 - Bom;
INF (03020981) Paulo Jorge Craveiro Reis Costa, 15,54 - Bom;
MED (05167281) Vitor Manuel Pereirinha dos Santos, 15,51 - Bom;
MED (16392081) Fernando José Ribeiro da Fonseca, 15,48 - Bom;
ART (14133980) José Manuel Esteves Ventura, 15,40 - Bom;
PARAQ (03382676) Carlos Alberto Magalhães Rodrigues, 15,29 - Bom;
AM (13173477) José Alberto Fidalgo Rita, 15,28 - Bom;
CAV (05493480) Luís Filipe Cotrim da Silva, 15,26 - Bom;
SGE (12865981) Carlos Àlberto Morganho Ferra, 15,06 - Bom;
AM (05702179) António Norberto O. Rocha Brito, 15,06 - Bom;
AM (07881881) Duarte Gomes Oliveira, 15,02 - Bom;
MED (02372482) José João Guedes Saavedra, 14,86 - Bom;
PARAQ (08175578) António Bandeiras Esperto, 14,81 - Bom;
CAV (01687781) Fernando Manuel Lopes Pedrosa, 14,76 - Bom;
AM (19903282) António Maria Poejo Churra, 14,75 - Bom;
MED (06662581) Orlando dos Reis e Palma Pereira, 14,55 - Bom;
PARAQ (16386578) Fernando Fontainhas Jordão, 14,49 - Regular;
MUS (06600880) Afonso Manuel Moreira Alves, 14,49 - Regular;
MAT (06096881) Carlos Manuel Alves Vieira da Costa, 14,46 - Regular;
MAT (10954480) João Domingues da Rosa Biscaia, 14,45 - Regular;
MUS (11160785) Serafim Oliveira de Aguiar, 14,30 - Regular;
PARAQ (16118775) António Francisco Ventura Mendes, 14,20 - Regular;
PARAQ (02894577) Manuel Marçal Nunes, 14,17 - Regular;
PARAQ (03588578) Ricardo José dos Santos Almeida, 14,13 - Regular;
PARAQ (00570577) António Manuel Pereira Rodrigues, 14,05 - Regular;
MAT (16599882) José Francisco Lula Batuca, 14,01 - Regular;
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INF (03865678) António Luís Figueira Felino Paiva, 13,97 - Regular;
CA V (00351981) José Luís de Oliveira Correia, 13,94 - Regular;
MED (04535581) Vitor Carretas Pestana, 13,91 - Regular;
AM (07663182) Carlos António Soares M. Pimpão, 13,89 - Regular;
MUS (17566185) António Fernando Pinto Coelho, 13,82 - Regular;
SGE (17391380) Júlio Henrique Paiva Figo, 13,70 - Regular;
PARAQ (13025177) José Daniel Cerqueira Martins Rosa, 13,56 - Regular;
TM (04966582) Jorge Manuel Silva Lameiras Alberto, 13,43 - Regular;
MED (19498680) José António dos Santos Caseiro, 13,36 - Regular;
PARAQ (12507375) Manuel Rebelo de Almeida, 13,31 - Regular;
PARAQ (19292377) Valdemar Borba Gonçalves Dias, 13,25 - Regular;
MED (10244081) José Manuel Albuquerque Parelho, 13,23 - Regular;
PARAQ (03643078) Mário Fernandes Rodrigues, 13,19 - Regular;
PARAQ (15623577) José Francisco Antunes Farinha, 13,17 - Regular;
PARAQ (15555978) António Manuel da Costa Lousada, 13,14 - Regular;
MAT (10059881) Lourenço José Ferreira Rato, 13,08 - Regular;
SGE (05993181) Arnaldo da Silva Santos Fernandes, 13,07 - Regular;
AM (09173065) Joaquim José Barrigo Freire, 13,03 - Regular;
PARAQ (16453575) Luís Bartolomeu Nunes, 13,00 - Regular;
PARAQ (12651177) José Maria da Silva Alexandre, 12,98 - Regular;
MUS (03226382) Rogério Paulo Martins da Silva, 12,97 - Regular;
CA V (05952781) Luís Filipe Pinheiro Barradas, 12,88 - Regular;
PARAQ (03223677) José Augusto Casimiro Nunes, 12,87 - Regular;
MUS (16953182) Óscar Manuel Gil Alves, 12,52 - Regular;
PARAQ (14967075) José Manuel Landeiro Costa, 12,37 - Suficiente;
MUS (06321182) Manuel José Reis Inácio, 12,35 - Suficiente;
PARAQ (03987878) Arnaldo Joaquim Lopes Duarte, 12,27 - Suficiente;
PARAQ (15368278) Jorge Manuel R. Costa Lourenço Amaro, 12,02 - Suficiente;
PARAQ (60005967) Nuno Jorge Costa Fernandes Madeira, 11,97 - Suficiente;
PARAQ (14385172) João Pereira Martins, 11,87 - Suficiente;
PARAQ (02141278) Eduardo Manuel do Rosário Filipe, 11,70 - Suficiente;
AMAN (61648672) Orlando Júlio Vila Verde Rocha, 11,49 - Suficiente;'
MED (05855381) Manuel Simões Ferraz, 11,47 - Suficiente;
PARAQ (07404675) José António de Jesus, 11,38 - Suficiente;
PARAQ (11750468) Carlos Alberto Melo Silva, 11,31 - Suficiente;
PARAQ (15461871) Álvaro Luciano Bento, 11,28 - Suficiente;
PARAQ (14674368) Vitor Manuel Pereira Couto, 11,25 - Suficiente;
PARAQ (13580675) Alexandre Manuel de Figueiredo Campos, 11,20 - Suficiente;
PARAQ (07890578) João José Pereira da Conceição Pedro, 11,09 - Suficiente;
PARAQ (08306964) Viriato Costa Salvador, 10,42 - Suficiente;
PARAQ (60601665) José Nunes, 10,40 - Suficiente.

Por despacho do general VCEME de 15 de Outubro de 1997, frequentou, com aproveitamento,
o curso "Field Art Surveyour Course EUA 53/INST 97", que decorreu em Fort Sill/Oklahoma,
EUA, no período de IOde Novembro de 1997 a 6 de Fevereiro de 1998, o SAJ ART (14527982)
António Joaquim Bernardo Carapinha.

Por despacho do general AGE de 30 de Dezembro de 1997, frequentou o curso de "Radar de
Artilharia Antiaérea (CRAA) Sargentos", que decorreu no CIAAAlRAAA I, no período de 12 de Janeiro
de 1998 a 13 de Março de 1998, o 1SAR ART (12771187) João Paulo COITeia Costa, 19,00 - MBom.
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Por despacho do general AGE de 30 de Dezembro de 1997, frequentaram o curso de
"Transmissões das Armas/Sargentos",
que decorreu na EPT, no período de 5 de Janeiro de 1998
a 20 de Março de 1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os
sargentos a seguir identificados:
2SAR
ISAR
1SAR
2SAR
2SAR
1SAR
2SAR
2SAR
1SAR
1SAR
ISAR
2SAR

CAV (03503592)
INF (00683488)
CA V (15390890)
ENG (13749592)
INF (12562490)
INF (06463088)
INF (00909590)
INF (00767591)
INF (18738291)
INF (05501990)
INF (15101387)
INF (11803691)

Carlos Alberto Costa Batista, 17,76 - MBom;
José Jesus Pereira Teixeira, 16,97 - MBom;
Rui Manuel Matos Rodrigues, 16,46 - Bom;
António Manuel Pinheiro Pina, 16,18 - Bom;
Luís Paulo dos Santos Nogueira, 15,87 - Bom;
Fernando Manuel Moreiras Nogueira, 15,37 - Bom;
Paulo Jorge Alves Matos, 14,79 - Bom;
Carlos Augusto Pereira Branco, 14,70 - Bom;
Francisco Pereira Sousa, 14,39 - Bom;
David Paulo Moura Ferreira, 13,92 - Regular;
Carlos da Costa Filipe, 13,68 - Regular;
António Henrique Cabreiro Fernandes, 13,19 - Regular.

Por despacho do general AGE de 9 de Janeiro de 1998, frequentaram o curso de "Informação
Cartográfica", que decorreu no IGeoE, no período de 12 de Janeiro de 1998 a 27 de Fevereiro de
1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os sargentos a seguir
identificados:
ISAR
2SAR
2SAR
1SAR
1SAR

CAV (01048789) José António Reis CostalEPC, 16,18 - Bom;
MAT (04113093) Maria do Céu Ribeiro Nunes/BApSvc/BMI,
15,50 - Bom;
SGE (15515791) Gabriel António Conceição FonsecalBAdidos,
13,15 - Regular;
AM (17721888) António Moreira Fernandes/EME,
12,74 - Suficiente;
CA V (I 1865389) Victor Manuel Alonso Almendra/ESE, 10,57 - Suficiente.

Por despacho do general AGE de 30 de Dezembro de 1997, frequentaram o " 1.0 Curso
Condução Auto/Sargentos", que decorreu na EPST, no período de 12 de Janeiro de 1998 a 27 de
Março de 1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os sargentos
a seguir identificados:
•
1SAR INF (16346289) Fernando José Ramos Pereira, 14,72 - Bom;
I SAR TM (13246088) Mateus Amorim Carvalho, 12,90 - Regular;
2SAR AMAN (15822286) Walter Manuel de Sousa, 12,90 - Regular.

Concluiram o curso de "Manutenção de Transmissões" com aproveitamento em 19 de Dezembro
de 1997, sendo reclassificados por despacho do general AGE de 2 de Fevereiro de 1998, nas
especialidades que se indicam, os sargentos a seguir identificados:
l ." ESP 766 - RMONT:
2SAR TM (16073792)
2SAR TM (04716388)
2SAR TM (06866290)

Licínio Joaquim Almeida e SousalRTml;
Mário Luís Paquete Geraldo/RTm I;
Sérgio Filipe Campos da Costa/RTml.

2." ESP 429 - MTCA:
2SAR TM (00050192)

José António Saraiva Guimarães

Carvalho/BApSvc/BMI.
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Estágios
Por despacho do general AGE por delegação de competências do general CEME de 26 de
Maio de 1997, foram nomeados para a frequência do "15.° Estágio de Promoção a Sargento
Ajudante/Infantaria",
que decorreu na EPI, no período de 5 de Janeiro de 1998 a 20 de Março de
1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os sargentos a seguir
identificados:
1SAR
I SAR
lSAR
I SAR
ISAR
1SAR
ISAR
I SAR
1SAR
1SAR
ISAR
1SAR
I SAR
1SAR
I SAR
1SAR
lSAR
1SAR
lSAR
1SAR
1SAR
lSAR
lSAR
1SAR
1SAR
lSAR
ISAR
1SAR
I SAR
1SAR
1SAR
1SAR
1SAR
1SAR
ISAR
lSAR
1SAR
1SAR
1SAR
1SAR
1SAR
ISAR

INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF

(14326285)
(18778686)
(16750687)
(17469586)
(13611085)
(18962684)
(03272086)
(19082985)
(09668886)
(17954086)
(14212686)
(17050285)
(00293387)
(19898385)
(16976187)
(02387287)
(07761686)
(06945287)
(09192088)
(06563782)
(07553085)
(10274485)
(13232086)
(15679686)
(04424886)
(03403985)
(10694986)
(15958182)
(18710384)
(17344786)
(04037784)
(05613186)
(10678486)
(00455186)
(01611886)
(15011486)
(16257685)
(16532886)
(02049186)
(00792786)
(04493883)
(O 1633786)

José António de Oliveira Novais, 16,99 - MBom;
Hélder Manuel Perfeito Santa Maria, 16,77 - MBom;
Armindo José Afonso Trindade, 16,76 - MBom;
António Manuel dos Santos Carmelo, 16,51 - MBom;
Mário Jorge de Nascimento Cautela, 16,27 - Bom;
Alberto Joaquim Barcia Soares, 16,25 - Bom;
Jacinto António Fialho Murcho, 16,21 - Bom;
Manuel Júlio Messias da Eira, 16,18 - Bom;
Mário Manuel da Costa Madeira Marques, 16,18 - Bom;
António Luís Pereira Pinto, 16,09 - Bom;
Domingos Manuel Segurado Ilhéu, 15,99 - Bom;
António José Viegas de Albuquerque, 15,67 - Bom;
José Bernardo Henriques, 15,64 - Bom;
Emanuel de Jesus de Sousa Filipe, 15,59 - Bom;
Maximino Filipe Leite Fernandes, 15,58 - Bom;
José António Ferreira Lopes, 15,56 - Bom;
António Daniel Esteves Martins, 15,49 - Bom;
José Fernando Lopes da Rocha, 15,21 - Bom;
Artur João Moreira Marques, 15,19 - Bom;
Joaquim José Gomes Rocha Fernandes, 15,18 - Bom;
Américo de Jesus Marques, 15,13 - Bom;
José Carlos Marques Sacramento, 15,10 - Bom;
Manuel Carlos Teixeira Varandas, 15,08 - Bom;
João Carlos Antunes Luís Sanches, 15,06 - Bom;
Júlio Fernando Fresco Ferreira, 14,90 - Bom;
Manuel Marchante Vicente, 14,90 - Bom;
António Augusto Calado de Carvalho, 14,90 - Bom;
António Ismael Oliveira Pereira, 14,80 - Bom;
António Manuel Ferreira Fragoso, 14,77 - Bom;
Luís Filipe Perez Robalo, 14,37 - Regular;
Augusto Pereira Dias, 14,32 - Regular;
Rui Baltasar de Sousa Viana, 14,23 - Regular;
Acácio Rodrigues Gomes, 14,15 - Regular;
Vitor Manuel da Silva Gomes, 14,07 - Regular;
João Manuel Cunha dos Reis Pires, 13,95 - Regular;
João Gomes dos Santos Júnior, 13,69 - Regular;
António Carlos Crespo Rabeca, 13,59 - Regular;
Carlos Manuel Coelho Afonso, 13,47 - Regular;
Luís Alberto Elias Rodrigues, 13,42 - Regular;
Henrique Manuel de Oliveira, 13,16 - Regular;
João Evangelista Borges, 13,07 - Regular;
Pedro José de Jesus da Silva Pinto, 12,76 - Regular.
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Por despacho do general AGE por delegação de competências do general CEME de 26 de
Maio de 1997, foram nomeados para a frequência do "15.° Estágio de Promoção a Sargento
Ajudante/Artilharia",
que decorreu na EPA, no período de 5 de Janeiro de 1998 a 20 de Março de
1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os sargentos a seguir
identificados:
ISAR
ISAR
I SAR
1SAR
ISAR
1SAR
ISAR
1SAR
ISAR
ISAR
1SAR
ISAR
I SAR
ISAR
I SAR

ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART

(19900385)
(07843486)
(01235786)
(03033486)
(03514586)
(10471185)
(03753184)
(00465286)
(01177886)
(14297586)
(00032986)
(16052084)
(16287183)
(11950585)
(08622386)

Joaquim José Gomes, 17,41 - MBom;
Vitor Manuel Pereira Carvalho, 17,12 - MBom;
Paulo Renato Duque da Cunha Teixeira, 16,97 - MBom;
Luís António Borges Correia, 16,83 - MBom;
João Manuel Gaspar da Silva, 16,75 - MBom;
Carlos José Caetano Novais, 16,65 - MBom;
António José Marques Laranjeira, 16,55 - MBom;
Lourenço Gomes Lopes, 16,16 - Bom;
Vitor Manuel Marques Alves, ] 5,92 - Bom;
Manuel de Jesus Martins da Cruz Marrafa, 15,74 - Bom;
Carlos Alberto Pereira, 15,70 - Bom;
Ricardo José Santos Gonçalves, 15,66 - Bom;
Edgar de Almeida, 15,35 - Bom;
Nelson Caldas, 15,15 - Bom;
Jorge Paulo Esteves de Sousa Freire, 13,85 - Regular.

Por despacho do general AGE por delegação de competências do general CEME de 26 de
Maio de ] 997, foram nomeados para a frequência do "15.° Estágio de Promoção a Sargento
Ajudante/Engenharia",
que decorreu na EPE, no período de 5 de Janeiro de 1998 a 20 de Março
de 1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os sargentos a seguir
identificados:
1SAR
ISAR
]SAR
1SAR
1SAR
I SAR
] SAR
I SAR
ISAR
1SAR
1SAR

ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG

(O1570486)
(09997087)
(19182986)
(00241786)
(I 1813886)
(15463084)
(19664386)
(08354886)
(16490986)
(13452385)
(05285686)

Luís António Pombo Palmeiro Pedro, 16,04 - Bom;
José Manuel Rosa Ventura, 16,01 - Bom;
João José Basso Ferreira, 15,98 - Bom;
José Eduardo Caetano Rebelo, 15,87 - Bom;
Antó~io José Martinho Nunes, 15,86 - Bom;
Joaquim Neves Pina Monteiro, 15,76 - Bom;
Hélder António Santos Silva, 15,72 - Bom;
Jaime Diogo Costa Silva, 15,53 - Bom;
Mário Jorge Carvalho Fernandes, 15,40 - Bom;
Eduardo Manuel Correia Santos, 15,15 - Bom;
Vitor Manuel Pires Gonçalves Capela, 15,07 - Bom.

Por despacho do general AGE por delegação de competências do general CEME de 26 de
Maio de 1997, foram nomeados para a frequência do "15.° Estágio de Promoção a Sargento
Ajudante/Transmissões",
que decorreu na EPT, no período de 5 de Janeiro de 1998 a 20 de Março
de 1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os sargentos a seguir
identificados:
ISAR TM (04517587)
ISAR TM (07048887)
I SAR TM (08892685)

João Carlos Fontes Antunes, 18,16 - MBom;
Arnaldo Paulo Silva Pereira, )7,44 - MBom;
Eusébio Fernandes Ferreira, 17,39 - MBom;
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I SAR
lSAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
I SAR
I SAR

TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM

(05295186)
(11402689)
(16330687)
(05003585)
(18802487)
(11316986)
(14242587)
(15023787)
(02295787)
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AIcides Daniel Guimarães Osório, 17;29 - MBom;
Paulo Jorge Rodrigues Calado, 17,16 - MBom;
Jorge Manuel Caropuco Dias, 17,00 - MBom;
Francisco José AIcobaia Santos Mateus, 16,56 - MBom;
João Pedro Oliveira Vicente, 15,88 - Bom;
Fernando José Dias Azenha, 15,66 - Bom;
Adelino Manuel Castanheira Vale, 15,37 - Bom;
António Armando Senane Custódio, 15,33 - Bom;
Emílio Gouveia Miranda, 13,92 - Regular.

Por despacho do general AGE por delegação de competências do general CEME de 26 de
Maio de 1997, foram nomeados para a frequência do "15. Estágio de Promoção a Sargento
Ajudante/Serviço de Material", que decorreu na EPSM, no período de 5 de Janeiro de 1998 a 20
de Março de 1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os sargentos
a seguir identificados:
0

ISAR
ISAR
ISAR
I SAR
ISAR
ISAR
1SAR
ISAR
I SAR
1SAR
1SAR
ISAR
ISAR
I SAR
ISAR
ISAR
I SAR
I SAR
I SAR
ISAR

MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MA T
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT

(06850086)
(01560985)
(03357086)
(08465985)
(11045185)
(04504587)
(12391987)
(18019883)
(08406683)
(13563186)
(19926486)
(03741385)
(09127887)
(16273386)
(03880086)
(16097886)
(16682586)
(04801685)
(16489486)
(07824282)

Rui Antunes Alferes Gomes, 14,27 - Regular;
António Manuel Geraldes Botelho, 14,25 - Regular;
António Luís Esteves Rebelo, 13,47 - Regular;
Carlos Alberto Bernardino, 13,47 - Regular;
Anibal José Fernandes Afonso, 13,46 - Regular;
José Manuel Nogueira Simões, 13,39 - Regular;
Vitor Manuel Silvério Delgado, 13,20 - Regular;
Eduardo Manuel Porto Silva, 13,09 - Regular;
Carlos Alberto Henriques Bento, 13,02 - Regular.
José Manuel Rodrigues Castelo Henriques, 12,87 - Regu lar;
António Manuel Andrade Pinto, 12,79 - Regular;
Jorge Manuel Rebocho Costa, 12,77 - Regular;
Vitor Manuel Mendes Esteves, 12,70 - Regular;
Paulo José Queima Pagará, 12,55 - Regular;
Manuel Machado Menor Vitorino, 12,47 - Suficiente;
Luís Alberto Vieira Leal, 12,43 - Suficiente;
Mário Jorge Noválio Bossa, 12,39 - Suficiente;
José António Trindade Parente, 12,08 - Suficiente;
Humberto José Silva Vidigal, 11,63 - Suficiente;
João Carlos Mendes Fastudo, 11,44 - Suficiente.

Por despacho do general AGE por delegação de competências do general CEME de 26 de
Maio de 1997, foram nomeados para a frequência do "15. Estágio de Promoção a Sargento
Ajudante/QBFE", que decorreu no RAAAI, no período de 5 de Janeiro de 1998 a 20 de Março de
1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os sargentos a seguir
identificados:
0

ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR

MUS
MUS
MUS
MUS
MUS

(12136389)
(00604685)
(14372690)
(03190387)
(08582186)

Luís Miguel Tomé Correia, 16,81 - MBom;
Ricardo Manuel Lemos Botelho, 15,97 - Bom;
Joaquim Jorge Neto Campos, 15,94 - Bom;
João Manuel Pinto Bessa, 15,56 - Bom;
Óscar José Vilhena Mourão, 15,52 - Bom;
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CORN/CLAR (10020986) António Júlio Costa Jacinto, 14,51 - Bom;
CORN/CLAR (10006788) Pedro Jorge Silva Henriques, 14,37 - Regular;
CORN/CLAR (10406886) Armando Jorge Trigo Ribeiro, 13,10 - Regular;
CORN/CLAR (08231384) António Manuel Santos Ribeiro Anastácio, 12,33 - Regular.

Por despacho do general AGE por delegação de competências do general CEME de 26 de
Maio de 1997, foram nomeados para a frequência do "2.° Estágio de Promoção a Sargento
Ajudante 97", que decorreu na ETAT, no período de 6 de Outubro de 1997 a 19 de Dezembro de
1997, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os sargentos a seguir
identificados:
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
I SAR
ISAR
ISAR

PARAQ
PARAQ
PARAQ
PARAQ
PARAQ
PARAQ
PARAQ
PARAQ
PARAQ
PARAQ
PARAQ

(09169286)
(16046186)
(17377085)
(15079488)
(03014886)
(07447685)
(04200385)
(10620285)
(00725988)
(18817784)
(01806489)

Jorge Manuel Gama Araújo, 17,30 - MBom;
Hermes Loureiro Mateus, 15,89 - Bom;
José Carlos dos Santos Major, 15,65 - Bom;
Diamantino Godinho Estevão, 15,44 - Bom;
Luís Manuel Rodrigues Oliveira, 15,26 - Bom;
Hilário Malta, 14,82 - Bom;
Carlos Manuel Carvalho Cruz, 14,81 - Bom;
José Luís Anjinho dos Santos Oliveira, 14,69 - Bom;
Vitor Daniel Santos Costa, 14,55 - Bom;
João Pedro de Jesus Batalha Jordão, 13,53 - Regular;
Carlos Manuel Gomes Coxixo, 13,05 - Regular.

Por despacho do general CEME de 6 de Agosto de 1997, frequentou o "Estágio CT2 Specialiste
des Materieles de Parachutage et Largage/França", que decorreu em Bourges/França, no período de
27 de Agosto de 1997 a 19 de Dezembro de 1997, o ISAR PARAQ (04599979) Carlos Manuel
Cardoso/ETAT, 13,95 - Regular.

VIII -

DECLARAÇÕES

O GEN RES (51241111) António de Albuquerque, foi nomeado para o Conselho Superior de
Disciplina do Exército para o ano de 1998, conforme despacho n." 350/CEME/97.
O GEN RES (51393411) António Cipriano Pinto, continuou na efectividade de serviço, após
passar à situação de reserva, em 12 de Outubro de 1997, a desempenhar as funções de vogal do
Conselho Superior de Disciplina do Exército conforme despacho n." 293/CEME/97.
O COR INF RES (31642262) António Jorge Fernandes Praça, continuou na efectividade
serviço no IMPE, após a sua passagem à situação de reserva, em 28 de Fevereiro de 1998.

de

O COR INF RES (44313460) Adelino Simão Gamboa, deixou de prestar serviço efectivo, no
ITMTLisboa, desde 15 de Setembro de 1997, passando a prestá-lo desde a mesma data na
CECA/DDHM.
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o COR

AM RES (40008560) Francisco Dias Costa, continuou na efectividade de serviço na
Delegação de Coimbra da PJM, após transitar para a situação de reserva, em 27 de Março de 1998.
O TCOR SGE RES (50900211) Humberto António dos Reis Catalim, deixou de prestar
serviço efectivo nas Forças de Segurança de Macau, desde 25 de Fevereiro de 1998.
O MAJ SGE RES (51038211) João José Carmelo Semião, continuou na efectividade de
serviço no desempenho de funções de Defensor Oficioso no TMTElvas, após transitar para a
situação de reserva, em 26 de Fevereiro de 1998.
SMOR PARAQ RES (11891367) José Francisco Miranda Henriques, deixou de prestar serviço
no BAdidos (IASFA), desde 20 de Março de 1998.
O SCH INF RES (46044362) Francisco Carmo Albino, continua na efectividade de serviço
na situação de reserva, colocado no RI3, desde 14 de Março de 1998, data da passagem à situação
de reserva, por limite de idade.
O SCH MED RES (44297961)
desde 30 de Março de 1998.

José Ramos Batista, deixou de prestar serviço no HMR2,

O SCH MAT RES (50986811) Narciso Lúcio Maçaneiro, deixou de prestar serviço no IMPE,
desde 7 de Abril de 1998.
O SCH PARAQ RES (09083164) Vitor Manuel Lopes Clemente, presta serviço no BAdidos,
em diligência no IASFA, desde 23 de Março de 1998.
SAJ INF RES (39141660) Jerónimo Fernando Nascimento, presta serviço, no QG/RMN em
diligência no núcleo de Lamego da delegação de Viseu da CVP, desde 16 de Março de 1998.
O SAJ INF RES (519878 1 I) Armando Marques
QG/RMN (CVP/Vila real), desde 17 de Março 1998.

Chaves,

deixou

de prestar

serviço

no

O SAJ CAV REF (5013161 I) António Rodrigues Pires, deixou de prestar serviço no BAdidos
(Liga dos Combatentes), desde 18 Março de 1998.

IX -

RECTIFICAÇÕES

Na OE, 2.a série, n.? 3, de 31 de Março de 1998, pág. 88, linha 6, onde se lê: "Coronel com
antiguidade a 30 de Abril de 1994", deve ler-se: "Coronel com antiguidade a 30 de Junho de 1994".
Na OE, 2.a série, n." 3, de 31 de Março de 1998, pág. 141, linha 12, onde se lê: "Instituto
Geográfico do Exército", deve ler-se: "Inspecção-Geral do Exército".
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OBITUÁRIO

1991
Outubro,

19 -

I SAR REF (52199311) Fernando Cadete, do QG/RMS.

1994
Agosto, 27 -

ICAB REF (23009211) Mário Fernando Ferreira, do QG/GML.

1996
Fevereiro, 7 - COR REF (51382211) Francisco Manuel Brandão Loureiro, do QG/GML;
Maio, 11 - 2SAR REF (00069698) Alfredo Lourenço, do QG/RMS;
Dezembro, 24 - SAJ REF João Joaquim Capinha, do QG/RMN.

1997
Junho, 12 - SCH REF (51957311) Agostinho Marques Caldeira, do QG/ZMM;
Setembro, I - I CAB REF (36047540) Alberto Luís, do QG/RMN;
Dezembro, 17 - CAP REF (51772811) Zeferino A. A. Leite Pedreira, do QG/GML.

1998
Fevereiro, 15 - COR REF (50328011 ) José Vasco Lobato Faria Roncon, do QG/GML;
Fevereiro, 25 - ISAR REF (53009511) José Belchior Viegas, do QG/RMS;
Fevereiro, 26 - COR REF (51371611) Salvador J. de Carvalho Guerreiro, do QG/RMS;
Fevereiro, 28 - COR REF (51184011) Arménio A. da Silva Teodósio, do QG/RMS;
Março, 5 - SMOR ART (45554460) José Caio CaImão, do QG/GML;
Março, 11 - COR REF (50541211) António Pedro Saraiva Júnior, do QG/RMN;
Março, 15 - ISAR REF (52385411) Manuel Araújo Santos, do QG/RMN;
Março, 18 - SAJ REF (52267611) José Calmeiro, do QG/RMS;
Março, 27 - SCH INF RES (39222962) Augusto da Silva, do QG/RMN;
Março, 30 - SAJ REF (512651 11) Francisco Freitas e Si Iva, do QG/RMN;
Março, 31 - COR REF (51084011) Manuel de Castro Pita D. de Almeida, do QG/RMN .

..
O Chefe do Estado-Maior

do Exército

António Eduardo Queiroz Martins Barrento,

general

Está conforme:
O Ajudante-General

do Exército

José Casimiro Gomes Gonçalves Aranha, general

(
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ORDEM DO EXÉRCITO
2_~SÉRIE
N.~ 6130DE JUNHO DE 1998
PubIica-se ao ExénitG

lOseguinte:

1-

DECRETOS

7

PORTARIAS

E DESPACHOS

IkcretG dG Presideote da RcpiIJIka
de 9 de 1\Iaio

o Presidente da República

decreta.. nos tennos da alínea

._ o I~

aJ do n.o 2 do ..._ 19. dia Lei
0

0.0

~

de II de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.o 18195, de 13 de Julho, o ~iole:
É exonerado do cargo de Presidente do Supremo Tribunal Mil ..... , sob proposta do Governo,
cooforme resolução do Conselho de Ministros de 8 de Abnl de I99&. proposaa aprovada pelo
Conselho Superior- de Defesa Nacional. o GEN Joio de Abeida ..._
com efeitos ii partir- de
4 de Maio de 1998. data em que tennina o seu mandato.
Assinado em 3P de Abril de 1998.
Publique-se.
O Presidente da República,

JORGE

SAMPAIO.

Despacho

Dou

1261MDN19a

de 1 de Abril

)

Nos tennos conjugados do disposto nos arts. 14.°, 0.- 2_0 e 3_0. e 41_0 o_- 2_0 e 3."", do
Dec.-Lei 0.° 254195. de 30 de Setembro. com o art, 5.° do Dec-Lei o_o 323189, de 26 de Setembro.
e o n," I do Despacho Confidencial n." I 221MDN197. de 01 de A~
por- proposta do DirectorGeral do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa e Militares. ouvido o CEME. nomeio em
comissão nor-mal o MAJ INF (13309281) Manuel João de OIi.ma Maqaes BoItp par.t o
desempenho de funções no SIEDM. com a categoria de Técnico Superioa- de InfOOJlilÇÕeS.. oível 3.
O Ministro da Defesa Nacional.

José Veiga Simão.
Despacho n," 6415191
de 6 de Abril

No uso da competência que me é atribuída pela alínea fi do n.o 3 do ad... 29_° dia lri n,o "19/f/.'!._
de II de Dezembro. na redacção que lhe é dada pela Lei 0... ISI95, de 13 de Julho.. 1IOIIk.'" '. ~b
proposta do general CEME. o GEN Joaquim Manuel Martins Ca.aItà-. par.t o ~
de Com " .d''tia Região Militar do Sul.
() Ministro da Defesa Nacional.

José Veiga Simão.
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Despacho n." 6897/98
de 14 de Abril
- Para integrarem a Companhia
nomeio os seguintes militares:

de Transmissões

n." 5 -

CTm5 (PO) da UNAVEM III,

TEN AM (10570292) .Álvaro Marcos Almeida Garcia;
SCH TM (10516363) Fernando Rodrigo Rosa Couto;
Em substituição

dos militares a seguir designados:

TEN AM (I 1448190) Carlos Alexandre C. Vilas Boas Pinto;
SCH TM (02484576) Daniel da Conceição Costa.
2 -

As presentes nomeações são feitas nos termos seguintes:
Dado que a alimentação será abonada pela ONU, a ajuda de custo diária é fixada em
70% do seu valor, nos termos legais:
b) A cada um dos militares será atribuída, pelo respectivo ramo, uma dotação de fardamento
adequada ao tipo da missão;
c) A ajuda de custo referida na alínea a) e outras despesas resultantes da missão serão
processadas pelo respectivo ramo, sendo posteriormente ressarcidas pelo Ministério
das Finanças, após prestação de contas pela Secretaria-Geral do Ministério da Defesa
Nacional.

a)

3 - Remeta-se,
e ao EME.

para os devidos efeitos, à Secretaria de Estado do Orçamento,

ao EMGFA

4 - Conhecimento ao MNE e à Secretaria Geral.
(Não carece de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas)
O Ministro da Defesa Nacional,

José Veiga Simão.
Despacho n." 7494/98
de 22 de Abril

No uso da competência que me é atribuída pela alínea e) do n." 3 do art. 29.° da Lei n." 29/82,
de I I de Dezembro, na redacção que lhe é dada pela Lei n.? 18/95, de 13 de Julho. exonero, o BRIG
José Alberto Reynolds Mendes, do cargo de comandante operacional da Madeira com efeitos
reportados a 9 de Abril de 1998, data em que transitou para a situação de reserva.
O Ministro da Defesa Nacional,

José Veiga Simão,
Despacho n." 7495/98
de 22 de Abril

No uso da competência que me é atribuída pela alínea e) do n." 3 do art. 29.° da Lei n." 29/82,
de II de Dezembro. na redacção que lhe é dada pela Lei n." 18/95, de 13 de Julho. nomeio, o BRIG
Fernando Governo dos Santos Maia, para o cargo de comandante operacional da Madeira com
efeitos a partir de 18 de Abril de 1998.
O Ministro da Defesa Nacional,

José Veiga Si/lu/o.
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Despacho

conjunto
n. o 280/98
de 2 de Abril

A GNR não tem ainda oficiais superiores em número suficiente para desempenhar determinadafunções, nomeadamente
na área de serviços.
Sendo legal e estatutariamente
possível, torna-se vantajoso que alguns oficiais dos quadros
permanentes
das Forças Armadas continuem
prestando
serviço na GNR.
Os militares na situação de reserva podem, nos termos do disposto na alínea c) do n." I do
art. 169.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, de acordo com a
alteração do art. 5.° da Lei n." 27/91, de 17 de Junho, prestar serviço efectivo.
Nestes termos, ao abrigo do n." 9 da Portaria n." 1247/90, de 31 de Dezembro, os Ministros
da Defesa Nacional e da Administração
Interna determinam
o seguinte:
Mantêm-se
em exercício de funções na GNR, até 31 de Dezembro
de 1998, os oficiais das
Forças Armadas na situação de reserva a seguir indicados:
COR TM RES (50773411)
João Alberto
Honrado
Gomes;
COR INF RES (51396611)
João Luís da Costa Martins
Ares;
COR AM RES (51475411)
Alcide José Dias;
COR MED RES (5050961 I) Júlio Adelino Duarte
Ribeiro;
COR ART RES (51372711)
José Augusto
Moura
Soares;
COR INF RES (51405811)
António Ivo do Nascimento
Viçoso;
COR AM RES (50757811)
João Machado
TéTé;
COR INF RES (38312261)
José Augusto
Nogueira
Ribeiro;
TCOR TEXPTM RES (52187111)
Jaime Augusto
Carvalho
Gomes:
MA] TMANMAT
RES (5013741 I) Lourenço
da Silva Bastos.

Jorge

O Ministro da Defesa Nacional, José Veiga Simão.
Paulo Socadura Almeida Coelho.

-

O Ministro

da Administração

Interna.

Despacho
n. () 6095/98
de 1 de Abril
No uso das competências
delegadas por despacho do Ministro da Defesa Nacional, publicado
sob o n." 231/98 (2: série) no Diário da República,
2: série, n.? 4, de 6 de Janeiro de 1998. nos
termos do art. 4.° do Dec.-Lei n." 238/96. de 13 de Dezembro,
e encontrando-se
verificados
os
requisitos neles previstos. nomeio o MA] INF (12284883)
César Nunes da Fonseca.
pelo período
de seis meses, em substituição
d; MAJ INF (03594976)
Luís Calhau Ferreira Figueiredo,
para
desempenhar
funções de assessoria
técnica no âmbito do subprojecto
2C inscrito no Programa
Quadro de Cooperação
Técnico-Militar
com a República
de Angola.
O Director-Geral,

A. Gonçalves

Ribeiro,

general.

Despacho
n." 7497/98
de 21 de Abril
Nos termos do disposto na alínea e) do n." 2 do Despacho n° 1078/98. publicado no Diário
da Repúblico.
2: série, n." 15. de 19 de Janeiro de 1998, e no uso das competências
aí delegadas,
nomeio para o cargo de técnico SATCOM de Manutenção
Electrónica,
da Esração Ibéria NA TO do
Sistema SATCOM:
SCH TM (10225177)
Manuel
Filipe dos Santos Oliveira.
a partir de I de Maio de 1998.
em substituição
do SAI TM (O 1088 184) José Manuel dos Santos Inácio, que fica exonerado
do
referido cargo a partir da mesma data. O presente
de 1998. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
O Director-Geral.

Manuel

do Cunha

Rêgo.

despacho

produz

efeitos

a partir de 1 de Maio
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Nos lelllKJIS do arL 6_·~o.e 5~ alínea
da Lei n," 111191. de 29 de Agosto. e ouvido o CEME.
nomeio o BRIG ....
.._.
da SiIYa Pa-àr.a Coutinho para o cargo de chefe da Divisão de
Recursos do Estado-Maior" Coordenador- Conjunto, em substituição do BRIG José Pedro da Cruz.
que regressou ao Exãcito em 23 de Março de 1998 e que pelo presente despacho é exonerado, A
presenIe lIOIIIeaÇio .. oduz efeilos desde 17 de Abril de 1998_ (Não carece de visto do Tribunal de
CcJntz..)

o Chefe do

~MaiOl"-General

das Forças Armadas,

Gabriel Augusto do Espírito Santo,

general.
Dcspadao 0.- I7/CEr.tF.IIIJS
de 31 de Março
No uso das competências que me são conferida .. pela alínea e} do n," 4 do art. 8_° da
Lei n.e 111/91. de 29 de ~oosto. nomeio Comandante da Instrução do Exército o general Samuel
Matias do AImnI.

o Chefe

do Estado-MaiOl" do Exército, AntÓllio Eduardo Queiroz Mamns Barrento. general,
DespadIo n.- IIICEMFJ98
de 31 de Março

No lISO das competências que me são conferidas pela alínea e) do n," 4 do art. 8_° da
Lei o.e 111/91" de 29 de ~1IOS1o.,. nomeio Subdirector do Instituto de Altos Estudos Militares o
brigadeiro.José Anliínio YIeÜa da Silva Cordeiro.
O .. CSCIIIe .Jr.st.. bo prodIIz efeitos em 6 de Abril de 1998.
O Ckfe do ~

do E,xélcito. António Eduardo Queiroz Martins Barrento, general,

D-s, :fno

1000CEMFJ98
de 14 de Abril
0.-

Nomeio para o ~
de meu Adjunto o TCOR INF (05984173) Artur Neves Pina Monteiro,
com efeilos desde 1 de Abril de 1998.
O <:IIe:te do ~

do Exén:ito. AllIónio Eduardo Queiroz Martills Barrento, general.

Nomeio ..... o ~
de meu Ajudanre de Campo. o CAP ART (05245686) Francisco Afonso
1\kxD Fnita Seloca. cum efeiIm desde 19 de Março de 1998_
O

(]ade

do ~

do Exército, António Eduardo Q"eiro::. [artins Barrento. general.
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JUSTIÇA E DISCIPLINA

Condecoraçõc!s
Manda O Oaefe do ~Maior"
do Exército. condecorar com a medalha de ouro de saviços
distintos. por- ter sido considerado ao abrigo dos arts. 2Lo ')')_0, com referência ao n_o3 do art.. 61.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas.
das Forças Annadas.
aprovado pelo Dec.-Lei n_o566111. de 20 de Dezembro, o GEN (51200411) Manuel de Azevedo
Moreira Maia.
?

Manda o Chefe do EsIado-Maior- do Exército. condecor.u- com a medalha de ouro de serviços
distintos. por- te.- sido considerado ao abrigo dos arts. 21_°. n_o? com referência ao n_O3 do 311_ 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec-Lei n_o 566111. de 20 de Dezembro. o GEN (51374611) José Rodrigues
Tavares Pimentel.
(lu

portaria de 16 de MIq,-o de 1998)

Manda o Minislro da Defesa Nacional. nos lermOs do art.. n_o. do n_o I do arL 62 e do 0.° 3
do aIt 67. do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Dec-Lei n_O5t16I11. de 20 de
Dezembro, condecorar com a medalha de ouro de serviços distintos o BRlG (50995011) Arnaldo
José Ribeiro da Cruz.
0

(DR. II

série..._. 2M_ de 10 de

Du:uwl1tl0l

* 1997)

Manda o Chefe do E.stadG-MaioI- do Exén:ito. condecorar com a medalha de ouro de serviços
distintos. por- ler sido considerado ao abri~ dos arts. 21.°, 22_°, com referência ao 1L03 do 3ft. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Annadas,
aprovado pelo Dec.-Lei 1L0566l11.de 20 de lle:zaJ"o. o BRlG (5140.391 I) José Alberto Reynolds

Mendes_
(lU portaria

* S dr: AfIm de 1998)

Manda o Chefe do E.stadG-MaioI- do ExéR:ito. coodecor.u- com a medalha de ouro de serviços
distintos. por- ter sido considerado ao'abrigo dos arts. 21.°. 7') com referência ao lLo 3 do art. 67.°.
do Regulamento da Medalha Militar e das MedaI.as
ComelllOr.ltiy3S das Forças Armadas.
aprovado pelo Dec_-Lei 1L0 5«JI71, de 20 de Deze ..... o. o BRlG REF (509S90II) Henrique
António do Nascimenlo Gan:ia..
0,

flU portaria de 31 dr: Maqo de 199 '1

Manda o Ministro da Defesa Nacicoal nos tennos do arL 22.-, do 1L0 1 do aIL 62 e do 0.° 3
do art 67_ do Regulamento da Medalha Militar. aprovado pelo Dec.-Lei 1L0 566fl1. de 20 de
Dezembro. condecorar com a medalha de ouro de seniços dislinlos o COR CAV (51242211) Rui
Manuel de Almeida Trigueiros Sampüo0

da Defesa NacionaL nos tennos do 3d.. 25_°, do ...." I do iIIL ~ e do 0.° 3
do art 67_° do Regulamento da Medalha Militar. apouOO pelo Doc.-I..ei a 566171, de 10 de
Dezembro. condecorar com a llk!daIha de pr.II3 de sen·iços dislinros O! COR JlIo4"F. (61721965)
António José Afonso L rL~_
Manm o Min~tro

C

.'
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o COR INF (32225362) Manuel Vasques
Brás da Costa.
(Por portaria de 13 de Março de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arrs. 21.°,25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o COR AM (51425911) Joaquim Jorge
Carvalho da Cunha Caetano.
(Por portaria de 19 de Março de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, condecorar com a medalha de
prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts, 21.° n." I e 25.° n." 1, alínea
o), do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o TCOR INF (19519074) João Manuel
Santos de Carvalho.
(Por portaria de 4 de Março de 19')8)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército. condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arrs. 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o TCOR INF (09072965) Adelino Matos
Coelho.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71. de 20 de Dezembro, o TCOR INF (14451273) João Nuno
Jorge Vaz Antunes.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°,25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o TCOR ART (1 1329673) José Hermínio
Estevão Alves.
(Por portaria de 13 de Março de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n." .3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o TCOR ART (16289580) João Manuel
Trindade Coelho de Sousa Teles.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dcc.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o TCOR CA V (02952479) Luís Manuel
Prestes Villa de Brito.
(Por portaria de II de 1\ larço de IYYS\

ORDEM

:::' Série

DO EXÉRCITO

N.o 6

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o MAJ INF (11086380) Manuel Lourenço
Pires Medina de Sousa.
(Por portaria

de 13 de Março

de 1998)

Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos da alínea a) do art. 25.°, do n." I do art.
62 e do n." 3 do art 67.° do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/
71, de 20 de Dezembro, condecorar com a medalha de prata de serviços distintos o MAJ AM
(03341581) João Manuel Lopes Nunes dos Reis.
(DR II sérico n." 283. de 9 de Dezembro

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, condecorar com a medalha de
cobre de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.° n." I e 26.° alínea a),
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o SCH TM (00273170) Hernâni Luís
Valoura Balsa.
(Por portaria

de 4 de Março

de 1998)

Por decreto do Presidente da República de 12 de Dezembro de 1997, agraciado com a grã-cruz
da medalha de mérito militar, o BRIG (39070959) José Manuel Garcia Ramos Lousada.
(DR II série.

11.°

9. dc 12 de Janeiro

de 1998)

I"

Manda o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, condecorar com a medalha de
mérito militar de
classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts, 33.° e 35.°, n." 2 alínea a),
e 67.° n.03, do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas.
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o COR ART (02578463) António Ferreira
da Silva.
(Por portaria

de 11 de Novembro

de 1997)

Considerando as exelentes relações de amizade e cooperação existentes entre os Exércitos de
Itália e Portugal.
Considerando o papel fundamental que o Chefe do Estado-Maior do Exército Italiano tem
tido no desenvolvimento e aprofundamento das relações bilaterais e na concretização de acordos de
cooperação visando a participação de militares portugueses, nos comandos OTAN sediados em
Itália, bem como na EUROFOR.
Considerando o exelente relacionamento que tem existido entre os militares italianos e portugueses
que cm conjunto têm participado nas operações da Bósnia-Herzegovina, IFOR e SFOR, em que, a
par das relações fraternas, se têm desenvolvido laços de solidariedade, troca de experiências e
conhecimentos.
Considerando o exelente apoio sanitário que tem sido dispensado aos militares Portugueses
acidentados na Bósnia-Herzegovina,
contribuindo o Exército Italiano de forma inequívoca para a
sua recuperação.
Considerando a cooperação conjunta que foi desenvolvida para a concretização e realização
da l1l Conferência Internacional da Doutrina Militar Terrestre.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército. condecorar com a medalha de mérito militar
de I: classe, ao abrigo do n." 2 do art. 39.° do Capítulo V, do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de
Dezembro, o General Francesco Ccrvoni.
(Por portana

de 22 de Abri 1 de I ')<)X)

r
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Manda O OJefe do EsIado-Maior- do Exército~ condecorar com a medalha de mérito militar
de 3_:aclasse, ao abrigo dos arts_ 33_0 e 36_" do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas

ComelllOlalivas das Forças Armadas. aprovado pelo Dec-Lei
CAP INF (02986886) Paulo António dos Santos Cordeiro_

o_o 561J171, de 20 de Dezembro, o

Manda o OIefe do ~Maior-

do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
da Medalha Militar e das Medalhas
~
das Forças Armadas. aprovado pelo Dec.-Lei o_o 561J171 ~ de 20 de Dezembro, o
CAP ART (01001885) Rui Manuel C~
Ribeiro_
de 3_" classe~ ao abrigo dos arts_ 33_0 e 36_" do Regulamento

(Por- poI13ria de

10 de Março de 1998)

Manda o OIefe do ~Maiordo Exé.-cito, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3_"c~
.... segundo parea:.- do Conselho Superior" de Disciplina do Exército, ler sido considerado
ao abrigo dos arts_ 33_0 e 36_° do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das lUças AnDadas, aprovado pelo Dec_-Lei
m-Jo Frederico_

0_- 566111,

de 20 de Dezembro, o CAP MA T (03215161)
(Por- podaria de

21 de Novembro de 1997)

Manda o OIefe do EsIado--Maior- do Exétcito, coedeccrar com a medalha de mérito militar
de 3_"c~
.... segundo parecer do Conselho Superior" de Disciplina do Exén:ito. lei" sido considerado
ao abrigo dos arts. 33_- e 36_" do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das lUças AnniIdas. apro,'3do pelo Dec_-Lei o_o 5«JI11, de 20 de Dezembro_ o CAP QTS (03464168)
José da Conceição Graça.

Consicbaado que o COR CAV (01054264) Mário Delfim Guimaràt..-s Tavares de Almeida.
.0 eslelre em Ang~
como Director- Técnico do Projecto 4 - Apoio à Organização e
IW ..... nmdo Estado Maior-do EmciIo Ao,goIano, re~
elevada compeIência Iécnico-profissional
emaonIinirio empenho e relevaoles qualidades pessoais. contribuindo significativameote para a
diciêacia, presligio e cm ..... imento da missão do Exército;
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D_ Afooso
lIcwiqucs - P.a1roao do Exército, de 2_.. classe. ... ler sido coosicIerado ao abrigo dos ans, l_oe 4_·
do Dec.-Lei IIIL" 397185, de II de OoIubio, o COR CAV (01054264) Mário Delfim Guimarães
Tawres de Almeida.

---r

Manda o Chefe do Estado--MaiOlr do Exé("cito~ condecorar com a medalha D_ Afonso
lleuiques - PmODl!J do Exército, de 7" classe., por ter" :sido coosicIerado ao abrigo dos:arL~ I," e 4_°
do Doc_-Lei 111." 3971!185, de II de ~
o MAl INF (13309281) Manuel João de Oliveira
lManpes~

MaIda lO C1aefe do ESI3JIo-Maior do Exército, condecor.ar com a medalha D_ Afooso
iOmRiIpes - ~
do &m:iIo. ~ 1_'"~~
por ter sido coosicIerado ao abri,!O dos arts.. 1_<> e 4_• Dec..-Lci IIL<I) JlRm., de mn de 0aIIa'bm.. (() MAl INF (02326S1I) Mário J~e Freire da Silva..
((ftM-

C~
que (O MAlI SGE i(:S16'I())1~I ~ José .'Machado
:Sopr-f!III01f1liibuna1 MlIitar-., lI"a~'I0u ~
c~
~~

!JXWl3Iiia

<de m'9 de )~

de 19'98)

Heitor~eoqunIo coIOC3IIo

DO
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e relevantes
cumprimento
Manda
Henriques do Dec.-Lei
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qualidades pessoais, contribuindo significativamente
para a eficiência, prestigio e
da missão do Exército;
o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Patrono do Exército, de 3.a classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. I. o e 4.°
n." 397/85, de II de Outubro, o MAJ SGE (52680 III) José Machado Heitor.

..

(Por portaria de 30 de Abril de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4.a classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. I. o e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o SMOR CAV (42674759) Manuel Augusto Vila Nova
Bocas.
(Por portaria de 13 de Março de 1998)

Por despacho de S. Ex o Ministro da Defesa Nacional de 10 de Abril de 1997, foi autorizado
a aceitar o grau de comendador da Ordem do Mérito da República Federal Alemã o COR INF
(31232962) Firmino Luís Ferreira Augusto.
3

•

(DR"

sérico n." 141, de 21 de Junho de 1997)

Por despacho de S. Ex". o Ministro da Defesa Nacional de 10 de Abril de 1997, foi autorizado
a aceitar a Medalha da Ordem do Pacificador do Brasil o TCOR TMS (03823372) José Artur Paula
Quesada Pastor.
(DR"

série, n." 141, de 21 de Junho de 1997)

Por despacho de S. Ex'. o Ministro da Defesa Nacional de IOde Abri I de 1997, foi autorizado
a aceitar a cruz de 1. classe da Ordem do Mérito Militar de Espanha o TCOR INF (05559369) José
Manuel Enes Castanho Fortes.
3

(DR II série, n." 141, de 21 de Junho de 1997)

Por despacho de S. Ex o Primeiro-Ministro de 28 de Novembro de 1996, foi autorizado a
aceitar o grau da Ordem Militar Hospital ária de São João de Jerusalém de Malta o COR INF
(05776664) António Feijó de Andrade Gomes.
3

•

(DR II série, n." 141, de 21 de Junho de 1997)

Por despacho de S. Ex o Ministro da Defesa Nacional de 27 de Maio de 1997, foi autorizado
a aceitar a Medalha das Nações Unidas o CAP INF (17842480) António Sérgio da Costa Santos.
3

•

(DR " série, n." 141, de 21 de Junho de 1997)

Por despacho de S. Ex o Ministro da Defesa Nacional de IOde Abril de 1997, foi autorizado
a aceitar a Medalha das Nações Unidas - FORPRONU o MAJ INF (12284883) César Nunes da
Fonseca.
3

•

(DR II série, n." 141, de 21 de Junho de 1997)

Por despacho de S. Ex o Ministro da Defesa Nacional de 27 de Maio de 1997, foi autorizado
a aceitar a Medalha das Nações Unidas - IFOR o MAJ ART (03246380) Luís Alberto Menéres
Sancho.
3

•

(DR II série. n." 1-+1, de 21 de Junho (k IlJY7l
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Por despacho de S. Ex". o Ministro da Defesa Nacional de 27 de Maio de 1997, foram
autorizados a aceitar a Medalha das Nações Unidas - MINURSO, os militares em seguida
mencionados:
CAP TEXPTM (06542378) Fernando Augusto Oliveira Neves;
CAP MAT (06695874) Amadeu Sebastião Lavareda Romão.
(DR"

série, n." 141, de 21 de Junho de 1997)

Por despacho de S. Ex". o Ministro da Defesa Nacional de IOde Abril de 1997, foi autorizado
a aceitar a Medalha das Nações Unidas - ONUMOZ - Moçambique o 2SAR AMAN (02214266)
Carlos Francisco Ferreira.
(DR II série, n." 141, de 21 de Junho de 1997)

Por despacho de S. Ex". o Ministro da Defesa Nacional de 09 de Maio de 1997, foi autorizado
a aceitar a Medalha das Nações Unidas - UNAVEM III - Angola o MAJ INF (16376380)
Manuel Caroço Prelhaz.
(DR II série, n." 141, de 21 de Junho de 1997)

Por despacho de S. Ex". o Ministro da Defesa Nacional de 10 de Abril de 1997, foram
autorizados a aceitar a Medalha das Nações Unidas - UNA VEM III - Angola, os militares em
seguida mencionados:
CAP INF (17131684) Artur José Lima Castanho;
TEN INF (12030990) Rui Manuel da Silva Rodrigues;
TEN INF (16739889) Filipe Augusto Martins Ferreira Vieira;
TEN CAV (15561089) José Luís Simões;
SAJ CAV (14881481) Manuel do Rosário Leandro Gonçalves;
CADJ (01593577) Benjamim Taveira Simão.
(DR"

série, n." 141, de 21 de Junho dc 1997)

Por despacho de S. Ex". o Ministro da Defesa Nacional de 27 de Maio de 1997, foram
autorizados a aceitar a Medalha das Nações Unidas - UNAVEM III - Angola, os militares em
seguida mencionados:
CAP AM (18176883) Henrique Manuel Martins Veríssimo;
SAJ TM (18419881) Victor Manuel Rodrigues dos Santos.
(DR II série, n." 141. de 21 de Junho dc 1997)

Por despacho de S. Ex", o Ministro da Defesa Nacional de 27 de Maio de 1997, foram
autorizados a aceitar a Medalha da NATO, os militares em seguida mencionados:
TCOR INF (01599266) Carlos Manuel Chaves Gonçalves;
TEN VET (03953883) Ana Cristina de Aguilar Mimoso Fonte Falcão.
(DR II série. n." 141, de 21 de Junho dc 1997)

Por despacho de S. Ex". o Ministro da Defesa Nacional de 09 de Maio de 1997, foram
autorizados a aceitar a Medalha da NATO, os militares em seguida mencionados:
I SAR FARM (07282287)
ISAR FARM (11579685)

Carlos Manuel Moreira Ribeiro Marques;
Carlos José Nogueira de Sousa Lopes.
(DR II série. n." 141, de 21 de Junho de 1997)
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Por despacho de S. Ex'. o Ministro da Defesa Nacional de 27 de Maio de 1997, foram
autorizados a aceitar a Medalha das Nações Unidas - MINURSO, os militares em seguida
mencionados:
CAP TEXPTM (06542378) Fernando Augusto Oliveira Neves;
CAP MA T (06695874) Amadeu Sebastião Lavareda Romão.
(DR II série, n." 141, de 21 de Junho de 1997)

Por despacho de S. Ex'. o Ministro da Defesa Nacional de IOde Abril de 1997, foi autorizado
a aceitar a Medalha das Nações Unidas - ONUMOZ - Moçambique o 2SAR AMAN (02214266)
Carlos Francisco Ferreira.
(DR II série,

11.°

141, de 21 de Junho dc 1997)

Por despacho de S. Ex". o Ministro da Defesa Nacional de 09 de Maio de 1997, foi autorizado
a aceitar a Medalha das Nações Unidas - UNAVEM III - Angola o MAl INF (16376380)
Manuel Caroço Prelhaz.
(DR II série, n." 141, de 21 de Junho de 1997)

Por despacho de S. Ex'. o Ministro da Defesa Nacional de 10 de Abril de 1997, foram
autorizados a aceitar a Medalha das Nações Unidas - UNA VEM III - Angola, os militares em
seguida mencionados:
CAP INF (17131684) Artur José Lima Castanho;
TEN INF (12030990) Rui Manuel da Silva Rodrigues;
TEN INF (16739889) Filipe Augusto Martins Ferreira Vieira;
TEN CA V (15561089) José Luís Simões;
SAJ CAV (14881481) Manuel do Rosário Leandro Gonçalves;
CADJ (01593577) Benjamim Taveira Simão.
(DR II série, n." 141, de 21 de Junho de 1997)

Por despacho de S. Ex'. o Ministro da Defesa Nacional de 27 de Maio de 1997, foram
autorizados a aceitar a Medalha das Nações Unidas - UNA VEM III - Angola, os militares em
seguida mencionados:
CAP AM (18176883) Henrique Manuel Martins Veríssimo;
SAJ TM (18419881) Victor Manuel Rodrigues dos Santos.
(DR II série,

11.°

141, de 21 de Junho de 1997)

Por despacho de S. Ex'. o Ministro da Defesa Nacional de 27 de Maio de 1997, foram
autorizados a aceitar a Medalha da NATO, os militares em seguida mencionados:
TCOR INF (01599266) Carlos Manuel Chaves Gonçalves;
TEN VET (03953883) Ana Cristina de Aguilar Mimoso Fonte Falcão.
(DR II série,

11.°

141, de 21 de Junho de 1997)

Por despacho de S. Ex'. o Ministro da Defesa Nacional de 09 de Maio de 1997, foram
autorizados a aceitar a Medalha da NATO, os militares em seguida mencionados:
ISAR FARM (07282287)
ISAR FARM (11579685)

Carlos Manuel Moreira Ribeiro Marques;
Carlos José Nogueira de Sousa Lopes.
(DR II sérico n." 141. de 21 de Junho de 1997)
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Por despacho de S. Ex". o Ministro da Defesa Nacional de 10 de Abril de 1997, foi autorizado
a aceitar a Medalha da OTAN o COR INF (05776664) António Feijó de Andrade Gomes.
(DR II série. n." 141, de 21 de Junho de 1997)

Louvores
Louvo o MAJ TXPTM (45580759) José Francisco Torneiro Clemente, pela forma competente
e eficaz como exerceu, ao longo de quatro anos, as funções de chefe do Centro de Comunicações
da Presidência da República, evidenciando grande lealdade, sentido do dever e um exemplar
profissionalismo.
Dotado de elevado espírito de bem servir e de bons conhecimentos técnicos, soube assegurar
o perfeito funcionamento quer dos meios de comunicação quer dos meios audiovisuais, tendo-se
empenhado com todo o seu pessoal, durante o último ano, na reconversão e actualização do seu
serviço, incluindo a substituição dos principais equipamentos, o que tornou o Centro de Comunicações
bastante mais operacional.
Muito organizado, demonstrando uma permanente e sempre interessada disponibilidade em
aumentar a eficácia dos serviços da Presidência, o major Clemente foi um elemento de grande
utilidade na solução dos mais variados problemas surgidos, em particular na área das comunicações
telefónicas.
Oficial dotado de elevado espírito de bem servir, de extrema honestidade e de relacionamento
fácil, conseguiu granjear a simpatia e a amizade dos que com ele privaram.
Ao deixar o serviço efectivo e as funções que vinha desempenhando, o major Clemente, pela
competência profissional e qualidades humanas demonstradas, é merecedor que os seus serviços
sejam considerados de elevado mérito.
3 de Fevereiro de 1998, -

O Presidente da República, Jorge Sampaio.

Ao terminar as funções de Ministro da Defesa Nacional, louvo o BRIG (509950 I I) Arnaldo
José Ribeiro da Cruz, porque exercendo as funções de chefe do meu Gabinete, ao longo de dois
anos, o fez de forma excepcionalmente distinta, muito empenhada, competente, com grande espírito
de missão de grande lealdade e dedicação, revelando as suas excepcionais qualidades pessoais,
invulgares méritos e virtudes militares e extraordinário bom senso.
No desempenho das funções atrás referidas o brigadeiro Arnaldo Cruz confirmou a sua
grande capacidade intelectual e argúcia, demonstrando elevadas capacidades de trabalho, planeamento
e organização, garantindo assim decisivamente o bom funcionamento do Gabinete e uma boa
articulação com o Gabinete do meu Secretário de Estado, tendo de igual forma estabelecido as mais
cordiais relações pessoais e profissionais, a que emprestou muita dignidade e grande sobriedade de
atitudes.
Oficial muito distinto, prestigiado e detentor de uma brilhante carreira, o brigadeiro Arnaldo
Cruz, mercê dos seus profundos conhecimentos, no âmbito da defesa nacional, da forma leal como
serviu e da grande clarividência como resolveu todas as exigentes questões que no âmbito do
Ministério se lhe depararam, soube ainda, face à sua grande disponibilidade para bem servir,
encontrar tempo para desenvolver estudos e emitir pareceres complexos relativos à temática da
defesa, nomeadamente no âmbito do conceito estratégico de defesa nacional, no conceito estratégico
militar, da organização c missões das Forças Armadas, do planeamento, sistema de forças e dispositivo,
serviço de saúde militar, entre muitos outros.
Dotado de uma forte Ill'rsonalidade, elevados dotes de carácter, íntegro e cultivando no mais
elevado grau as virtudes da honra e do dever, qualidades que aliadas à sua grande sensatez, o seu
grande espírito de iniciativa e sentido de moderação, em áreas tão sensíveis e delicadas como as
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do âmbito da defesa nacional, foram determinantes durante o tempo em que desempenhou as suas
funções, afirmando-se como um prestimoso colaborador ao mais alto nível.
Por tudo o exposto, é pois, para mim, muito grato dar público realce aos serviços prestados
pelo brigadeiro Arnaldo Cruz, enquanto chefe do meu Gabinete, os quais dão honra e lustre à defesa
nacional das Forças Armadas e ao País, classificando os serviços por si prestados como sendo
extraordinários, relevantes e distintíssimos.
19 de Novembro de 1997, Ferreira Vitorino.

O Ministro da Defesa Nacional, António Manuel de Carvalho

Louvo o meu assessor militar para o Exército, COR INF (6272 1965) António José Afonso
Lourenço, pela forma excepcionalmente
competente, eficiente, dedicada e voluntariosa como
desempenhou as suas funções.
Oficial possuidor de elevada e irrepreensível postura ética, espírito de missão e de vastos
conhecimentos técnico-profissionais,
constituiu-se num colaborador de excepção, cujo contributo se
revestiu de alto valor para a defesa nacional. Como assessor militar para o Exército, evidenciou,
no cumprimento das suas funções, uma invulgar capacidade de trabalho, espírito de iniciativa,
pragmatismo e celeridade na proposta de soluções ajustadas e oportunas.
De entre as inúmeras tarefas que lhe foram cometidas, é de salientar a prestimosa e dedicada
colaboração do coronel Afonso Lourenço no plano da cooperação técnico-militar e das directivas
ministeriais. De referir também a sua acção esclarecida, persistente e mesmo pedagógica em matérias
de segurança e defesa, reveladora de um sólido conhecimento conceptual e doutrinário e de uma
visão lúcida, objectiva e global das grandes questões que se colocam ao Exército e às Forças
Armadas. A sua participação em diversos grupos de trabalho, designadamente no âmbito do conceito
estratégico de defesa nacional, do conceito estratégico militar, da organização e missão das Forças
Armadas, do planeamento, sistema de forças e dispositivo, revelou-se de grande utilidade, espelhando
qualificações multifacetadas e de excelência.
Militar frontal, de vincada personalidade, firme e coerente nas suas convicções e atitudes,
pautou sempre o seu procedimento pelo rigor, dedicação e extrema lealdade. A sua rectidão, brio,
bom senso e ponderação em muito contribuíram para a criação de um são e motivador ambiente
de trabalho entre os membros do meu Gabinete.
Pelo que antecede, pelos seus invulgares dotes de carácter e camaradagem, coragem moral,
espírito de missão e sacrifício, o coronel Afonso Lourenço constitui-se como um oficial de valor,
cujo perfil militar e qualidades pessoais o predestinam para o desempenho de altas funções. Deste
modo, apraz-me considerar os serviços por si prestados como extraordinários, relevantes e distintos,
dos quais reconhecidamente
resultaram honra e lustre para as Forças Armadas, para a defesa
nacional e para o País.
19 de Novembro
Ferreira Vitorino.

de 1997, -

O Ministro da Defesa Nacional,

António Manuel de Carvalho

Louvo o COR CA V (5124221 I) Rui Manuel de Almeida Trigueiros Sampaio, pela forma
eficiente, distinta, entusiástica e prestigiante como tem vindo a desempenhar as missões inerentes
às suas funções, ao longo de cerca de cinco anos de serviço na Inspecção-Geral das Forças Armadas.
Fazendo parte do reduzido núcleo de oficiais que integraram a Inspecção-Geral das Forças
Armadas desde a sua criação, cedo demonstrou inexcedível dedicação pelo serviço, grande determinação
e dinamismo, invulgar capacidade de trabalho e espírito de bem servir, revelando um perfeito
domínio das técnicas inspectivas, o que tem constituído um notável contributo para o cabal cumprimento
das missões da Inspecção-Geral.
É inteiramente justo considerá-lo como um dos principais obreiros do que hoje constitui a
Inspecção-Geral das Forças Armadas, quer em termos de fi losofia institucional, quer em termos de
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regulamentação
das actividades
inspectivas,
concretizadas
em numerosas
"instruções"
de áreas
muito diversificadas,
de que se destacam
as destinadas
à Inspecção de Administração
dos Meios
Humanos,
Análise ao Sistema de Convocação
e Mobilização,
Análise dos Encargos Operacionais
do Sistema de Forças Nacional,
Análise ao Sistema de Saúde Militar, Análise ao Subsistema
dos
Serviços de Urgência e Atendimento
Permanente,
Análise ao Subsistema
de Consultas Externas e
Tratamento
Ambulatório,
Análise ao Sistema de Classificação
e Selecção, Análise ao Sistema de
Alimentação
das Forças Armadas,
~nálise ao Sistema de Concursos
do Pessoal da Administração
Pública, Análise ao Sistema de Instrução Militar e Análise ao Sistema Militar de Ensino Superior,
que muito têm contribuído
para a eficiência
e eficácia
dos Serviços de Inspecção
e Análise da
Inspecção-Geral
das Forças Armadas.
No que concerne à execução de actividades no terreno, executou, enquanto foi inspector-director
da Administração
dos Meios Humanos, diversas inspecções na referida área, em que sempre evidenciou
uma acção e direcção exemplares
e, tendo sido, posteriormente,
incumbido de outra área inspectiva
de grande relevância,
a Inspecção
de Análises e Sistemas,
desenvolveu
uma actividade
sempre
notabilizadora
em diversificadas
missões, de que cumpre registar Análises ao Sistema de Convocação
e Mobilização
das Forças Armadas, Análises ao Sistema de Saúde Militar, Análises ao Sistema de
Instrução Militar e Análises ao Sistema de Alimentação
das Forças Armadas, produzindo
trabalhos
de excepcional
qualidade, relatando com objectividade,
isenção e espírito construtivo toda a realidade
observada,
propondo
soluções correctas
e sensatas para as deficiências
encontradas,
que poderão
contribuir
para uma melhoria
assinalável
do funcionamento
dos serviços e das diferentes
áreas
inspeccionadas.
Pelo seu excelente
desempenho
nas funções de inspector-geral
de duas áreas distintas,
de
grande relevância
e complexidade
da IGFAR, a Inspecção
da Administração
dos Meios Humanos
e de Análise de Programas e Sistemas, realizando com entusiasmo, grande empenhamento
e assinalável
mérito todas as acções inspectivas
inerentes e, ainda, pela sua dedicação invulgar ao serviço, sólida
formação
moral e profissional,
integridade
de carácter e elevado espírito de missão, considero
o
coronel Trigueiros
Sampaio um excelente oficial do Exército e um extraordinário
inspector-director
e chefe de equipa, que no desempenho
das suas funções na Inspecção-Geral
das Forças Armadas
prestou à instituição
militar e à defesa nacional serviços que devem ser considerados
relevantes,
extraordinários

e muito

18 de Fevereiro

distintos.
de 1998, -

O Ministro

Louvo o MAJ AM (03341581)
meritória, competente,
muito dedicada

da Defesa

Nacional,

José Veiga Simão.

João Manuel Lopes Nunes dos Reis, pela forma altamente
correcta e leal como ao longo de dois anos desempenhou
as

funções

de ajudante de campo do Secretário
de Estado da Defesa Nacional.
Oficial discreto,
trabalhador
e de fino trato, distinguiu-se
pelo empenhamento
e rigor
desenvolvidos
em todas as actividades que empreendeu,
nomeadamente
no planeamento
e organização
e na gestão dos recursos postos à sua disposição,
em muito contribuindo
para o bom desenrolar de
todas as funções de representação
do Secretário
de Estado da Defesa Nacional,
quer no âmbito
nacional como internacional.
O major Reis, oficial inteligente,
estudioso e conhecedor
da realidade das Forças Armadas
e da defesa nacional, prestou ainda um valioso contributo em equipas de trabalho, com a elaboração
de estudos nas diferentes
áreas da defesa nacional, nomeadamente
no âmbito da saúde militar.
Dotado de elevados
dotes de carácter e competência
profissional,
demonstrou
sempre um
elevado sentido das responsabilidades
e do dever, que, aliado ao seu trato afável e espírito de
colaboração,
em muito contribuiu
para uma correcta e harmoniosa
articulação
das actividades
dos
gabinetes.
Pelas qualidades
morais e profissionais
expostas,
evidenciadas
pelo major Reis como directo colaborador

ai iadas à capacidade
de trabalho e lealdade
do Secretário de Estado da Defesa Nacional.
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é, pois, muito grato ao Ministro da Defesa Nacional reconhecer publicamente as suas qualidades,
devendo os serviços por si prestados serem considerados como extraordinários, relevantes e distintos
e dos quais resultaram honra e lustre para a defesa nacional e para o País.
21 de Novembro de 1997, Ferreira Vitorino.

O Ministro da Defesa Nacional, António Manuel de Carvalho

Louvo o SAJ VET (00419364)
Hernâni Joaquim dos Santos Pedro, pela forma
extraordinariamente
dedicada e competente como nos últimos dois anos exerceu as funções de
responsável directo pela Fortaleza de São Julião da Barra.
O elevado espírito de missão, grande dedicação ao serviço, sentido do dever e dinamismo
postos ao serviço no âmbito das tarefas de que esteve incumbido permitiram o desenvolvimento de
um trabalho notável de recuperação e manutenção das infra-estruturas existentes.
Apesar da escassez de recursos humanos disponíveis, soube sempre o sargento-ajudante
Hernâni Pedro, através da sua perspicácia, dinamismo, capacidade de organização e galvanização
de vontades, ultrapassar os variados problemas surgidos e tornar a Fortaleza de São Julião alvo dos
maiores elogios aquando de visitas e eventos aí realizados.
São dignas do maior realce as acções desenvolvidas no âmbito da preservação e utilização
da piscina, do palácio e dependências anexas e apoio a tarefas do Ministério que ocorreram nas
instalações da Fortaleza, só possíveis através da sua permanente disponibilidade e inexcedível
entrega à causa pública.
Pelas excepcionais qualidades demonstradas pelo sargento-ajudante Hernâni Pedro no exercício
das suas funções considera-se da mais elementar justiça o correspondente reconhecimento público,
devendo os serviços por si prestados ser considerados relevantes e extraordinário mérito.
24 de Novembro de 1997, Ferreira Vitorino.

O Ministro da Defesa Nacional, António Manuel de Carvalho

Ao cessar funções como Ministro da Administração Interna, louvo o COR INF RES (38312261)
do quadro permanente da Guarda Nacional Republicana, José Augusto Nogueira Ribeiro pela forma
leal, competente e interessada como desempenhou as funções que lhe foram atribuídas no âmbito
do meu Gabinete.
Oficial de reconhecidos méritos militares, revelou sempre total disponibilidade, grande entusiasmo
e inexcedível eficácia, sendo por isso credor do meu reconhecimento.
24 de Novembro de 1997, -

O Ministro da Administração

Interna, Alberto Bernardes Costa.

Nos termos do n." 2 do art. 8.° do RDM, avoco o louvor concedido pelo chefe da Divisão
de Recursos do Estado-Maior-General
das Forças Armadas ao COR ART (02578463) António
Ferreira da Silva, que se transcreve:
"Louvo o COR ART (02578463) António Ferreira da Silva, pela forma muito digna e competente
como, ao longo de cerca de dois anos, desempenhou as funções de chefe da Repartição de Pessoal
da Divisão de Recursos do Estado-Maior-General
das Forças Armadas.
Possuidor de uma sólida cultura geral e militar, metódico e extremamente organizado, manifestou
sempre um elevado empenhamento e dedicação na resolução de todos os assuntos da área da sua
Repartição, o que, associado a uma grande capacidade de comunicação e entusiasmo, permitiu
fomentar um desejável grau de colaboração e adesão por parte de todos os seus subordinudos,
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contribuindo para a obtenção de um notável rendimento, do qual beneficiou grandemente a Divisão
de Recursos.
Oficial inteligente, dotado de elevado brio e com grande capacidade de trabalho, revelou-se
um eficiente coordenador de todas as múltiplas tarefas dá sua responsabilidade e demonstrou,
através de estudos oportunos e bem elaborados, especiais aptidões para o desempenho de funções
de estado-maior, tornando-se um precioso auxiliar do seu chefe de divisão.
Cultivando, em permanência, correctos conceitos de lealdade, honestidade profissional e
sentido de responsabilidade, bem patentes na frontalidade disciplinada como sempre apresentou os
seus pontos de vista
as suas propostas, o coronel Ferreira da Silva merece que os serviços por
si prestados na Divisão de Recursos sejam considerados muito importantes e de elevado mérito"
I I de Novembro de 1997, - O Chefe do Estado-Maior-General
Carlos Fureta da Ponte, almirante.
•

das Forças Armadas, António

Louvo o TCOR INF (19519074) João Manuel Santos de Carvalho pela forma altamente
dedicada e prestigiante como exerceu no meu Gabinete, durante cerca de dois anos as funções de
adjunto militar.
Profundo conhecedor do seu ramo, acompanhou em permanência todos os assuntos relativos
ao mesmo, tendo-se relevado meticuloso e persistente na análise dos problemas que lhe foram
colocados, denotando excelente cultura geral, sólida formação militar e competência técnico-profissional,
que o creditam como um distinto oficial do Exército.
No exercício das funções, tratou no meu Gabinete, com particular atenção e empenho, das
acções no âmbito da cooperação técnico-militar e das missões de paz das Nações Unidas, bem como
na preparação de cerimónias militares e visitas oficiais, do que resultou prestígio para as Forças
Armadas Portuguesas.
Pela sua elevada capacidade de trabalho, alto sentido do dever, espírito de sacrifício, extrema
lealdade e espírito de missão, a par das cordiais relações de trabalho que soube desenvolver,
credenciou-se este oficial como um prestimoso colaborador do Chefe do Estado-Maior-General
das
Forças Armadas, o que muito o dignifica e à instituição militar que devotadamente serve.
Por tudo o que ficou expresso, é-me muito grato reconhecer publicamente a excelência dos
serviços desempenhados pelo tenente-coronel Santos de Carvalho, dos quais resultou honra e lustre
para a instituição militar e para o País e que qualifico como extraordinários, distintos e relevantes.
4 de Março de 1998, - O Chefe do Estado-Maior-General
Carlos Fuz.eta da Ponte, almirante.

das Forças Armadas,

António

•
•
Nos termos do n." 2 ao art. 8.° do RDM, avoco o louvor concedido pelo chefe da Missão
Militar NATO ao TCOR TM (05880966) Artur Adelino Chaves de Albuquerque Assunção que se
transcreve:
"Após três anos de serviço no Estado-Maior Internacional da NATO, na Divisão de Informações,
terminou a sua comissão de serviço o tenente-coronel Artur Adelino Chaves de Albuquerque Assunção.
Durante todo este tempo revelou este oficial um notável conjunto de aptidões, das quais
destaco a sua sempre impecável conduta, grande determinação e permanente disponibilidade, que,
aliadas ao bom domínio da língua inglesa e natural facilidade de contacto, muito auxiliaram a
alcançar o evidente sucesso da sua comissão de serviço.
Responsável na sua divisão pelos assuntos do Médio Oriente e Norte de África, onde
frequentemente era chamado a produzir briefings e relatórios sobre esta sensível área, soube o
tenente-coronel Assunção, devido à sua capacidade de trabalho, estudo e dedicação, aliadas à sua
competência profissional, granjear o prestígio e o respeito dos camaradas de trabalho e dos seus
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superiores. Frequentemente o seu trabalho foi publicamente elogiado, não só pelo Comité Militar
mas também pelos chefes das restantes divisões do IMS, pela sua clareza, objectividade e ponderada
avaliação.
Nesta conformidade, e ao abrigo da competência que me é conferida pelo RDM, louvo o
tenente-coronel Artur Adelino Chave de Albuquerque Assunção pela forma distinta como desempenhou
as suas funções no Estado-Maior do IMS, bem como pela forma altamente responsável e profissional
com que colaborou com esta missão militar, acção da qual resultou grande prestígio para Portugal
e para as suas Forças Armadas e que me levam a considerá-lo um oficial de elevado mérito."
22 de Dezembro de 1997, - O Chefe do Estado-Maior-General
Carlos Fuzeta da Ponte, almirante.

das Forças Armadas, António

Nos termos do n." 2 do art. 8.° do RDM, avoco o louvor concedido pelo chefe do Gabinete
do Chefe de Estado-Maior-General
das Forças Armadas ao SCH TM (00273170) Hernâni Luís
Valoura Balsa que se transcreve:
"Louvo o SCH TM (00273170) Hernâni Luís Valoura Balsa pela forma altamente meritória
e competente como, ao longo de quatro anos, desempenhou as funções de sub-chefe da secretaria
do Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas e de adjunto do Posto de
Controlo OTAN neste departamento.
Dotado de extrema correcção, muito interessado e competente, demonstrou sempre grande
ponderação e sentido do dever no tratamento de todos os assuntos que por si passaram, contribuindo,
assim, decisivamente para a resolução ajustada e correcta dos múltiplos problemas que diariamente
a secretaria do Gabinete enfrenta.
•
Distinto e afável, o sargento-chefe Hernâni Balsa, mercê ~e uma óptima capacidade de
relacionamento e de espírito de colaboração, mereceu a consideração e a amizade de todos os
elementos do Gabinete, tornando-se credor deste público louvor e devendo os serviços por ele
prestados ser qualificados de extraordinários e importantes."
4 de Março de 1998, - O Chefe do Estado-Maior-General
Carlos Fuzeta da Ponte, almirante.

das Forças Armadas,

António

Louvo o GEN (51200411) Manuel de Azevedo Moreira Maia, pela forma muito dedicada e
competente como exerceu as variadíssimas funções que lhe foram cometidas ao longo de cerca de
quarenta e três anos da sua brilhante carreira militar.
e
Militar dotado de invulgares qualidades de chefia, demonstrou desde muito cedo, em diversas
operações de combate em que tomou parte, em diferentes teatros de operações, espírito de decisão,
e indiferença ao perigo que mereceram dos seus superiores hierárquicos, rasgados elogios.
Oficial inteligente, dinâmico e estudioso, de trato afável, como Oficial Superior desempenhou
diversas funções de Estado-Maior, revelando sempre grande espírito de missão, excepcionais qualidades
de trabalho, dedicação e profundos conhecimentos dos problemas de natureza militar, obtendo
sempre soluções equilibradas e excelentes resultados mesmo em situações de escassez de recursos.
Nas diferentes funções de Comando que desempenhou, das quais merece particular destaque
a de Comandante da Escola Prática de Artilharia, onde mostrou uma marcada personalidade e rara
lealdade, deixando através da sua conduta de Homem e Militar sempre gravada a impressão de um
elevado sentido humano, na compreensão dos problemas pessoais de cada um. A sua elevadíssima
capacidade de comando, forte sentido das responsabilidades e grande sentido de justiça, tornaram
fácil a sua acção de Comandante, traduzida no pleno cumprimento dos objectivos traçados, alcançados
com entusiasmo contangiante e elevado espírito de servir.
Já como Oficial General e, nas difíceis e complexas funções de 2.° Comandante de uma
Região Militar demonstrou uma vez mais, as suas excepcionais qualidades militares, elevada nobreza
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de carácter, reconhecida sobriedade de atitudes e profundas convicções éticas, contribuindo de
forma decisiva para um exemplar relacionamento entre militares e civis.
Pelas suas excepcionais qualidades humanas e militares, ascendeu ao posto de General tendo
assumido o Comando da Região Militar do Norte. Apesar das dificuldades resultantes das restrições
orçamentais, carência de pessoal e diversidade de tarefas a desempenhar por Quadros e Tropas,
soube sempre, o general Moreira Maia, encontrar as melhores soluções, que contribuíssem para a
eficiência e prestígio da Instituição que sempre devotadamente serviu.
Pela sua total entrega ao Exército e às Forças Armadas, pela sua permanente preocupação
com os seus subordinados, nobreza de carácter, lealdade e sabedoria, manifesto ao general Moreira
Maia o meu mais profundo apreço e reconhecimento pelos inestimáveis serviços prestados, os
quais, com toda a justiça, devem ser considerados extraordinários, relevantes e distintíssimos.
16 de Março de 1998, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito

Louvo o GEN (51374611) José Rodrigues Tavares Pimentel, pela forma como desempenhou
as diversas funções que lhe foram cometidas ao longo dos cerca de quarenta e três anos de brilhante
carreira militar.
Desde muito cedo, em funções de comando de Pelotão e Bateria, revelou excepcionais qualidades
de comando, elevada competência profissional, invulgar dinamismo e alto sentido do dever, tendo
dado provas inequívocas de coragem e sangue-frio em numerosas operações em que tomou parte,
durante as campanhas de África.
Como Oficial Superior e em funções de Estado-Maior, desempenhou diversos cargos no
âmbito das Informações, Operações e de Chefia do EM onde, através de um contagiante entusiasmo,
elevados dotes de viva inteligência, extrema lealdade e integridade de carácter, bom senso e imaginação,
soube sempre obter uma elevadíssima rentabilidade de actuação de todos que com ele directamente
trabalharam, obtendo elevadíssimos padrões no cumprimento das inúmeras missões a que foi chamado
a responder.
Pela sua importância e relevo, merecem particular referência as importantíssimas funções por
si desempenhadas, como Adjunto do Gabinete do CEMGFA e como Chefe de Gabinete de S. Ex."
o Presidente da República.
Mercê de uma invulgar capacidade de trabalho, dedicação e brilho, grande rigor e sensatez,
verticalidade enquanto cidadão e militar, uma vez mais demonstrou a sua coragem moral, emitindo
pareceres e formulando opiniões, tendo-se revelado um excelente colaborador bem patente nos
numerosos elogios e condecorações que lhe foram atribuídas.
Como Professor do IAEM, ficou bem patente a sua permanente preocupação em manter uma
informação actualizada das realidades nacionais e internacionais, demonstrando nos mais diversos
foruns onde interviu uma vasta cultura militar e geral, grande apetência pela iüvestigação
das
realidades contemporâneas impondo-se naturalmente a todos, docentes e discentes que com ele
tiveram o privilégio de trabalhar.
Já como Oficial General, foi chamado a desempenhar as funções de representante militar
nacional junto do SHAPE, cargo que uma vez mais exerceu com elevadíssima competência, dando
provas de fina inteligência, espírito de missão e excepcional dedicação às Forças Armadas, contribuindo
de forma exemplar para a dignificação de Portugal.
Promovido a General, assumiu as importantes funções de Governador Militar de Lisboa,
numa época de dificuldades em recursos humanos e financeiros mas, mercê do seu dinamismo,
empenhamento pessoal, acompanhamento directo das diversas e múltiplas situações, para todas
soube encontrar as soluções que melhor servem os interesses do Exército e das Forças Armadas.
Pela sua brilhante e longa carreira militar, pelos seus elevados dotes de viva inteligência,
insofismável lealdade, manifesto ao general Tavares Pimentel o meu mais profundo apreço e
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reconhecimento pelos inestimáveis serviços prestados ao Exército e ao País, os quais, com toda a
justiça, devem ser considerados extraordinários, relevantes e distintíssimos.
16 de Março de 1998, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito

Louvo o BRIG REF (50989011) Henrique António do Nascimento Garcia, pela forma dedicada,
competente e digna como serviu no Exército ao longo de mais de cinquenta anos de brilhante
carreira militar, na qual sempre demostrou excepcionais qualidades profissionais, morais e pessoais.
Como Subalterno da Arma de Infantaria, desde cedo, na Escola Prática de Infantaria e no
desempenho das funções de instrutor evidenciou zelo, inteligência, brio, desembaraço e um elevado
espírito militar, que o qualificaram como um distinto oficial.
Nas Comissões de Serviço que cumpriu no ex-Ultramar,
como Subalterno e Capitão,
respectivamente em Angola e Moçambique, sublinha-se esta última que teve uma duração de cerca
de 7 anos, na qual exerceu diversas funções destacando-se as de Comandante de Companhia Indígena,
Chefe da Secção Técnica, Director das Escolas Regimentais, Chefe da Secção de Cifra, Comandante
de Batalhão do Regimento de Infantaria de Lourenço Marques. Dotado de qualidades excepcionais
de trabalho, estudo, organização e desembaraço, desempenhou estas funções com inteligência, brio
e grande competência, demonstrando elevada lealdade, grande aprumo e correcção, muito mérito,
ponderação e apreciáveis qualidades de Comando, que o confirmaram como um Oficial de Infantaria
muito distinto. Paralelamente evidenciou as suas capacidades intelectuais e a sua natural tendência
para os assuntos culturais tendo recebido os Prémios Literários "Moçambique" da Revista Militar,
em 1955 e 1957.
Colocado novamente na EPI e promovido a Major, exerceu as funções de Instrutor e Director
de Cursos, pondo em evidência uma vez mais as suas reais qualidades ligadas a esta área. Nomeado
Comandante do Batalhão de Serviços e Presidente do Conselho Administrativo, no desempenho
destas complexas e delicadas funções deixou bem vincado o seu valor evidenciando um são e justo
critério, ponderação, excepcional capacidade de trabalho e grande competência profissional. Oficial
dotado de alta craveira intelectual e moral, culto, correcto e leal, demonstrou, também, como Vogal
da Comissão de Estudos da DAI extraordinária dedicação pela Arma.
Novamente nomeado para Comissões de Serviço, agora para Angola (65-67, 69-71 e 71-73),
esteve colocado no Batalhão de Caçadores 248, foi 2.° Comandante do Batalhão de Caçadores n." I I,
2.° Comandante e Presidente do Concelho Administrativo da Escola de Aplicação Militar de Angola
e exerceu funções nos Comandos dos Sub-Sectores de Quitexe e Catete. Como é seu apanágio,
evidenciou nestas funções um muito elevado grau de qualidades de trabalho, competência e organização.
Na conduta das operações que comandou e dirigiu, ficou realçada a sua ponderada sensatez, o seu
consciente sentimento de missão, a sua capacidade de comando, a sua argúcia no campo de informação
e sua iniciativa e incisão no da actividade operacional. Dotado de requintada formação, alto espírito
de camaradagem, vincada personalidade, auto-disciplina e capacidade de decisão foi justamente
considerado um oficial de elite e viu realçadas as suas elevadas qualidades de homem e militar.
Entre as Comissões de 65-67 e 69-71, foi o tenente-coronel Nascimento Garcia, 2.° Comandante
da EPI, cargo que desempenhou de maneira distinta demonstrando a sua larga capacidade de
comando, a maior lealdade e espírito de camaradagem.
Como Oficial General assumiu na l ." Brigada Mista Independente e no início do seu levantamento,
o importante cargo de Comandante, onde com aturado esforço, permanente dedicação, notável
eficiência, pondo à prova mais uma vez as suas qualidades de Chefe Militar sempre demonstradas
ao longo da sua brilhante carreira, atingiu um elevado nível operacional, nas Unidades cuja organização
se completou, tendo os serviços por si prestados sido considerados extraordinários, relevantes e
distintos.
Após a passagem à reserva exerceu destacadas funções como Assessor do CEMGFA e
VCEMGFA, onde com a sua inteligência, excelente formação militar, extraordinário bom senso.
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notáveis qualidades pedagógicas e inexcedível dedicação pelo serviço, sempre se houve com rara
distinção na execução das múltiplas missões, das quais se destacam a elaboração do Regulamento
de Ordem Unida, a revisão do CJM e RDM, a elaboração de estudos e preparação de textos e outros
documentos de interesse para as Forças Armadas, a preparação e execução de reuniões de trabalho,
de conferências e exposições no EMGFA, IDN e IAEM e ainda a participação na área da Cooperação
com os PALOP em que chefiou equipas de observação em Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Desenvolveu, no âmbito da Comissão para o Estudo das Campanhas de África, desde a sua
formação e de forma voluntária, uma acção de pesquisa, investigação, acompanhamento, redacção,
integração de informação e coordenação do trabalho, importante para o andamento da obra. O seu
excepcional empenho, dedicação, clareza, correcção histórica, constante assiduidade bem como a
sua invulgar experiência e reconhecidos méritos profissionais permitiram-lhe ser um conselheiro
excepcional da Comissão.
Pela elevada aptidão para bem servir, nas mais diferentes circunstâncias, pela inexcedível
dedicação pelo serviço e pelas excepcionais qualidades humanas e virtudes militares de que se
destacam a sua sensatez, o exemplar sentido de missão e a grande nobreza de carácter, o Comandante
do Exército manifesta-lhe o seu maior apreço e reconhece que os seus serviços, dos quais resultaram
honra e lustre para a Instituição Militar e para a Pátria, foram relevantes, extraordinários e distintíssimos.
31 de Março de 1998, Martins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, António Eduardo Queiroz

Louvo o BRIG (51403911) José Alberto Reynolds Mendes, pela forma muito dedicada e
competente como exerceu as variadíssimas funções que lhe foram cometidas ao longo de cerca de
quarenta e um anos da sua brilhante carreira militar.
Militar dotado de invulgares qualidades de chefia, demonstrou desde muito cedo, em diversas
operações de combate em que tomou parte, espírito de sacrifício, coragem, decisão e a mais serena
e firme determinação, mesmo debaixo de fogo, transmitindo aos homens sob o seu comando, o
impulso que dimanava das suas próprias virtudes, incuntindo-Ihes o sentimento de valentia e ousadia.
Como Oficial Superior desempenhou diversas funções de Estado-Maior, revelando sempre
grande espírito de missão, excepcional capacidade de trabalho de grupo, inteligência, capacidade
de análise e de organização, profundos conhecimentos dos problemas de natureza militar, obtendo
soluções ponderadas e excelentes (esultados mesmo em situações de escassez de recursos.
Pela sua importância, merecem particular destaque as funções de Chefe do Estado-Maior da
Brigada de Forças Especiais e a de Chefe da 6: Repartição do Estado-Maior do Exército, funções
em que o então coronel Reynolds Mendes reiterou a sua craveira intelectual, vasta cultura geral e
militar, capacidade de decisão e bom senso, força de vontade e determinação.
A sua permanente preocupação em estudar e aprofundar as situações, ficaram bem vincadas
na forma como desempenhou as funções de Assessor de Estudos no Colégio de Defesa NATO, onde
promoveu um notável trabalho de formação de consensos, tratando as diferentes opiniões com
flexibilidade e abertura de espírito, merecendo por parte de diversas entidades nacionais e estrangeiras,
naturais elogios.
Já como Oficial General e, nas complexas funções de Comandante da Zona Militar da Madeira,
que exerceu em acumulação com as funções de Comandante Operacional da Madeira, demonstrou
uma vez mais, a sua elevada nobreza de carácter, reconhecida sobriedade de atitudes e profundas
convicções éticas, contribuindo de forma decisiva Com o seu saber e larga experiência, para um
exemplar relacionamento entre militares e civis naquela Região Autónoma. No campo estritamente
militar ficou a dever-se à sua superior_capacidade de comando a significativa melhoria das infra-estruturas militares com reflexos multo positivos na funcionalidade das Unidades da Zona Militar.
Pelas suas excepcionais qualidades de Homem e Militar, pautando toda a sua acção dentro
do mais são espírito da ética e das virtudes militares, pela forma meticulosa como sempre procedeu
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à análise dos assuntos, ponderação das soluções apresentadas e sensatez na resolução de conflitos,
contribuiu o brigadeiro Reynolds Mendes para a eficiência e prestígio da Instituição que sempre
devotadamente serviu.
Pela sua entrega ao Exército e às Forças Armadas, nobreza de carácter, lealdade inexcedível
e invulgar zelo, manifesto ao brigadeiro Reynolds Mendes o meu mais profundo apreço e
reconhecimento pelos serviços prestados à Instituição Militar e à Nação, os quais, com toda a
justiça, devem ser considerados extraordinários, relevantes e distintíssimos.
8 de Abril de 1998, Martins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

António

Eduardo

Queiroz

Louvo o COR INF (32225362) Manuel Vasques Brás da Costa pela forma excepcional como
desempenhou as funções de 2.° Comandante do Campo Militar de Santa Margarida.
Em tarefas tão diversificados, intensas e de elevada responsabilidade, revelou em permanência
a maior abnegação e espírito de sacrifício, procurando sempre o accionamento rápido dos assuntos
e impulsionando os seus subordinados ao melhor cumprimento dos seus deveres.
Na administração de recursos logísticos e financeiros, soube enfrentar os desafios que esta
área sensível e importante apresenta no Campo Militar, ultrapassar as dificuldades organizacionais,
de pessoal e de finanças, e alcançar os melhores níveis de eficiência.
Contribuiu significativamente para a melhoria da área de instrução e treino, quer na recuperação
de instalações, quer no impulso e apoio à actividade agro-florestal, dentro dos princípios definidos
de racionalização dos meios, reordenamento do espaço, preservação do ambiente e criação das
melhores condições para o treino das unidades.
Mercê da sua sensibilidade para a habitabilidade dos militares, mereceram-lhe particular
atenção as instalações de oficiais e de sargentos nas quais foram efectuadas melhorias muito
significativas.
Confirmou, assim, as suas extraordinárias qualidades profissionais, impondo-se como militar
de elevada capacidade de organização e gestão, grande capacidade holística, invulgar iniciativa,
decisão e cultura.
Confirmou as suas excelentes qualidades humanas, afirmando-se como oficial de indefectível
lealdade, elevado espírito de camaradagem, nobreza de carácter e excelente relacionamento humano.
Confirmou, no Campo Militar de Santa Margarida, a distinção da sua carreira militar e
prestou, uma vez mais ao Exército que tão devotadamente serviu ao longo de quase trinta e seis
anos, serviços extraordinários, relevantes e distintos.
13 de Março de 1998, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito

Louvo o COR CAV (07054264) Mário Delfim Guimarães Tavares de Almeida porque, durante
os oito meses que esteve em Angola, como Director Técnico do Projecto 4 - APOIO À ORGANIZAÇÃO
E FUNCIONAMENTO
DO ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO, demonstrou elevada competência
profissional, a par de grande capacidade de trabalho e permanente disponibilidade.
Oficial muito dinâmico, possuidor de uma forte personalidade, de uma sólida formação
militar e técnico-profissional,
o coronel Tavares de Almeida, foi em todas as circunstâncias um
precioso colaborador da Chefia do EME/F AA, que apoiou com lealdade e competência.
É de salientar a acção desenvolvida no estudo, análise e posterior levantamento da componente
do Estado Maior Coordenador e Órgãos a ele associados, do Gabinete do CEME, da Inspecção
Geral do Exército, realçando-se, ainda, a sua participação na realização do Curso de Formadores
para a Guarda Presidencial, bem como nas actividades relativas aos SubProjectos de reestruturação
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da Polícia Militar e da Banda de Música das Forças Armadas Angolanas.
Pelas suas qualidades, com destaque para uma invulgar dedicação à missão, mereceu a estima,
consideração e reconhecimento das Forças Armadas Angolanas, pelo que os serviços prestados pelo
coronel Tavares de Almeida devem ser considerados extraordinários, relevantes e de elevado mérito.
23 de Abril de 1998, Martins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

António Eduardo Queiroz

Louvo o COR AM (51425911) Joaquim Jorge Carvalho da Cunha Caetano pela forma brilhante
e distinta como, ao longo de uma carreira de mais de 36 anos, tem desempenhado as mais diversas
missões, mercê de uma alta competência profissional, elevado espírito de missão e grande dedicação
ao serviço.
Sendo muito variadas as funções que desempenhou, não se pode deixar de realçar, pela sua
importância, a de director das Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento, que tão brilhantemente
tem vindo a exercer, onde mais uma vez demonstrou ser possuidor de um vasto leque de qualidades
militares e humanas que muito o prestigiam. Apesar de confrontado com uma acentuada escassez
de meios humanos, soube, mercê da sua capacidade de liderança, implementar elevados níveis de
eficácia no pessoal, conseguindo assim que aquele Estabelecimento fabril cumprisse cabalmente a
missão que lhe está confiada.
Também na Direcção dos Serviços de Intendência, desenvolveu uma acção altamente honrosa
e brilhante como subdirector, numa altura de grande reestruturação do Exército, tendo conseguido
alcançar um elevado grau de eficácia.
Merece ainda realce o período de dez anos em que prestou serviço na Presidência da República,
onde soube granjear o respeito e consideração de todos os que com ele privaram, impondo a sua
competência e honestidade, qualidades que, aliadas a um elevado sentido da disciplina e de lealdade,
muito contribuíram para que a sua acção fosse muito apreciada.
Noutras missões, nomeadamente as de subchefe do Centro de Gestão Financeira da Região
Militar do Sul, de adjunto do director do Departamento de Finanças e de subdirector da Manutenção
Militar, conseguiu imprimir uma dinâmica tal que permitiu que os resultados alcançados fossem
considerados de muito mérito e unanimemente reconhecidos.
Oficial com um elevado sentido do dever e vincada personalidade, possuidor de uma notável
folha de serviços, sensato e muito ponderado nas suas acções, impõe-se naturalmente à estima e à
consideração geral, afirmando-se assim como um militar de elevada craveira.
Pela sua brilhante carreira, aliada a um conjunto de qualidades técnico-profissionais, militares
e humanas, materializadas em todas as funções que lhe foram atribuídas, e ainda pela sua elevada
coragem moral, capacidade intelectual, dedicação ao serviço e grande sentido do dever, o coronel
AM Cunha Caetano é merecedor de que os serviços por si prestados à Instituição Militar sejam
considerados como excepcionais, relevantes e muito distintos.
19 de Março de 1998, - O Chefe do Estado-Maior
Carvalho de Paiva Morão, general.

do Exército,

interino,

José Eduardo

Louvo o TCOR INF (09072965) Adelino Matos Coelho, pela forma extremamente eficiente,
dedicada e competente como durante cerca de dois anos exerceu as funções de Chefe da Repartição
de Estudos da Divisão de Pessoal do Estado-Maior do Exército. Chamado, interinamente e durante
um período de cerca de 2 meses, a desempenhar as funções de Chefe de Divisão, ficou bem patente
o seu grande profissionalismo e marcada a sua elevada capacidade de comando e chefia, mostrando-se digno e merecedor de ocupar postos de maior responsabilidade.
No âmbito dos diversos estudos e planeamento que realizou, demonstrou uma notável capacidade
de investigação e de análise meticulosa tomando-se um colaborador inestimável do Chefe da Divisão.
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A intensa actividade que desenvolveu
traduziu-se
na apresentação
de elevado número de trabalhos
de reconhecida
qualidade dos quais se destaca o realizado sobre os efectivos militares dos QP das
Forças Armadas
autorizados
a prestar serviço fora do respectivo
Ramo e sobre as carreiras dos
Oficiais oriundos da Academia
Militar.
No quotidiano
da sua acção sempre evidenciou,
extrema lealdade, honestidade
e assinalável
espírito de missão a par de sólidos conhecimentos
técnico-profissionais,
atributos estes bem patentes
na clara fundamentação
dos assuntos apresentados
o que facilitou alcançar os consensos desejados.
A sua reconhecida
competência
aliada a uma rica e sólida experiência
profissional
esteve aliás, na
base da sua escolha para como delegado
do Exército
integrar diversos Grupos de Trabalho
no
âmbito do Ministério
da Defesa Nacional e Estado-Maior-General
das Forças Armadas.
Dotado de notáveis qualidades de carácter, senso, ponderação e vincada personalidade,
expondo
com frontalidade
e extrema correcção
as suas opiniões
que defende com convicção
e saber o
tenente-coronel
INF Matos Coelho desenvolveu
um trabalho de muita valia devendo os serviços por
si prestados
ao Estado-Maior
do Exército
e à própria Instituição
Militar serem considerados
extraordinários,
relevantes
e distintos.
13 de Março de 1998, -

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto do Espírito

Santo, general.

Louvo o TCOR INF (18702971)
Ambrósio Luís Mendes Pechirra pela competência,
empenho
e espírito de missão que demonstrou
no desempenho
de funções na assessoria ao projecto de apoio
à organização
e funcionamento
do Instituto Superior de Ensino Militar, em Angola, desde 6 de
Março

de 1996 e durante um ano.
Inicialmente exerceu funções de docência ministrando diversas matérias aos cursos de actualização
para Oficiais Generais e Superiores
evidenciando
a sua grande capacidade
de comunicador
e de
relacionamento
pessoal o que aliado à sua qualificação
técnico-profigsional
permitiu estabelecer
excelentes
relações pessoais e profissionais
com discentes
e docentes.
Posteriormente
foi nomeado Director Técnico do projecto em acumulação
com as funções de
docente onde demonstrou
a sua capacidade
de organização,
planeamento
e liderança conseguindo
superar dificuldades
provocados
por falta de professores
e garantir que os cursos continuassem
a
ter a qualidade
que tem credibilizado
o ISEM no seio das Forças Armadas Angolanas.
As qualidades
referidas a que alia dotes de carácter, de lealdade e aptidão para servir bem
em diferentes circunstâncias,
tornam o tenente-coronel
Pechirra qualificado
para exercer funções de
maior responsabilidade
e risco e digno de que os serviços por si prestados sejam considerados
de
elevado mérito pela forma como ajudou a projectar a imagem da Cooperação
Técnico-Militar,
em
Angola.
13 de Março

de 1998, -

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto do Espírito

Santo, general.

Louvo o TCOR INF (19705172)
Carlos Alberto Rodrigues
Ferreira, do R113, pela forma
como durante cerca de dez meses exerceu as funções de Director Técnico do Projecto n." 3 (Apoio
à Organização
e Funcionamento
do Estado-Maior
do Exército), no âmbito da Cooperação
Técnico-Militar
em Moçambique,
deixando
indelevelmente
marcada
junto do Comando
do Exército
Moçambicano
superiores qualidades profissionais
e humanas, nunca se desviando, apesar das muitas
dificuldades,
do objectivo do cumprimento
da missão.
Oficial de elevada formação militar, dotado de elevados referenciais
éticos, cultor da lealdade
e espírito de bem servir, conseguiu,
durante o pouco tempo em que permaneceu
como responsável
técnico por um projecto de cooperação
de bastante sensibilidade
técnica e política, planear e levar
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a efeito um exercício CPX, mobilizando as necessárias energias e vontades do Comando do Exército
e do Estado-Maior, ministrando para o efeito instrução aos Quadros e elaborando imprescindíveis
normas técnicas, num saliente esforço que resultou em êxito absoluto, amplamente merecedor dos
rasgados elogios proferidos pela parte responsável Moçambicana que também manifestaram de
imediato o desejo de continuar com outro exercício CPX.
No âmbito do seu Projecto dedicou especial atenção aos Sub-Projectos da Polícia Militar, da
formação das Forças Especiais e ainda ao acompanhamento e assessoria do Batalhão de Forças
Especiais sediado na Matola, obtendo sucessivas melhorias nas instalações e a conquista da confiança
do Comando.
Consciencioso e metódico, trabalhador persistente e voluntarioso, conseguiu vencer rotinas e
ultrapassar a passividade dos métodos existentes, impulsionando e imprimindo elevado ritmo ao
Projecto, tarefa que não é fácil, no actual ambiente de motivação do Exército daquele PALOP,
demonstrando assim grande capacidade de adaptação e versatilidade.
O Sr tenente-coronel Ferreira, além das virtudes militares que deixou de forma vincada nos
militares da CTM que com ele privaram, cultivou de forma natural o espírito de camaradagem e
de amizade, do espírito de corpo e coesão, sendo um dos responsáveis para o bom ambiente
existente.
É assim justo que se considerem os serviços prestados pelo Sr tenente-coronel Ferreira, como
muito importantes, relevantes e de elevado mérito, dos quais resultaram prestígio para as Forças
Armadas, para o Exército e para a Cooperação Técnico-Militar em Moçambique.
23 de Março de 1998, Martins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, António Eduardo Queiroz

Louvo o TCOR INF (14451273) João Nuno Jorge Vaz Antunes pela forma muito competente,
dedicada e eficaz como desempenhou ao longo dos últimos onze meses a função de Adjunto do
General Chefe do Estado-Maior do Exército.
Tendo-lhe sido cometidas, muitas vezes. as tarefas de planeamento e preparação das intervenções
do General Chefe nos mais variados foruns houve-se nestas tarefas de elevada responsabilidade, e
a partir de orientações mínimas, com elevada eficácia e desembaraço, fruto das suas qualidades
pessoais de senso e ponderação, da sua excelente formação militar, moral e ética e da sua inegável
e sobejamente reconhecida capacidade intelectual. Para além disso, e em todas as tarefas que lhe
foram cometidas, por maior que fo'sse a sua complexidade, diversidade e sensibilidade sempre as
encarou e desempenhou com a eficácia e competência que se lhe reconhece como oficial de excepção.
Militar de sólida formação moral, observando e prestigiando, em permanência, os mais sãos
princípios da ética, da camaradagem, da lealdade e da honra, o tenente-coronel Vaz Antunes,
constituiu-se como um excelente Adjunto do Chefe do Estado-Maior do Exército que qualifica os
serviços por si prestados como extraordinários, relevantes e distintos.
13 de Março de 1998, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

.

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito
.

•
Louvo o TCOR ART (11329673) José Hermínio
dedicada e eficaz como desempenhou ao longo dos
General Chefe do Estado-Maior do Exército.
Responsável, designadamente, pela preparação
CSM e CSDN, houve-se nessa tarefa de levantamento,
aos assuntos em discussão com grande perspicácia,
cultura geral e militar e uma vincada personalidade.

Estevão Alves, pela forma muito competente,
últimos onze meses a função de Adjunto do
dos dossiers de apoio às reuniões do CCEM,
análise e síntese da documentação respeitante
rigor e competência relevando uma elevada
Para além disso, no apoio directo às mais
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variadas actividades do General Chefe do Estado-Maior do Exército, sempre demonstrou elevada
capacidade intelectual e espírito de missão que constituíram garantia bastante da qualidade do seu
trabalho e de certeza do seu rigor, suficiência e oportunidade.
Militar de sólida formação moral, praticando em elevado grau as actividades militares da
lealdade, de honra e da disciplina o tenente-coronel Estevão Alves constituiu-se um excelente
Adjunto do General Chefe do Estado-Maior do Exército que qualifica os serviços por si prestados
como extraordinários, relevantes e distintos.
13 de Março de 1998, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito

Louvo o TCOR ART (04565076) Domingos Alves Magalhães, pela forma eficiente, altamente
profissional e dedicada como tem desempenhado as funções de Adjunto da Secção de Cooperação
Militar e Alianças do Gabinete do Chefe do Estado Maior do Exército.
Oficial inteligente com elevada preparação técnico-profissional e grande capacidade de trabalho,
tem dedicado às áreas da Cooperação Técnico-Militar e Operações de Apoio à Paz e Humanitárias
todo o seu saber e empenhamento por forma a que desta importante actividade tenham resultado
grandes elogios e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, pelas mais diversas entidades civis
e militares.
A sua permanente preocupação no acompanhamento dos diversos assuntos relacionados com
o ensino e formação dos PALOP, em Portugal, muito tem contribuído para o êxito destas acções,
projectando uma imagem de eficiência e empenhamento.
À sua acção inovadora e espírito de iniciativa se devem alguns estudos e trabalhos de grande
interesse para a Cooperação Técnico-Militar e Operações de Paz que se têm mostrado úteis e que
têm permitido tomar decisões correctas e oportunas.
O rigor com que procura desenvolver a sua actividade, a permanente preocupação na obtenção
de dados fundamentais ao apoio à decisão, o cuidado posto na execução dos diversos estudos
relacionados com a Cooperação Técnico-Militar e Apoio às Operações de Paz e Humanitárias,
aliadas à sua extrema lealdade, espírito de missão e dedicação ao Exército, qualidades que desenvolve
em elevado grau, creditam o tenente-coronel Magalhães como um excelente colaborador da Secção
de Cooperação Militar e Alianças do Gab CEME, sendo de considerar os serviços por si prestados
como relevantes e distintos.
19 de Março de 1998, - O Chefe do Estado-Maior
Carvalho de Paiva Morão, general.

do Exército,

interino,

José Eduardo

Por proposta do Comandante - Chefe da Área Ibero-Atlântica louvo o TCOR ART (08350076)
António Pedro Aleno da Costa Santos, pelo modo meritório como desempenhou as funções de
"Surface-to-Air Missile Officer", no seu Estado-Maior, de Maio de 1993 a Fevereiro de 1997.
Durante este período, o tenente-coronel COSTA SANTOS desempenhou sempre as suas funções
com elevada competência e grande profissionalismo, tendo produzido um trabalho da mais alta
qualidade. As suas orientações e conselhos foram da maior relevância para a futura implementação
em Portugal de um sistema SAM, tendo também demonstrado vastos conhecimentos técnicos nas
áreas das armas de superfície baseadas em terra e da guerra terrestre. Durante os Exercícios Resolute
Response 94, Linked Seas 95 e CMXS, o seu desempenho exemplar caracterizou-se por abordagens
diversificados e inovadoras de acordo com as diferentes condições. Sempre eficiente, dedicado e
merecedor da maior confiança, contribuiu de forma significativa para o êxito daqueles exercícios.
A sua abordagem flexível permitiu-lhe envolver-se num grande número de tarefas diferentes, que
não estão habitualmente relacionadas com o posto que desempenhava. Foi, também, membro da
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IFOR Joint Analysis Team onde serviu com distinção de Maio a Setembro de 1996. O desempenho
exemplar do tenente-coronel
COSTA SANTOS granjeou-lhe
grande crédito, que, para além dele,
se projecta no Exército Português
no Quartel General do Comando-Chefe
da Área Ibero-Atlântica
e na Aliança do Atlântico
Norte.
26 de Março

Martins Barrento,

de 1998, general.

O Chefe

do Estado-Maior

do Exército,

António Eduardo Queiroz

Louvo o TCOR ART (16289580)
João Manuel Trindade Coelho de Sousa Teles, pela forma
altamente
dedicada
e competente
como vem desempenhando
as funções de Adjunto do General
Chefe do Estado-Maior
do Exército para a Chefia da Secção de Estudos Gerais do meu Gabinete
demonstrando,
em permanência,
uma elevada capacidade
de trabalho, um dinamismo
e um sentido
do dever inexcedíveis.
Militar possuidor
de grande capacidade
técnico-profissional
e de notável espírito de missão
soube sempre proceder a uma correcta análise dos múltiplos e muito variados problemas que fluem
pela sua Secção e propor, com senso e ponderação,
as soluções mais convenientes
para os mesmos,
contribuindo
e facilitando,
de forma eficaz, para tomadas de decisão adequadas e oportunas.
Sempre
que, esporadicamente,
ou por períodos mais alongados,
foi chamado
a desempenhar
funções de
maior abrangência
no Gabinete
houve-se sempre com desembaraço,
inteligência
e eficácia.
Oficial dotado de sólida formação moral, cultivando
em elevado grau as virtudes da lealdade
e da disciplina
e demonstrando
uma permanente
disponibilidade
para o serviço constitui-se
o
tenente-coronel
Sousa Teles um excelente elemento do órgão de apoio pessoal e directo do Chefe
do Estado-Maior
do Exército devendo os serviços por si prestados serem considerados
extraordinários,
relevantes
e distintos.

II de Março de 1998, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto do Espírito

Louvo o TCOR CA V (02952479)
Luís Manuel Prostes Villa de Brito, pela forma responsável
e segura, eficaz e discreta, como vem desempenhando
as funções de Adjunto do General Chefe do
Estado-Maior
do Exército para a Chefia da Secção de Informação,
Protocolo e Relações Públicas
do meu Gabinete.
~
Militar de sólida formação
moral, de excelentes
qualidades
humanas conduziu e orientou a
acção do pessoal da sua Secção de forma hábil e muito positiva o que possibilitou
e proporcionou
uma resposta de qualidade e oportuna às mais variadas exigências
do serviço, muitas delas surgidas
de forma inopinada
e com carácter urgente. Por isso, a discrição e a eficácia, designadamente
na
área do protocolo com grandes responsabilidades
no planeamento,
na organização
e na conduta de
todas as cerimónias
do Exército de nível nacional constituiu
sempre uma constante demonstrativa
da sua capacidade
de trabalho, do seu espírito de missão e duma permanente
disponibilidade
para
o serviço.
Como Oficial responsável
pela informação
pública ao nível do Exército desenvolveu
uma
muito importante
acção no exacto cumprimento
das directivas
superiores,
pautando sempre as suas
intervenções
nesta sensível e muito fluida área de actividade
pela prática permanente
das virtudes
militares de lealdade e de honra o que me leva a considerar
que os serviços prestados ao Exército
pelo tenente-coronel
Villa de Brito devem ser considerados
como relevantes,
extraordinários
e
distintos.

II de Março de 1998, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Gabriel Augusto do Espírito

_~-H\
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Por proposta do Comandante - Chefe da Área Ibero - Atlântica louvo o TCOR MAT (10633869)
Leonardo Fernandes Antão, pelo modo meritório como desempenhou superiormente as funções de
Oficial de Operação, Manutenção e Transportes, no Estado-Maior, de 16 de Setembro de 1991 a
30 de Setembro de 1996. Durante este período, o tenente-coronel Antão demonstrou um espírito
de iniciativa, dedicação ao serviço e experiência profissional dignos de realce. Como Oficial de
Operação e Manutenção revelou uma capacidade de trabalho, uma eficiência e um dinamismo fora
do vulgar, tendo também estabelecido um clima de trabalho e cooperação com outras Secções muito
agradável e profícuo. Como Oficial encarregado da Secção de Prevenção e Combate a Incêndios,
o tenente-coronel Antão manifestou mais uma vez a sua dedicação, tendo elaborado estudos e
apresentado propostas no sentido de melhorar os procedimentos, o nível de treino e equipamento
do pessoal desta Secção de tão grande importância para este Quartel-General.
Ainda ultimamente,
com a implementação da Comissão de Saúde e Segurança no Serviço, Comissão da qual era
Presidente, também o tenente-coronel Antão soube demonstrar as suas qualidades profissionais,
morais e hunanas, dedicando-se profundamente a uma tarefa que não tinha até então merecido a
importância e interesse que lhe são devidos, tendo efectuado numerosas inspecções, relatórios e
propostas para melhorar as condições ambientais e de segurança nestas instalações.
Com o seu
desempenho exemplar e de muito mérito, o tenente-coronel Antão contribuiu directamente para a
prontidão operacional do Quartel General tendo granjeado grande crédito, que, para além dele, se
projecta no Exército Português no Quartel General do Comando-Chefe da Área Ibero - Atlântica
e na Aliança do Atlântico Norte.
26 de Março de 1998, Martins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, António Eduardo Queiro;

Louvo o MAl INF (I 1086380) Manuel Lourenço Pires Medina de Sousa pela extraordinária
competência, zelo e dedicação como durante cerca de três anos serviu no Campo Militar de Santa
Margarida.
Desempenhando inicialmente as funções de Chefe da Secção de Pessoal da Brigada Mecanizada
e posteriormente as difíceis e muito importantes funções de Chefe da Secção de Logística confirmou,
durante o seu exercício, o elevado mérito que sempre lhe foi reconhecido em situações anteriores,
contribuindo para a rápida e eficiente resolução dos problemas das unidades e órgãos que integram
este Campo.
Militar dotado de espírito de iniciava assinalável, excepcional dinamismo e vastos e sólidos
conhecimentos profissionais que sempre procurou pôr em prática no exercício das suas funções,
nomeadamente nos inúmeros exercícios Nacionais e Internacionais em que participou, incentivando
e dinamizando todos os que sob a sua orientação trabalham.
Integrando-se perfeita e completamente nas directivas e conceito do Comando, sempre conseguiu
dar cabal resposta às inúmeras solicitações, traduzida na elaboração de informações oportunas e na
planificação e supervisão de execução dos vários apoios prestados a forças do Exército e Estrangeiros
que utilizam o Campo Militar e de uma forma particular da sustentação dos Batalhões em missão
na Bósnia-Herzegovina
em 1997.
Oficial dotado de vincada personalidade, frontal, muito disciplinado e disciplinador, demonstrou
publicamente pela forma honrosa e brilhante como desempenhou a sua função e pelo relacionamento
extremamente leal e correcto mantido com o Comando e subordinados, a excelência dos serviços
prestados ao Campo Militar e à Brigada Mecanizada, os quais, com toda a justiça devem ser
considerados como extraordinários, relevantes e distintos.
) 3 de Março de 1998, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito
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Louvo O MAJ INF (02326881)
Mário Jorge Freire da Silva, pela forma dedicada,
eficiente
e empenhada
como, desde 21 de Novembro de 1994, desempenhou
as funções de Adjunto do Chefe
da Secção de Cooperação
Militar e Alianças do Gabinete do Chefe do Estado-Maior
do Exército.
Militar muito competente,
possuidor
de elevada capacidade
de trabalho, dedicou à área da
Cooperação
Técnico-Militar
todo o seu saber e empenho,
tendo resultado,
do seu envolvimento
nesta

importante
actividade,
elogios para o Exército e Portugal.
O rigor com que procurou desenvolver
a sua vasta actividade,
a permanente
preocupação
na
obtenção
de informação
fundamental
ao apoio à decisão e o cuidado posto na preparação
dos
diversos documentos
e estudos relativos aos diferentes Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
são atributos dignos de registo.
A permanente
preocupação
no acompanhamento
dos diferentes
Projectos
de Cooperação
Técnico-Mililitar
com os PALOP, tem permitido tomar decisões correctas e atempadas,
o que tem
sido reconhecido
pelas mais diversas entidades militares e civis, projectando
assim uma imagem de
empenhamento
e eficácia do Exército.
A sua grande dedicação,
espírito de missão e extrema
lealdade,
qualidades
que sempre
desenvolveu
em elevado grau, creditam o major Freire da Silva como um excelente colaborador
da
Secção de Cooperação
Militar e Alianças, devendo os serviços por si prestados
ser considerados
como

relevantes

e distintos.

19 de Março de 1998, O Chefe
Carvalho de Paiva Morão, general.

do Estado-Maior

do Exército,

interino,

José

Eduardo

Louvo o MAJ INF (13309281) Manuel João de Oliveira Marques Borges, pela grande lealdade,
extrema competência
técnico-profissional,
grande disponibilidade
e total dedicação
com que tem
cumprido, ao longo dos últimos 3 anos as funções de Adjunto da Secção de Assuntos Gerais do meu
Gabinete.
Evidenciando
grande brio, zelo e honestidade profissional, a par de uma permanente e empenhada
disponibilidade
e espírito de colaboração,
elevado espírito de missão, inteligência
e capacidade
de
trabalho,
a que alia uma clara noção da grande responsabilidade
inerente ao cargo que ocupa,
revelou-se
um Oficial, não só merecedor
da confiança em si depositada,
como também de elevada
craveira profissional
que soube assimilar' com facilidade
as particularidades
das missões que lhe
foram cometidas,
contribuindo
de forma inegável para a eficiência,
prestígio e cumprimento
da

.

missão

do Exército.
Possuidor
de esmerada
educação
e fino trato, dotado de reconhecido
senso e ponderação,
grande coragem moral e demais qualidades
pessoais e profissionais
já reconhecidas
em anteriores
louvores que ora ratifico, o major Borges patenteou em inúmeros estudos e propostas,
de grande
nível, as brilhantes qualidades já apontadas, dando assim um excepcional
contributo para o adequado
processo de decisão.
A integridade
de carácter, lealdade indiscutível e honestidade
profissional
que o caracterizam,
facilitaram
o granjear da estima e consideração
que por si nutrem, todos os que consigo privaram,
constituindo
assim um privilégio
para o Chefe do Estado-Maior
do Exército realçar a excelência
do desempenho
do major Borges, considerando
os seus serviços relevantes,
distintos e de muito
elevado

mérito.
20 de Março

Martins

Barrento,

de 1998, -

O Chefe

do Estado-Maior

do Exército,

António

Eduardo

Queiroz

general.

Louvo o CAP INF (02986886) Paulo António dos Santos Cordeiro pela f0I111aextraordinariamente
dedicada e leal como exerceu as funções de Ajudante de Campo do General Chefe do Estado-Maior
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do Exército, durante cerca de I I meses.
Muito discreto e de trato afável demonstrou sempre uma total disponibilidade e um elevado
espírito de bem servir no desempenho de todas as tarefas relacionadas com a sua função,
O extremo cuidado e zelo que pautam o seu dia a dia, ficaram bem evidenciados na forma
assaz eficiente como sempre preparou e apoiou as deslocações realizadas pelo Chefe do Estado-Maior
do Exército, nomeadamente, às Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército.
O capitão Santos Cordeiro é um Oficial de assinaláveis qualidades e virtudes militares cuja
acção e competência acolheram o maior apreço e estima do General Chefe, merecendo por si que
os seus serviços sejam considerados muito importantes e de elevado mérito.
IOde Março de 1998, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito

Louvo o CAP ART (OI00 1885) Rui Manuel Costa Ribeiro pelas excepcionais qualidades e
virtudes militares que evidenciou nas funções de Ajudante de Campo do General Chefe do Estado-Maior do Exército durante cerca de II meses.
Oficial muito correcto, de inexcedível lealdade, revelou, permanentemente uma disponibilidade
e abnegação exemplares que lhe permitiram assegurar com elevada proficiência as múltiplas tarefas
que lhe foram cometidas no âmbito da sua função.
Muito dinâmico e dotado de um assinalável espírito de iniciativa pôs grande cuidado nos
assuntos administrativos do Gabinete à sua responsabilidade e apoiou de forma muito dedicada e
zelosa o Chefe do Estado-Maior do Exército designadamente quando acompanhou as visitas efectuadas
quer, a nível nacional, quer, no estrangeiro decorrentes do exercício de Comando.
O capitão Costa Ribeiro, demonstrando vincada personalidade e destacada competência no
exercício das exigentes funções, granjeou o respeito de com quem privou e o maior apreço e estima
do General Chefe do Estado-Maior do Exército, pelo que os serviços por si prestados devem ser
considerados muito importantes e de elevado mérito.
IOde Março de 1998, Santo, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, Gabriel Augusto do Espírito

Louvo o CAP QTS (J 0243972) António Manuel Monteiro Neves Henriques, pela. forma
altamente eficiente e dedicada como desempenhou as diversas missões de que foi incumbido ao
longo de quase cinco anos na Inspecção-Geral das Forças Armadas.
Tendo iniciado as suas funções na IGFAR como ajudante de campo do general inspector-geral
das Forças Armadas, missão que desempenhou sempre com extrema lealdade e dedicação, cedo
começou a executar outras tarefas devido não só às suas óptimas qualidades de trabalho e espírito
de bem servir mas também aos reduzidos efectivos existentes na IGFAR para a execução das
diversas missões que esta tinha de realizar.
Assim, foi acumulando as funções de ajudante de campo com as de oficial de segurança e
de inspector na área de inspecção de administração dos meios humanos e de análise de programas
e sistemas, em todas evidenciando excelentes qualidades de trabalho, espírito de bem servir, profundos
conhecimentos
militares e organizativos, dotado de uma óptima e sã camaradagem, excelente
relacionamento humano que muito contribuiu para o excelente trabalho evidenciado em todas as
tarefas que executou.
Como elemento integrante do gabinete do inspector-geral das Forças Armadas deu uma
óptima colaboração na execução de estudos, elaboração de pareceres e directivas, tornando-se assim
um excelente colaborador do inspector-geral.
Pelo exposto, considero o capitão Neves Henriques um excelente oficial do Exército, muito
empenhado na dignificação da instituição militar e dos militares e a sua permanência na IGFAR
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aliada à qualidade das missões cumpridas contribuiu de forma decisiva para que todas as missões
em que nos empenhámos fossem levadas a bom termo com eficiência e eficácia, devendo os seus
serviços ser considerados de elevado mérito e relevantes.
3 de Fevereiro de 1998, general.

O Inspector-Geral

das Forças Armadas, Aurélio Manuel Trindade,

Louvo o 2SAR AMAN (88020574) Valentim Jordão, pela forma dedicada, responsável e
empenhada como durante cerca de dois anos vem desempenhando funções na Secção de Expediente
Geral da Inspecção-Geral das Forças Armadas.
No desempenho daquelas funções tem demonstrado possuir elevada capacidade de trabalho
e espírito de bem servir, assumindo de forma dedicada, interessada e responsável a realização das
diferentes tarefas que competem à Secção de Expediente Geral, sendo de salientar a elaboração da
Ordem de Serviço da IGFAR, o auxílio nas diferentes tarefas próprias da Secção, bem como
trabalhos de dactilografia, e ainda a substituição da chefe da Secção nas suas faltas e impedimentos.
Pelos dotes de carácter e modéstia evidenciados e pelo espírito de bem servir patenteado no
seu desempenho, considero os serviços prestados pelo segundo-sargento Valentim Jordão como de
elevado mérito.
6 de Janeiro de 1998, general.

O Inspector-Geral

III -

MUDANÇAS

das Forças Armadas, Aurélio Manuel Trindade,

DE SITUAÇÃO

Ingresso no quadro

Nos termos do art. 185. do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro:
0

BRIG, adido (5 14072 I I) José Pedro da Cruz, do EME, colocado no GabCEME, por ter
deixado de prestar serviço em diligência no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde
22 de Março de 1998.
(Por portaria de 22 de Abril de 1998)

COR INF, supranumerário (3223096 I) Júlio Maria Martins Lopes, da ESSM, devendo ser
considerado nesta situação desde 2 de Fevereiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo COR INF
(35037062) Rui Martins Rodrigues, por ter passado à situação de adido.
COR INF. supranumerário (02238064) António Joaquim Machado Ferreira. do QG/RMN,
devendo ser considerado nesta situação desde 28 de Fevereiro de 1998, ocupando a vaga deixada
pelo COR INF (31642262) António José Fernandes Praça, por ter passado à situação de reserva.
(Por portaria de 6 de Março dr

Il!y~)
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COR INF, supranumerário
(6272 I 965) António José Afonso Lourenço, do RI I, devendo ser
considerado
nesta situação desde 26 de Março de 1998, ocupando a vaga deixada pelo CORT INF
(353 I 6562) Leonel Jorge da Silva Carvalho,
por ter sido promovido
ao posto imediato.
COR
considerado
(31651860)

CAV, supranumerário
(01614165)
António Alberto da Palma, da EPC, devendo ser
nesta situação desde 26 de Março de 1998, ocupando a vaga deixada pelo CORT CAV
Luís Manuel da Silva Pereira Coutinho,
por ter sido promovido
ao posto imediato.

COR AM, supranumerário
(05966764)
José Carlos Mendonça da Luz, da EPAM, devendo ser
éonsiderado
nesta situação desde 22 de Janeiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo CORT AM
(50473711)
Joaquim Miranda Ferreira, por ter sido promovido
ao posto imediato.

:j

(Por portaria

de 2 de Abri I de 1998)

COR AM, supranumerário
(06064465) Teófilo da Silva Bento, da OSI, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Abril de 1998, ocupando
a vaga deixada pelo COR AM (5142591 I)
Joaquim Jorge Carvalho da Cunha Caetano, por ter passado à situação de adido.
(Por portaria de 6 de Abril

de 1998)

COR MAT, supranumerário
(04233764)
Rogério Matreiros
da Silva, do lMPE, devendo ser
considerado
nesta situação desde 26 de Março de 1998, ocupando a vaga deixada pelo CORT MAT
(20485161)
José Campos Dias Figueiredo,
por ter sido promovido
ao posto imediato.
(Por portaria de 2 ele Abril

TCOR INF, supranumerário
(03323166)
José Azuíl da Conceição Duarte
devendo ser considerado
nesta situação desde I de Março de 1998, ocupando
TCOR INF (08181365)
Paulo José Pereira Guerreiro,
por ter sido promovido
(Por portaria

de 1998)

Mouzinho, do EME,
a vaga deixada pelo
ao posto imediato.
de 31 de Março

de 1998)

TCOR INF, supranumerário
(00002222)
Atílio Marques Gaspar da Chica, do COFT, devendo
ser considerado
nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo TCOR
INF (05316365)
João Raúl Gomes Bettencourt
Coelho, por ter passado à situação de adido.
TCOR INF, supranumerário
(19690372) Jorge Manuel Vieira Alves Ferreira, do IAEM, devendo
ser considerado
nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998, ocupando a vaga deixada pelo TCOR
INF (11310467)
Luís Manuel Gomes dos Santos Lopes, por ter passado à situação de adido.
(Por portaria

de 6 de Abril

de 1998)

TCOR ENG, supranumerário
(03838180) Mário Victor Simões, da EPE, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Março de 1998, ocupando a vaga deixada pelo TCOR ENG (1791 1776)
António Jorge Gomes Coelho, por ter passado à situação de adido.
(Por portaria de 6 de Março

de 1998)

TCOR AM, supranumerário
(O 1927966)
Inácio Pinto do Rosário,
da OSF, devendo
considerado
nesta situação desde I de Abril de 1998, ocupando a vaga deixada pelo TCOR
(01515665)
José António Brito e Osório Valdoeiros,
por ter passado à situação de adido.
(Por portaria

ser
AM

de 15 de A bri I de 1998)

TCOR, AM, supranumerário
(62283175)
Dário Aurélio de Sousa Medeiros de Bastos Martins,
da DS1, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Março de 1998, ocupando
a vaga
deixada pelo TCOR AM (06064465)
Teófilo da Silva Bento, por ter sido promovido
ao posto
imediato.
(Por portaria de 3 I de Março

de 1998)

~.
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MAJ MAT, adido (08055783)
João Carlos dos Santos Lopes, do QG/GML,
colocado
no
BApSvc/BMI,
por ter deixado de prestar serviço em diligência no EMGFA, devendo ser considerado
nesta situação desde 25 de Março de 1998.
de 22 de Abril

(Por portaria

MAJ
considerado
(32244860)

SGE,

supranumerário

nesta situação
João de Sousa

(12299476)

António

José Dias

desde 13 de Abril de 1998, ocupando
Presumido,
por ter passado à situação

Pereira,

do IGeoE,

a vaga deixada
de reserva.

devendo

ser

pelo MAl SGE

de 15 de Abril

(Por portaria

de 1998)

de 1998)

MAJ TMANMAT,
supranumerário
(14168774)
Isaías Escaleira Pires, do QG/GML, devendo
ser considerado
nesta situação desde 26 de Março de 1998, ocupando
a vaga deixada pelo MAl
TMANMAT

II) Alfredo

(516770

da Costa

Oliveira

Brites,

à situação

por ter passado

(Por portaria

de reserva.

de 4 de Abril

de 1(98)

SCH TM, supranumerário
(02770180)
António Luís Neto, da EPT, devendo ser considerado
nesta situação desde 3 de Abril de 1998, ocupando a vaga deixada pelo SCH TM (00317862)
Nuno
Ferreira Gonçalves,
por ter passado à situação de reserva.
(Por portaria de

16 de Abril

de 1(98)

SAJ INF, supranumerário
(03865678)
António Luís Figueira Felino Paiva, do BApSvc/BMI,
devendo ser considerado
nesta situação desde 8 de Março de 1998, ocupando a vaga deixada pelo
SAJ INF (O 1504079)

Francisco

José Alves

Gonçalves,

por ter sido promovido

ao posto

imediato.

SAJ INF, supranumerário
(12596685)
Victor das Neves Robalo Nunes, do RI2, devendo ser
considerado
nesta situação desde 14 de Março de 1998, ocupando
a vaga deixada pelo SAJ INF
(04990778)
Fernando
da Costa Fontes, por ter sido promovido
ao posto imediato.
de 16 de Março

(Por portaria

de 1(98)

SAJ ART, supranurnerario (13788681)
Carlos Manuel de Barros M. Beirão Oliveira,
do
BISM, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Fevereiro
de 1998, ocupando
a vaga
deixada

pelo SAJ ART

(040 17576) -Aniónio José da Silva,

por ter passado

à situação

de adido.

(Por portaria de 31 de Março

de 1(98)

SAJ CA V, adido (05494784)
Manuel Arlindo Amorim Silva, do RC6, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Abril de 1998, ocupando
a vaga deixada pelo SAJ CA V (09284180)
Joaquim Manuel Guerreiro
Romão, por ter passado à situação de adido.
(Por portaria de 22 de Abri I de 1(98)

2SAR MED, supranurnerano
(10396391)
Joaquim
Gaspar Taínhas
Gil, do BApSvc/BAI,
ocupando a vaga do respectivo
QE pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do CEM E, devendo
ser considerado
nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
(Por portaria

EPE,

2SAR CORN/CLAR,
suprunurnerário (09395992)
Francisco António
devendo
ser considerado
nesta situação desde I de Dezembro
de

deixada pelo I SAR CORN/CLAR
ao posto imediato.

(01090986)

José Joaquim

Balbino

de

12 de Maio de 19(8)

Leite Oliveira Silva, da
1997, ocupando
a vaga

Carapeta,
(Por portaria

por ter sido promovido
de 22 de Ahril

de 1(98)
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Passagem

à situação de adido

Nos termos

da alínea

a) do art. 186.° do EMFAR,

aprovado

pelo Dec.-Lei

n." 34-A/90,

de

24 de Janeiro:
TCOR ENG, no quadro (17911776)
António Jorge Gomes Coelho, do QG/RMN,
por ter
passado à situação de licença
ilimitada, nos termos da alínea a) do n." I do art. 219.° do EMFAR,
devendo

ser considerado

nesta

situação

desde

I de Março

de 1998.
(Por portaria de 31 de Março de 1998)

CAP

ART,

passado à situação
EMFAR,
devendo

passado

no quadro

(13388182)

de inactividade
ser considerado

Armindo

SAJ CAV, no quadro (09284180)
Joaquim
à situação de Iicença registada, nos termos

considerado

nesta

situação

desde

Gaspar

da Piedade,

temporária,
nos termos da alínea
nesta situação desde 30 de Maio

1 de Abril

colocado
o) do n°

na EPA,
2 do art.

por ter
161.° do

de 1996.

Manuel Guerreiro
Romão, do Clnstr, por ter
do n." I do art. 106.° do EMFAR, devendo ser

de 1998.
(Por portaria de 22 de Abril de 1998)

Nos tenTIOS do n." I da alínea b} do art. 186.° do EMFAR,

aprovado

pelo Dec.-Lei

n." 34-A/90,

de 24 de Janeiro:
GEN, no quadro (5 I061411)
Gabriel Augusto
do Espirito
Santo, do EME,
colocado a prestar serviço no EMGFA, devendo ser considerado
nesta situação desde

por ter sido
16 de Março

de 1998.
(Por portaria de 3 I de Março de 1998)

BRIG, no quadro (42477862)
António Marques Abrantes
colocado a prestar serviço no EMGFA, devendo ser considerado

dos Santos, do COFT, por ter sido
nesta situação desde 17 de Março

de 1998.
(Por portaria de 22 de Abril de 1998)

MAJ MAT, no quadro (10430280) Jorge Manuel Lopes Gurita, do EME, colocado no QG/GML
e a prestar serviço em diligência
no EMGFA, devendo ser considerado
nesta situação desde 9 de
Março

de 1998.
(Por portaria

Nos termos do n." 5 da alínea b) do art. 186.° do EMFAR,

aprovado

de 3 I de Março de 1998)

pelo Dec.-Lei

n." 34-A/90,

de 24 de Janeiro:
COR AM, no quadro (51425911)
Joaquim Jorge Carvalho da Cunha Caetano, das OGFE, por
ter sido colocado
a prestar serviço na GNR, devendo
ser considerado
nesta situação desde I de
Abril

de 1998.
(Por portaria de 6 de Abril de 1998)

TCOR AM, no quadro (015 I5665) José António Brito e Osório de Valdoleiros do CF/QG/RMN,
por ter sido colocado a prestar serviço na Guarda Nacional Republicana,
devendo ser considerado
nesta

situação

desde

I de Abril

de 1998.
(Por portaria de 22 de Abril de 1(98)
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Nos termos do n." 6 da alínea h) do art. 186.° do EMFAR,
de 24 de Janeiro:

aprovado

pelo Dec.-Lei

n.? 34-A/90,

GEN, no quadro (50974411)
Manuel António Lemos Ferreira Correia, do EME, por ter sido
colocado
a prestar serviço em diligência
no Supremo Tribunal Militar, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Outubro de 1997.
COR INF. no quadro (02143863) José Augusto da Costa Abreu Dias, do ITMTPorto, colocado
no QG/RMN e a prestar serviço em diligência no IASFA, devendo ser considerado
nesta situação
desde 20 de Fevereiro
de 1998.
COR INF, no quadro (35037062)
Rui Martins Rodrigues,
da DInstr, colocado no QG/GML
e a prestar serviço em diligência
na IGFA, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de
Fevereiro
de 1998.
(por

portaria

de 31 de Março

de 1998)

MAJ INF, adido (19599583)
João Vasco Sousa de Castro e Quadros, do EMGFA, colocado
no QG/GML
e a prestar serviço em diligência
no Ministério
da Defesa Nacional,
devendo
ser
considerado
nesta situação desde 30 de Março de 1998.
(Por portaria

de 27 de Abril

de 1998)

MAl QTS, no quadro (16633768)
João Manuel Andrade Pinto Bessa, da Presidência
do
Conselho .lc Ministros, colocado no QG/GML e a prestar serviço em diligência no Supremo Tribunal
Militar. devendo ser considerado
nesta situação desde 26 de Março de 1998.
(Por portaria

de

15 de Abri I de 1998)

MAJ SPM, no quadro (03617865)
Francisco
das Neves Onofre Ferrão, do QG/GML
e a
prestar serviço em diligência na PJM, devendo ser considerado
nesta situação desde 16 de Fevereiro
de 1998.
(Por portaria

de 31 de Março

de 1998)

2SAR AMAN, supranumerário
(02250774) Carlos Alberto Marques Martins, do EME, colocado
no BAdidos e a prestar serviço em diligência
na Presidência
do Conselho de Ministros,
devendo
ser considerado
nesta situação desde 10 de Novembro
de 1997.
(Por portaria

6 de Abri I de 1998)

de

Passagem à situação de supranumerário

Nos termos

do art. "187.° do EMFAR,

aprovado

pelo Dec.-Lei

n° 34-A/90,

de 24 de Janeiro:

SCH ENG, no quadro (03054479)
Joaquim Maria P. Mourinha, do RE I, após redução do QE
pelo despacho de 16/98 de 19 de Janeiro, do CEME, devendo ser considerado
nesta situação desde
1 de Janeiro de 1998.
(Por

portaria

de 22 de Abril

ISAR SPM, no quadro (08555765)
António Calado Rafael, do BApSvc/BMI,
do QE pelo despacho de 16/98 de 19 de Janeiro, do CEM E, devendo ser considerado
desde I de Janeiro de 1998.
(Por

portaria

de

de

1998)

após redução
nesta situação

15 de Abril

de

199s1

ORDEM

Nos termos da alínea
de 24 de Janeiro:

e)
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do n." 3 do art. 187.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90,

COR INF, adido (62721965) António José Afonso Lourenço, do RI I, por ter deixado de
prestar serviço no MDN, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

de 26 de Março

de 19lJ~)

COR ART, no quadro (08009365) Fausto de Almeida Pereira, do EME, por ter deixado de
prestar serviço no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 19 de Março de 1998.
(Por portaria

de 27 ele Ahril

ele 199R)

TCOR INF, adido (08013266) Vasco Augusto Pinheiro Gonçalves Capaz, do RG2, por ter
deixado de prestar serviço no Serviço Nacional de Protecção Civil, devendo ser considerado nesta
situação desde 2 de Março de 1998.
(Por portaria

de 31 de Março

de 1998)

TCOR AM, adido (08593074) António Joaquim de Aguiar Pereira Cardoso, da EPAM, por
ter deixado de prestar serviço no MDN, devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Janeiro
de 1998.
(Por ponuria

de 26 ele Março

ele IlJ9H)

SCH lNF, adido (05388473) Jorge Frederico de Araújo Rollin Duarte, do ClE, por ter deixado
de prestar serviço no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Agosto de 1997.
(Por portaria

de 15 de Abril

de 1998)

SAJ MAT, adido (19796484) José Manuel dos Santos Cordeiro, do BAdidos, colocado no
DGMG, por ter deixado de prestar serviço no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação
desde 7 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

Passagem

à situação

de 22 de Abril

ele 1998)

de reserva

Nos termos, da alínea (I) do art. 167.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de
24 de Janeiro:
BRIG (51341311) José Manuel de Melo Mariz Fernandes, devendo ser considerado nesta
situação desde 12 de Janeiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 593 800$00. Conta 39
anos e 7 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
COR ART (50448711) Fernando de Matos Alves, devendo ser considerado nesta situação
desde 29 de Janeiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 518 300$00. Conta 41 anos de
serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
COR CA V (506910 II) Alberto Rui Guedes Teixeira Sampaio, devendo ser considerado nesta
situação desde 14 de Janeiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 518 300$00. Conta 41
anos e 5 meses de serviço, nos termos do art. 471 do EMFAR.
TCOR QEO (00320263) Francisco Paiva Loureiro, devendo ser considerado nesta situação
desde 17 de Janeiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 435 527$00. Conta 35 anos e 5
meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria

de 28 de Janeiro

de 19lJR I
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MAJ SGE (526801 I I) José Machado Heitor, devendo ser considerado nesta situação desde
~O de Janeiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 383 300$00. Conta 42 anos de serviço,
nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria

de 26 de Março

de 1998)

SCH INF (39283962) José Augusto Galhardo, devendo ser considerado nesta situação desde
22 de Fevereiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 264 600$00. Conta 35 anos e 8 meses
de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

SCH INF (43396762) António dos Santos Teixeira, devendo ser considerado nesta situação
desde 8 de Março de 1998. Fica com a remuneração mensal de 270 000$00. Conta 38 anos de
serviço. nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por purturia

de 31 de Março

de 199R)

SCH INF (46044362) Francisco Carmo Albino, devendo ser considerado nesta situação desde
14 de Março de 1998. Fica com LI remuneração mensal de 270 000$00. Conta 37 anos e 10 meses
de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria

Nos termos, da alínea
24 de Janeiro:

b)

de 6 de Abril

de 199R)

do art. 167. do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Le i n." 34-A/90, de
0

TCOR AM (00930769) José Maria Pires Martins, devendo ser considerado nesta situação
desde I de Fevereiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 298 852$00. Conta 27 anos e
9 meses de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria

de 28 de Janeiro

de 1')98)

SCH TM (01986873) Joaquim Luís Rodrigues da Silva Proença, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Março de 1998. Fica com a remuneração mensal de 162 464$00. Conta
23 anos e 10 meses de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

SAJ INF (09~86778) Ernesto da Silva Azevedo Lourenço, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Fevereiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 121 944$00. Conta 20
anos e 4 meses de serviço, nos termos do art. 47. do EMF AR.
0

FUR MED (I 1966968) António Damião Silveira Azera, devendo ser considerado nesta situação
desde I de Abril de 1998. Fica com a remuneração mensal de 135 000$00. Conta 30 anos de
serviço, nos termos do art.° 47. do EMF AR.
0

(Por portaria

Nos termos, da alínea
24 de Janeiro:

c)

de 22 de Abril

de 1998)

0

do art. 167. do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de

COR ENG (5077061 I) Francisco José Gomes de Sousa Lobo, devendo ser considerado nesta
xituação
desde ~ I de Outubro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 535 900$00. Conta 42
.1I11)~ de serviço,
nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria

de 28 de Janeiro

de 199KI
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SMOR INF (48035761) Franco Luís Pimentel, devendo ser considerado nesta situação desde
de Março de 1998. Fica com a remuneração mensal de 318 000$00. Conta 42 anos de serviço,
nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

SMOR ENG (51128811) Joaquim Gregório Centeio, devendo ser considerado nesta situação
desde I de Fevereiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 353 340$00. Conta 47 anos e
9 meses de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria

de 22 de Abri 1 de 1998)

SMOR PARAQ (09644467) Francisco Maria Medeiro Regageles, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Fevereiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 360400$00. Conta
44 anos e 8 meses de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria

de 20 de Março

ele 1998)

SMOR PARAQ (12025768) Vitor Lopes Pires, devendo ser considerado nesta situação desde
de Fevereiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 333 900$00. Conta 42 anos e 6 meses
de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

SCH MUS (OI 182165) José António Rodrigues de Freitas, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Fevereiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 270 000$00. Conta 36
anos e 3 meses de serviço, nos termos do art. 47. do EMF AR.
0

(Por portaria

de 31 de Março

de 1998)

2SAR AMAN (80118062) Raul Spínola, devendo ser considerado nesta situação desde I de
Fevereiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 172 900$00. Conta 35 anos e I I meses de
serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria

de 20 de Março

de 1998)

Nos termos, do n." IOdo art. 31. da LDNFA n." 29/82, de II de Dezembro:
0

TCOR MED (O1069773) Luís Arriscado A. Palhares Delgado, devendo ser considerado nesta
situação desde 18 de Novembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 263 859$00. Conta
25 anos e 10 meses de serviço, nos termos do art.° 47. do EMF AR.
0

TCOR MED (02248573) Carlos Oliveira Lopes, devendo ser considerado nesta situação
desde 12 de Novembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 214 754$00. Conta 21 anos
e 7 meses de serviço, nos termos do art.° 47. do EMFAR.
0

TCOR MED (00287575) Serafim Manuel de Araújo Ribeirinho Soares, devendo ser considerado
nesta situação desde 3 de Outubro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 222 217$00. Conta
22 anos e 4 meses de serviço, nos termos do art.° 47. do EMFAR.
0

(Por portaria

Passagem

de 26 de Março

de 1998)

à situação de reforma

Por despacho de 16 de Abril de 1998, publicado
1998, com data e pensão que a cada um se indica:

no DR-lI série, n." 99, de 29 de Abril de

COR AM (51304311) José Martins Patrício, 7 de Março de 1998, 600 650$00;
TCOR SGE (34107757) José Vasquez Limon da S. Cavaco, I de Abril de 1998,426

500$()():
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SGE (5 I 7085 I I) Viriato Pereira Marques, 26 de Março de 1998, 4 18 140$00;
SGE (50 19 I4 I I) Américo Nunes Pimenta, 2 de Abril de 1998, 36 I 700$00;
SGE (5 I 1986 11) Amadeu Luís Pina, 30 de Março de 1998, 361 700$00:
TEXPTM (502482 I I) José Francisco Carapinha, 6 de Abril de 1998, 36 I 700$00;
TMANMA T (5 I 25931 I) Norberto Inácio L Cachatra, 7 de Março de 1998, 396 130$00;
INF (5 I 1650 I 1) José Joaquim Brigadeiro,
13 de Março de 1998, 293 440$00;
INF (39175359) João Batista Santos, I I de Março de 1998, 248 300$00;
MED (3 I 166957) Armindo Gastão Nunes C. Pinto, lIde Março de 1998, 248 300$00.

à situação

de reforma

extraordinária

Em cumprimento do disposto no art. 100.° do Dec.-Lei n." 498/72, de 9 de Dezembro (Estatuto
da Aposentação),
publicado no Diário do República 2: Série, n." 73 de 27 de Março de 1997,
passou a ser pago pela Caixa Geral de Aposentações
a partir do mês de Abril de 1997, o oficial
a seguir indicado:
TCOR INF (15070169) Manuel Lopes Dias - 404 500$00.
Em 13 de Setembro de 1996 transitou para a situação de reforma extraordinária.

Apresentação

da situação

de licença registada

o

SAJ CA V (05494784)
Manuel Arlindo Amorim Silva, do RC6, apresentou-se
em I de
Abril de 1998 por ter regressado da situação de licença registada, concedida por despacho de 15
de Dezembro de 1997 do general AGE.

IV -

PROMOÇÕES
E GRADUAÇÕES
~

Promoções
Nos termos da alínea b) do n." I do art. 70.° e dos n." 2 e 3 do art. 233.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, foi promovido ao posto de general o BRIG
(509268 I I) José Eduardo Martinho Garcia Leandro, conforme deliberação do Conselho de Chefes
de Estado-Maior em 26 de Março de 1998, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional
em 30 de Março de 1998, ao abrigo do disposto no n." 2 do art. 28.° da Lei n." 29/82, de II de
Dezembro, com a nova redacção dada pela Lei n." 18/95, de 13 de Julho.
Para efeitos do n." 2 do art. 70.° do EMFAR, o oficial general promovido conta a antiguidade
do novo posto desde 26 de Março de 1998, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
venc imen tos.
Fica colocado imediatamente à esquerda do GEN (5 1400311) Joaquim Manuel Martins Cavaleiro.
(DR II série,

11.°

93. de 21 de Abril de 1998)

Nos termos da alínea b} do n.? I do art. 70.° e dos n.'" 2 e 3 do art. 233.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, foi promovido ao posto de general o BRIG
(509913 I I) José Manuel da Silva Viegas, conforme deliberação do Conselho de Chefes de Estado-Maior

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 6

em 26 de Março de 1998, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional em 30 de Março
de 1998, ao abrigo do disposto no n." 2 do art. 28.° da Lei n." 29/82, de II de Dezembro, com a
nova redacção dada pela Lei n." 18/95, de 13 de Julho.
Para efeitos do n° 2 do art. 70.° do EMFAR, o oficial general promovido conta a antiguidade
do novo posto desde 26 de Março de 1998, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Fica colocado imed'iatamente à esquerda do GEN (50926811) José Eduardo Martinho Garcia
Leandro.
(DR II série, n." 93. de 21 de Ahril de 1998)

Nos termos da alínea b) do n." I do art. 70.° e dos n.'" 2 e 3 do art. 233.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, foi promovido ao posto de general o BRTG
(50447111) Samuel Matias do Amaral, conforme deliberação do Conselho de Chefes de Estado-Maior
em 26 de Março de 1998, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional em 30 de Março
de 1998, ao abrigo do disposto no n." 2 do art. 28.° da Lei n." 29/82, de II de Dezembro, com a
nova redacção dada pela Lei n." 18/95, de 13 de Julho.
Para efeitos do n° 2 do art. 70.° do EMFAR, o oficial general promovido conta a antiguidade
do novo posto desde 26 de Março de 1998, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
venci mentes.
Fica colocado imediatamente à esquerda do GEN (50991311) José Manuel da Silva Viegas.
(DR II série. n." 93, de 21 de Abril de 19LJtI)

Nos termos da alínea b) do n." I do art. 70.° e dos n." 2 e 3 do art. 233.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, foi promovido ao posto de brigadeiro o
CORT AM (50473711) Joaquim Miranda Ferreira, conforme deliberação do Conselho de Chefes de
Estado-Maior em 22 de Janeiro de 1998, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional
em 30 de Março de 1998, ao abrigo do disposto no n." 2 do art. 28.° da Lei n." 29/82, de 11 de
Dezembro, com a nova redacção dada pela Lei n." 18/95, de 13 de Julho.
Para efeitos do n." 2 do art. 70.° do EMFAR, o oficial general promovido conta a antiguidade
do novo posto desde 22 de Janeiro de 1998, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
venci mentos.
Fica colocado imediatamente à esquerda do BRIG (40007361) Idílio de Oliveira Freire.
(DR II série. n." 93, de 21 de Abril de 1998)

Nos termos da alínea b) do n." I do art. 70.° e dos n." 2 e 3 do art. 233.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, foi promovido ao posto de brigadeiro o
CORT ENG (50774411) José António de Deus Alves, conforme deliberação do Conselho de Chefes
de Estado-Maior em 22 de Janeiro de 1998, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional
em 30 de Março de 1998, ao abrigo do disposto no n." 2 do art. 28.° da Lei n.? 29/82, de II de
Dezembro, com a nova redacção dada pela Lei n." 18/95, de 13 de Julho.
Para efeitos do n." 2 do art. 70.° do EMFAR, o oficial general promovido conta a antiguidade
do novo posto desde 22 de Janeiro de 1998, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Fica colocado imediatamente à esquerda do BRIG (50473711) Joaquim Miranda Ferreira.
(DR II série, n." 93, de 21 de Abril de 1998)

Nos termos da alínea b] do n." I do art. 70.° e dos n." 2 e 3 do art. 233.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, foi promovido ao posto de brigadeiro o
CORT MAT (20485161) José Campos Dias Figueiredo, conforme deliberação do Conselho de
Chefes de Estado-Maior em 26 de Março de 1998, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa
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Nacional em 30 de Março de 1998, ao abrigo do disposto no n." 2 do art. 28.° da Lei n." 29/82,
de II de Dezembro, com a nova redacção dada pela Lei n." 18/95, de 13 de Julho.
Para efeitos do n." 2 do art. 70.° do EMFAR, o oficial general promovido conta a antiguidade
do novo posto desde 26 de Março de 1998, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Fica colocado imediatamente
à esquerda do BRIG (50774411) José António de Deus Alves.
(DR II série.

11.°

93. de 21 de Abril de 199R)

Nos termos da alínea b) do n." I do art. 70.° e dos n.:" 2 e 3 do art. 233.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, foi promovido ao posto de brigadeiro o
CORT CAV (31651860) Luís Manuel da Silva Pereira Coutinho, conforme deliberação do Conselho
de Chefes de Estado-Maior em 26 de Março de 1998, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa
Nacional em 30 de Março de 1998, ao abrigo do disposto no n." 2 do art. 28.° da Lei n." 29/82.
de I I de Dezembro, com a nova redacção dada pela Lei n." 18/95, de 13 de Julho.
Para efeitos do n." 2 do art. 70.° do EMFAR, o oficial general promovido conta a antiguidade
do novo posto desde 26 de Março de 1998, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Fica colocado imediatamente
à esquerda do BRIG (20485161) José Campos Dias Figueiredo.
(DR II série. n." 93. de 21 de Abri I de 19(8)

Nos termos da alínea h) do n." 1 do art. 70.0 e dos n.:" 2 e 3 do art. 233.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90. de 24 de Janeiro, foi promovido ao posto de brigadeiro o
CORT INF (35316562) Leonel Jorge Silva Carvalho, conforme deliberação do Conselho de Chefes
de Estado-Maior
em 26 de Março de 1998, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional
em 30 de Março de 1998, ao abrigo do disposto no n." 2 do art. 28.° da Lei n." 29/82, de II de
Dezembro, com a nova redacção dada pela Lei n." 18/95, de 13 de Julho.
Para efeitos do n." 2 do art. 70.° do EMFAR. o oficial general promovido conta a antiguidade
do novo posto desde 26 de Março de 1998, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Fica colocado imediatamente
à esquerda do BRIG (3165 1860) Luís Manuel da Silva Pereira
Coutinho.
(DR II série, n." 93, de 21 de Abril de 1998)

Por portaria de 19 de Março de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de coronel,
nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas
no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e art. 270.° do
referido Estatuto, o TCOR INF (05121864) José Eduardo Salomão Mascarenhas.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde IOde Março de 1998, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
ficando integrado no escalão I da estrutura
rernuneratória
do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Mantém-se na situação de adido em relação ao quadro, após a promoção, pelo que de acordo
com a n." 1 do art. 191.° do EMFAR, não encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR JNF
(02238064)
António Joaquim Machado Ferreira.
(DR II série. n." 8-1-,de 9 de Abril de 1(9)\)

Por portaria de 19 de Março de I 998, do general CEME, foi promovido ao posto de coronel.
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea o) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condiçõe s

J62

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 6

2: Série

gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e art. 270.° do
referido Estatuto, o TCOR INF (08181365) Paulo José Pereira Guerreiro.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde IOde Março de 1998, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n.? I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do 11.° I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga no QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR INF
(05121864) José Eduardo Salomão Mascarenhas.
(DR II série, n." 84. de 9 de Ahril de 1998)

Por portaria de 19 de Março de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60°, alínea e) do art. 236.° e art. 270.° do
referido Estatuto, o TCOR ART (00167165) João António Heitor Alves.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde IOde Março de 1998, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado 110 escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n° I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Mantém-se na situação de adido em relação ao quadro, após a promoção, pelo que de acordo
com a n." I do art. 191.° do EMFAR, não encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR ART
(36989062) Mário Rogério Duarte Ferreira.
(DR II série, n." 8-+, de 9 de Abril de 1998)

Por portaria de 19 de Março de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e art. 270.° do
referido Estatuto, o TCOR ART (00996766) José Francisco de Jesus Duarte.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde IOde Março de 1998, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n.? 98/92, de 28 de
Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga no QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR ART
(00167165) João António Heitor Alves.
(DR II série, n." 84, de 9 de Ahril de 1998)

Por portaria de 19 de Março de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e art. 270.° do
referido Estatuto, o TCOR AM (06064465) Teófilo da Silva Bento.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde IOde Março de 1998, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
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do novo

posto,

com a redacção

nos termos

do n.? I do art.

14.° do Dec.-Lei

que lhe foi dada pelo n." I do art. 5. .do
0

n." 57/90,

de 14 de

n." 98/92,

de 28 de

Dec.-Lei

Fica na situação de supranumerário
no respectivo
QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando
transitoriamente
uma vaga no QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado
na lista geral de antiguidades
(07519764)
Carlos Joaquim Gaspar.

do seu quadro
(DR

Por portaria

de 19 de Março

de 1998, do general

CEME,

especial
"

à esquerda

do COR AM

série, 11.° 8'+, de 9 de Abril

foi promovido

de 1998)

ao posto de coronel,

nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea o) do art 234.0 do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais
de promoção
estabelecidas
no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e art. 270.0 do
referido Estatuto, o TCOR MAT (04233764)
Rogério Matreiros
da Silva.
Este oficial
qual

conta

a antiguidade

do novo posto desde

IOde

lhe são devidos
os respectivos
vencimentos,
ficando
do novo posto, nos termos do n." I do art.
com a redacção

de 1998, data a partir da

integrado
no escalão
I da estrutura
14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de

rernuneratória
Fevereiro,
Maio.

Março

que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei

n." 98/92,

de 28 de

Fica na situação de supranumerário
no respectivo
QE, nos termos do n." I do art. 187.0 do
EMFAR, ocupando
transitoriamente
uma vaga no QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado
(62623965)
Fernando

na lista geral de antiguidades
Constantino
Pinto da Silva.

do seu quadro

especial

(DR

"

à esquerda

do COR MAT

série, 11.° 84. de 9 de Abril

de 199X)

Por portaria de I de Abril de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de tenente-coronel.
nos termos da alínea c) do n." I do art. 70.0 e da alínea o) do n." I do art. 58.° ambos do EMFAR,
por ter sido qualificado
deficiente
das Forças Armadas com uma desvalorização
de 31 ,69~.
despacho
de 22 de Setembro
de 1995 do Secretário
de Estado da Defesa Nacional:
TEN

MIL

ART

(DFA)

(19672769)

José Francisco

Martins

por

Jorge.

Ingressa no QP da arma de Artilharia desde 21 de Dezembro
de 1995 (data da declaração
opção), com a antiguidade
no posto de tenete repotada a I de Dezembro
de 1974, nos termos
n.? 2 do art. 7.° do Dec.-Lei n." 210/73, de 9 de Maio.
Conta

a antiguidade

no posto

de capitão

Conta

a antiguidade

no posto

de major

Conta

a antiguidade

no posto

de tenente-coronel

Fica intercalado
na lista geral
esquerda do TCOR ART (04357570)
Tem direitos
Doe-Lei n.? 43/76,

desde
desde

I de Dezembro
6 de Junho
desde

I de Setembro

I de Janeiro

de

1975,

(DR"
(DR

Por despacho
110'

()r: de Infantaria,

de sal genro-chefe,

de 1977;

de 1986;
de 1994.

de antiguidades,
no posto de tenente-coronel,
Joaquim Formeiro
Monteiro.

administrativos
desde
de 20 de Janeiro.

de
do

"

nos termos

da sua arma à
do art. 21.° do

série, 11.° 9'+, de 22 de Abril

de 1998)

série, 11.° 11'+. de 18 de Maio

de 1998)

de I de Abril de 1998 do general CEME, para preenchimento
de vaga existente
aprovado pelo seu Despacho n.? 16/98, de 19 de Janeiro, é promovido ao posto
nos termos

do n." 4 do art. 180.°, do n.? I do art. 189.° e da alínea c) do art.
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do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°,
na alínea c) do art. 298.° e no art. 320.° do referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAJ PARAQ (35842565)

António Adriano Sucena Oliveira.

Conta a antiguidade desde I de Janeiro de J 998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
Mantém-se na situação de quadro, nos termos do art. 185.° do EMFAR.
(DR " série,

no
de
do
na

11.°

94, de 22 de Abril de 1998)

Por despacho de I de Abril de J 998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
QE de Infantaria, aprovado pelo seu Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, é promovido ao posto
sargento-chefe, nos termos do n." 4 do art. 180.°, do n." I do art. 189.° e da alínea c) do art. 297.°
EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°,
alínea c) do art. 298.° e no art. 320.° do referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAJ PARAQ (14351375)

Vitor Manuel Gaspar de Almeida.

Conta a antiguidade desde I de Fevereiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-chefe.
Mantém-se na situação de quadro, nos termos do n." 185 do EMFAR.
(DR"

no
de
do
na

série,

11.°

94, de 22 de Abril de 1998)

Por despacho de I de Abril de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
QE de Infantaria, aprovado pelo seu Despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro, é promovido ao posto
sargento-chefe, nos termos do n." 4 do art. 180.°, do n.? 1 do art. 189.° e da alínea c) do art. 297.°
EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°,
alínea c) do art. 298.° e no art. 320.° do referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAJ PARAQ (16864775)

José Alberto Guimarães

Martins Neves.

Conta a antiguidade desde I de Fevereiro de ] 998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-chefe.
Mantém-se na situação de quadro, nos termos do n." 185 do EMFAR.
(DR"

série, n." 94, de 22 de Abril de 1998)

Po- despacho de 7 de Agosto de 1997 do chefe da RPMP/DAMP, por competência subdelegada,
foi promovido ao posto de sargento-ajudante, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea c) do
art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no
art. 60.°, na alínea b) do art. 298.° e no art. 319.° do referido Estatuto, o ISAR TM (04890984)
Hélder Jorge Ribeiro de Oliveira.
Conta a antiguidade desde 8 de Julho de 1997, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto ficando integrado no escalão I da estrutura rernuneratória do posto de sargento-ajudante.
(DR II série,

11.°

216, de 18 de Setembro

de 1997)

Por despacho de 24 de Março de 1998 do chefe da RPMP/DAMP, por competência subdelegada,
e para preenchimento de vaga existente no QE de medicina, aprovado pelo Despacho 11.°6/97, de
8 de Janeiro do general CEME, é promovido ao posto de sargento-ajudante, nos termos do n." I
do art. 180.oe da alínea c) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais
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de promoção estabelecidas
no art. 60.°, na alínea b) do art. 298.° e no art. 319.° do referido
o I SAR MED (O 1813885) Rui Mário Santos de Castro Magalhães.
Conta a antiguidade
do novo posto ficando

desde

19 de Março de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento

integrado

I da estrutura

no escalão

remuneratória

do posto de sargento-ajudante.

(DR II série,
Por despacho
foi promovido
de Outubro,
(11966968)

de 31 de Março de 1998 do chefe da RPMP/DAMP,

ao posto

de furriel,

com a redacção
António Damião

Estatuto,

nos termos

da alínea

89, de 16 de Abril de 1998)

por competência

a) do art.

dada pelo Dec.-Lei n." 220/85,
Silveira
Ázera, do DF/RG I.

11.°

subdelegada,

1.° do Dec.-Lei

de 2 de Julho,

492/80,

o FUR

de 18

GRAD

MED

Conta a antiguidade desde 31 de Março de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto ficando integrado no escalão 5 da estrutura remuneratória
do posto de furriel.
(DR II série.

11.°

90. de 17 de Abril de 1998)

Por despacho de 19 de Março de 1998 do general CEME, foi rectificada
a antiguidade
de
promoção do SMOR INF (38191661)
David Gonçalves
Araújo, publicada no Diário da República,
2." Série, n." 65, de 18 de Março de 1997, a pp. 3328 e 3329, pelo que onde de lê "conta a
antiguidade
desde I de Janeiro de 1997, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo
posto de sargento-mar"
deve lêr-se
da qual tem direito ao vencimento
remuneratória

do posto

"conta a antiguidade
desde I de Janeiro de 1996, data a partir
do novo posto, ficando integrado
no escalão
I da estrutura

de sargento-mar".

Fica nula e de nenhum

efeito

série, n." 203, de 3 de Setembro

a rectificação

n." 873/97,

(OE

de 1997, a p. 10792.

publicada
11.

/0/97,

0

no Diário da República,

2."
de 3/ de Outubro, pág. 554)

(DR II série.
Por ter sido publicado
Dezembro
de
subdelegação
transmissões,
"2SAR
2SAR

(OE

86. de 13 de Abril de 1998)

2." série,

n." 297, de 24 de

1996, a p. 17 699, o despacho de 17 de Outubro de 1996 do brigadeiro
DAMP, por
de competências,
na parte respeitante
à promoção
ao posto de ISAR dos 2SAR de
onde se lê:
TM (11392687)
Paulo Jorge Correia Pinto;
TM (12101390)

Paulo

deve lêr-se:
"2SAR TM (12101390)
2SAR

no Diário da República,

com inexactidão

11.°

TM (11392687)
11. o

Paulo
Paulo

Jorge

Patrocínio

Jorge
Jorge

Moreira;"

Patrocínio
Correia

Moreira;

Pinto;".

2/97, de 28 de Fevereiro, pág. 67)
(DR II série,

11.°

86, de 13 de Abril de 1998)

Graduações
Manda

o CEM E graduar

de 1995, na situação
de 9 de Junho,

o TCOR

A graduação
calculada

no posto

de reforma

ART (05729165)

deste oficial

e estabelecida

de coronel

extraordinária,
Carlos

não lhe confere

na data da mudança

contando

nos termos
Manuel

direito

de situação

a antiguidade
dos arts.

Rodrigues

a qualquer

desde

13 de Outubro

1.° e 2.° do Dec.-Lei

295/73

Dias Costa

alteração

(art. 4.° do Dec.-Lei

na pensão
295/73

de reforma,

de 9 de Junho)

(Por portaria de 17 de Março de 1998)

Manda

o CEME

1965. a tenente-coronel
a antiguidade

graduar
contando

no posto

de major

a antiguidade

de de I de Dezembro

desde

contando

a antiguidade

19 de Novembro

de 1974 na situação

de reforma

desde

23 de Abril

de 1970 e a coronel
extraordinária,

de

contando

nos termos

dos
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arts. 1.° e 2° do Dec.-Lei 295/73 de 9 de Junho, o CAP INF (52724411) Fernando Manuel de Sá
Fialho de Oliveira.
A graduação deste oficial não lhe confere direito a qualquer alteração na pensão de reforma,
calculada e estabelecida na data da mudança de situação (art. 4.° do Dec.-Lei 295/73 de 9 de Junho)
(Por portaria

v-

COLOCAÇÕES,

NOMEAÇÕES

de 12 de Fevereiro

de 1998)

E RECONDUÇÕES

Colocações
Gabinete/Chefe

do Estado-Maior

do Exército

GEN, no quadro (5146911 I) António Eduardo Q. Martins Barrento, do QG/RMS, devendo
ser considerado nesta situação desde 19 de Março de 1998.
(Por portaria

ele 15 de Abril

TCOR INF, no quadro (05984173) Artur Neves Pina Monteiro, do 2BIMec/BMI,
considerado nesta situação desde 2 de Abril de 1998.
(Por portal-ia

SAJ ART, no quadro (08272083) Nelson José dos Santos Alpalhão,
considerado nesta situação desde 13 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria

Estado-Maior

ele 1998)

devendo ser

ele 27 ele Abri I ele 1998)

do BST, devendo ser
ele 31 ele Março

ele 1998)

do Exército

TCOR INF, no quadro (03091265) Rui Edgar Babo de Castro, da AM, devendo ser considerado
nesta situação desde 9 de Março de 1998.
(Por portaria

ele 31 ele Março

ele 1998)

TCOR INF, no quadro (09013981) Fernando Manuel Dias Martins, da AMSJ, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Abril de 1998.
MAJ AM, no quadro (00826081) Vitor Manuel dos Santos Gomes, da MM, devendo
considerado nesta situação desde 13 de Abril de 1998.
(Por portaria

Comando

Operacional

ser

ele 27 ele Abri I ele 1998)

das Forças Terrestres

GEN, no quadro (50926811) José Eduardo Martinho Garcia Leandro, do IAEM, devendo ser
'nnsiderado nesta situação desde 16 de Abril de 1998.
(Por portaria

ele 22 de Abril

ele 199~)
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Comando da Logística
COR INF, no quadro (31652160) José Marques Gonçalves Novo, do QG/GML, devendo ser
considerado nesta situação desde 7 de Abril de 1998.
(Por portaria de 27 de Abril de 1998)

Direcção dos Serviços de Engenharia
CAP ENG, no quadro (18398787) Carlos Manuel Mendes Fernandes,
considerado nesta situação desde 18 de Março de 1998.

do RE I, devendo ser

(Por portaria de 31 de Março de 1998)

Direcção dos Serviços de Transmissões
COR TM, no quadro (08680866) José Florentino Guerreiro, da EPT, devendo ser considerado
nesta situação desde IOde Março de I 998.
(Por portaria de 31 de Março de 1998)

Direcção dos Serviços de Material
TCOR MAT, no quadro (03740780) Francisco Manuel P. Antunes da Silva, do BApSvc/BMI,
devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Abril de 1998.
(Por portaria de 15 de Abril de 1998)

SAJ MAT, no quadro (07572280) Mário Humberto
considerado nesta situação desde 27 de Abril de 1998.

Santos Sousa, da EMEL, devendo ser
.
(Por portaria de 12 de Maio de 1998)

Direcção dos Serviços de Intendência
TCOR AM, no quadro (09485573) José Alexandre
considerado nesta ituação desde 3'0 de Março de 1998.

Soares Parro, da ChAT, devendo
(Por parlaria

Instituto Geográfico

ser

de 15 de Abril de 1998)

do Exército

ISAR INF, no quadro (03892790) Júlio Marques Manuelito, da ESE, devendo ser considerado
nesta situação desde 4 de Março de 1998.
(Por portaria de 31 de Março de 1998)

ISAR ART, no quadro (03137789) Paulo Manuel Oliveira Maia, do CIAAA/RAAA I, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Abril de 1998.
(Por portaria de 5 de Maio de 1998)

Comando da Instrução
GEN, no quadro (50447111) Samuel Matias do Amaral, do IAEM, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Abril de 1998.
(Por portaria de 22 de Abril de 1998)
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de Instrução

MAJ QTS, no quadro (02362765) João Alfredo Rebelo Navarro, da AM, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Abril de 1998.
de 27 de Abril

(Por portaria

CAP SGE, no quadro (11464378) David Arnaldo Jorge Castro, do CRecrLisboa,
considerado nesta situação desde 24 de Março de 1998.

Quartel-General

do Governo

Militar

devendo ser

de 15 de Abril

(Por portaria

de 1998)

de 1998)

de Lisboa

GEN, no quadro (51400111) Jorge Barroso de Moura, do Clnstr, devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Abril de 1998.
de 22 de Abril

(Por portaria

de 1998)

MAJ SGE, no quadro (07984774) Gualdim Cordeiro, do QG/RMS, devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

de :: de Abril

de 1998)

CAP SGE, no quadro (03224072) João Cabral Casimiro, do EME, devendo ser considerado
nesta situação desde 26 de Março de 1998.
(Por portaria

Quartel-General

da Região Militar

de 15 de Abri I de 1998)

do Norte

COR INF, no quadro (07573864) Abílio Dias Afonso, do RII3, devendo
nesta situação desde 15 de Abril de 1998.
(Por portaria

ser considerado

de 27 de Abri I de 1998)

TCOR FARM, supranumerário (09643577) João José Coelho Torre, do HMRI, devendo ser
considerado nesta situação desde 9 de Março de 1998.
(Por portaria

Quartel-General

da Região Militar

de 31 de Março

de 1998)

do Sul

GEN, no quadro (51400311) Joaquim Manuel Martins Cavaleiro, do CM, devendo ser considerado
nesta situação desde 16 de Abril de 1998.
(Por portaria

Quartel-General

da Zona Militar

BRIG, no quadro (50434711) Fernando Governo
considerado nesta situação desde 17 de Abril de 1998.

de 22 de Abril

de 1998)

da Madeira

dos Santos Maia, da DR, devendo
(Por portaria

de 22 de Abril

ser

de 1998)

CAP INF, no quadro (08211788) João Paulo Ribeiro Junqueira, do RG3, devendo ser considerado
nesta situação desde 31 de Março de 1998.
(Por portaria

de 15 de Abril

de 1998)
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Quartel-General

N.o ó

da Zona Militar

dos Açores

MA] SGE, no quaero (15171674) Emidio Carlos Piedade Modesto, do CRecrPDelgada,
ser considerado nesta situação desde I de Abril de 1998.

devendo

(Por portaria de 6 de Abril de 19(8)

Campo Militar de Santa Margarida
Batalhão de Comando e Serviços
SMOR INF, no quadro (08060174) Ventura da Silva Jesus Guerreiro, do Cmd e CCS/BMI,
devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Março de 1998.
(Por portaria de 15 de Abri I de 1<)98)

~A] ART, no quadro (05383082) Carlos Eduardo Pinto Ferreira, do GAC/BMI, devendo ser
considerado nesta situação desde 2 de Março de 1998.
SAJ AMAN, no quadro (82127173) José António Paulo, do CRecrPDelgada,
considerado nesta situação desde I I de Fevereiro de 1998.
ISAR INF, no quadro (19814084) Jorge Manuel Lourenço Henriques,
devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Março de 1998.

devendo ser

do 2BIMec/BMI,

(Por portaria de 31 de Março de 199R)

Brigada Mecanizada Independente
Comando e Companhia de Comando e Serviços
SCH INF, no quadro (09595274) Albertino Alves Dias, do BCS/CMSM, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Abril de 1998.
(Por portaria de 12 de Maio de 1(98)

..
1.0 Batalhão

de Infantaria

Mecanizado

2SAR MAT, no quadro (11523091) Luís Filipe Conceição Martins, do GCC/BMI, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de l.n.c iro de 1997.
(Por portaria de 31 de Março de 199)\)

2.° Batalhão

de ltih'mtal"Ía Mecanizado

CAP INF, no quadro (07448385) Joaquim José Rodrigues Bucho, do BApSvc/BMI,
ser considerado nesta situação desde 20 de Fevereiro de 1998.

devendo

(Por portaria de 31 de Março de 1998)

TEN INF, no quadro (07143290) Rui Manuel Afonso Rodrigues, do RI I, devendo ser considerado
nesta situação desde 31 de Março de 1998.
(Por portaria de 22 de Abril de 199Rl
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de Transmissões

SAJ TM, no quadro (04085978) Manuel Avelino Guimarães M. Moreira,
devendo ser considerado nesta situação desde 16 de Fevereiro de 1998.

do QG/RMN,

ele 31 ele Março

(Por portaria

de 1998)

Comando das Tropas Aerotransportadas
MAJ SGPQ, no quadro (08579074) José Francisco Custódio, do EME, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Abril de 1998.
de 27 ele Abri I ele I (98)

(Por portaria

2SAR TM, no quadro (00429190) Alexandra Maria Damião Serrano Rosa, do BCS/CT AT,
devendo ser considerada nesta situação desde 8 de Abril de 1998.
ele 15 ele Abril

(Por portaria

Centro de Telecomunicações

Perrnanentes/C'I'

ele 199R)

AT

MAJ TM, no quadro (13385883) Álvaro Domingos Marques Moleiro, da CTm/BAI, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

de 27 ele Abril

ele 1998)

Centro de Saúde/CT AT
ISAR PARAQ, no quadro (08876873) Álvaro António da Silva Lopes, da AMSJ, devendo
ser considerado nesta situação desde 14 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

de 5 ele Maio

ele 19(8)

Área Militar de São Jacinto
CAP TM, no quadro (07599978) Jorge Manuel Soares Barroso, da CTm/BAT, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

TEN SGE, no quadro (17996676) Manuel de Carvalho
considerado nesta situação desde 17 de Novembro de 1994.

Rodrigues,

ele 22 de Abril

da ESSM, devendo

(Por portaria

SAJ PARAQ, no quadro (01532077) Cândido Tavares
considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.

Oliveira,

ele 1998)

de 5 ele Maio

ele 1998)

da ETAT, devendo

r Por portaria

de 31 ele Março

ser

ser

ele 1998)

2SAR TM, no quadro (03446992) Orlando Manuel Costa Vasco, da CTm/BAI, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Abril de 1998.
(Por portaria

ele 22 de Abril

ele 1998)

2." Série
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Brigada Aerotransportada
Independente
Batalhão de Apoio e Serviços
ISAR PARAQ, no quadro (14586390) Luís Miguel Furtado Ferreira, da AMSJ, devendo ser
considerado nesta situação desde 14 de Abril de 1998.
(Por portaria de 5 de Maio de 1998)

I." Batalhão de Infantaria Aerotransportado
Regimento

de Infantaria

n." 15

I SAR PARAQ, no quadro (05009882) Pedro Manuel dos Santos Rocha, do 3BINBAT, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Julho de 1997.
(Por portaria de 31 de Março de 1998)

I SAR PARAQ, no quadro (18467584) Manuel Francisco Carvalho
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.

Mota, do 3BIA/BAI,

(Por portaria de 12 de Maio de 1998)

Companhia

de TransmissõeslBAI

I SAR TM, no quadro (15930885) José Francisco
nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.

Neto, da EPT, devendo ser considerado

I SAR TM, no quadro (11253490) Paulo Jorge Pereira Martins, da EPT, devendo ser considerado

ne ta situação desde 19 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 5 de Maio de 1998)

Brigada Ligeira Intervenção
CAP CAV, no quadro (00598788) Paulo Alexandre
considerado ne ta situação desde 2 de Abril de 1998.

Simões Marques, do RC4, devendo ser
(Por portaria de 22 de Abril de 1998)

Escola Prática de Engenharia
2SAR AMAN, no quadro (06390680) Mário Jorge Alves Carreiro, do RTm I, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Março de 1998.
(Por portaria de 31 de Março de 1998)

Escola Prática do Serviço de Material
MAJ MAT, no quadro (17977477) Gustavo Jorge Dias, da DSM, devendo ser considerado
nesta situação desde 31 de Março de 1998.
(Por portaria de 6 de Ahril de 199X)
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de Transportes

SMOR SGE. no quadro (42450060) José Augusto Teixeira Roque, do CRecrCoimbra,
ser considerado nesta situação desde 2 de Março de 1998.
(Por portaria

Regimento

de 31 de Março

devendo
de 1998)

n." I

de Infantaria

SAJ INF, no quadro (02442784) José Alves Mendes Loureiro, da EMEL, devendo ser considerado
nesta situação desde 27 de Abril de 1998.
(Por portaria

Regimento

de Infantaria

de 12 de Maio

n." 2

COR lNF, supranumerário (08181365) Paulo José Pereira Guerreiro, do CRecrFaro.
ser considerado nesta situação desde 24 de Março de 1998.
(Por portaria

de 15 de Abril

MAl lNF, no quadro (01427181) João José Claro dos Santos Cravo. do 2BIMec/BMI,
ser considerado nesta situação desde 16 de Março de 1998.
(Por portaria

Regimento

de Infantaria

de I <)<)X)

de 31 de Março

devendo
de 199Xl

devendo
de 199::1)

n." 13

COR INF, no quadro (02238064) António Joaquim Machado Ferreira. do QG/RMN, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Abril de 1998.
(Por portaria

Regimento

de Infantaria

de 27 de Abri I de 199::1)

n." 14

COR INF, no quadro (08837864) Fernando Pereira dos Santos Aguda, da DInstr, devendo ser
considerado nesta situação desde 16 de Abril de 1998.
(Por portaria

Centro

de Instrução

de Operações

de 27 de Abril

de 1(98)

Especiais

ISAR TM, no quadro (19754590) Rogério Vieira Sousa, do Comando da ZMA/CTP. devendo
ser considerado nesta situação desde 22 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria

Regimento

de Artilharia

Antiaérea

de 31 de Março

de 1998)

n." 1

ISAR ART. no quadro (15596584) Vitor Manuel Duarte Santos, da DA MP. devendo
nesta situação desde 23 de Março de 1998.

ser

conxiderudo

(Por portaria

de 27 de Abril

de 19l)~1
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I SAR ART, no quadro (14674090) José Manuel dos Santos Rosa, do RAC, devendo
considerado nesta situação desde 3 de Março de 1998.
(Por portaria

Regimento

de Artilharia

de 31 de Março

ser

de 1998)

n." 4

MAJ ART, no quadro (06477483) Carlos de Oliveira Andrade, do RA5, devendo ser considerado
nesta situação desde 17 de Março de 1998.
(Por poriariu

Regimento

de Artilharia

de 31 de Março

de 19S18)

n." 5

SAJ ART, no quadro (03634884) Paulo Jorge dos Santos Antunes Guerreiro. do RG3, devendo
ser considerado nesta situação desde 2 de Março de 1998.
(Por porturia

Regimento

de Cavalaria

de 3 I de Março

de ISlSIX)

n." 6

SMOR CA V, no quadro (06993064) Manuel dos Anjos Ferreira Dinis. do CRecrPorto, devendo
ser considerado nesta situação desde 8 de Março de 1998.
(Por portaria

Regimento de Lanceiros
Diligência/COFT

de 31 de Março

de 19S18)

n." 2

1SAR ART, no quadro (00465286) Lourenço Gomes Lopes, do RAC, devendo ser considerado
nesta situação desde 24 de Março de 1998.
(Por portaria

Batalhão

dos Serviços

de 27 de Abril de 1998)

de Transportes

SMOR I F, no quadro (34093161) José Brazio Costa, do BISM, devendo ser considerado
nesta situação desde 9 de Março de 1998.
(Por panaria

Instituto

de Altos Estudos

de 31 de Março

de 1998)

Militares

BRIG, no quadro (50777411) José António Vieira da Silva Cordeiro, da DSM, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Abril de 1998.
COR I F, no quadro (08312064) Victor Manuel Vicente Fernandes,
con-iderudo ne: ta situação desde 23 de Março de 1998.
(Por portaria

do RI2, devendo ser
de 15 de Abril de 11)1)\)
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MAJ INF, no quadro (05069482) Lúcio Agostinho Barreiros dos Santos, do EME, devendo
ser considerado nesta situação desde 2 de Março de 1998.
de 31 de Março

(Por portaria

Academia

de 1998)

Militar

MAJ ENG, no quadro (13030683) Jorge Filipe Marques Moniz Corte Real Andrade, do EME.
devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Março de 1998.
de 27 de Ahril de 1998)

(Por portaria

SAJ TM, no quadro (08487482) Carlos Manuel Jerónimo
considerado nesta situação desde 23 de Março de 1998.

Ferreira. do DGMT, devendo ser
de 15 de Abril de 1998)

(Por portaria

I SAR MAT,

considerado

no quadro (O I 098488) Carlos Alberto
nesta situação desde 9 de Março de 1998.

Merca Silva. do RAC, devendo
ele 31 de Março

(Por portaria

ser

de 1998)

Escola Militar de Electromecânica
SMOR MAT, no quadro (37314161) Joaquim Oliveira Mendonça
considerado nesta situação desde 2 de Março de 1998.

da EPSM, devendo

SAJ INF, no quadro (08243974) Júlio Moura Sousa, do CIOE, devendo ser considerado
situação desde 3 I de Julho de 1996.
ele 31 de Março

(Por portaria

Centro de Finanças/Comando

ser

nesta

ele 1998)

da Região Militar do Sul

CAP AM, no quadro (19372885) Victor Manuel Alves Carneiro, do CF/QG/ZMA,
ser considerado nesta situação desde 2 I de Março de 1998.
de 31 de Março

(Por portaria

Centro de Informática

devendo
ele 1998)

do Exército

SAJ TM, no quadro (O I 005283) Eduardo António dos Santos Cardoso, da EPT, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

Centro de Psicologia

Aplicada

de 5 de Maio de 1998)

do Exército

SAJ ART, no quadro (04946983) João Luís Saporiti Machado da Cruz Bucho, do RAC.
devendo ser considerado nesta situação desde 26 de Fevereiro de 1998.
(Por portaria

ele 3 I de Março

de 19t)~)
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Arquivo Histórico Militar
2SAR SGE, no quadro (19965891) David Manuel Lopes Custódio, do CIAAA/RAAA I, devendo
ser considerado nesta situação desde 31 de Março de 1998.
(Por portaria de 5 de Maio de 199R)

Hospital Militar Principal
TE DENT, no quadro (10401992) José João Baltazar Mendes, do CS/CMSM,
considerado nesta situação desde 7 de Abril de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 27 de Abril de 199R)

SCH MED, no quadro (60532474) João Emídio Coelho Cortes, do BApSvc/BMI,
considerado nesta situação desde II de Janeiro de 1998.

devendo ser

ISAR MED, no quadro (O I 128889) António Maria Corono Nogueira, do IMPE, devendo ser
considerado nesta situação desde 12 de Março de 1998.
ISAR MED, no quadro (16421089) Abílio Andrade Martins Cardoso, da EMEL, devendo ser
considerado nesta situação desde 22 de Dezembro de 1997.
(Por portaria de 15 de Ahril de 199R)

Hospital Militar

Regional

n." I

TCOR MED, no quadro (18716073) Joaquim Carlos Pinheiro
devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Março de 1998.

da Costa, do CCSelPono,

(Por portaria de 2 de Abril de 1998)

Hospital Militar Regional n." 2
MAJ AM, no quadro (04236476) António Aurélio da Silva Ferreira, do BApSvc/BMI,
ser considerada nesta situação desde 9 de Abril de 1998.

devendo

(Por portaria de 27 de Abril de 1998)

Centro de SaúdelRegião

Militar do Sul

CAP MED, no quadro (10775281) Maria Alice Rodrigues Marques da Silva, do HMP, devendo
ser considerada nesta situação desde 23 de Março de 1998.
(Por portaria de 15 de Ahril de 1998)

Oficina

Gerais de Fardamento

e Equipamento

COR AM, no quadro (08842565) Fernando Machado
considerado nesta. ituação desde I de Abri I de 1998.

Joaquim,

do DGMI, devendo

ser

(Por portaria de 15 de Abril de 1998)
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Depósito
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Geral de Material de Guerra

MAJ MAT, no quadro (032 J 5 I67) Fernando Frederico,
nesta situação desde 3 J de Março de 1998,

da DSM, devendo ser considerado
(Por portaria de 22 de Abri I de 1998)

Depósito

Geral de Material de Transmissões

ISAR TM, no quadro (0579959 I) António Fernando Mendes Machado, do RTm I, devendo
ser considerado nesta situação desde 17 de Março de 1998,
(Por portaria de 31 de Março de 1998)

1.o Tribunal

Militar Terr itor ial do Porto

COR INF, no quadro (O 1423863) António Ramos da Rocha, do 2TMTPorto,
considerado nesta situação desde 8 de Março de 1998,

devendo ser

COR INF, no quadro (0432 I264) Manuel Joaquim R, Correia Tavares, do RI I4, devendo ser
considerado nesta situação desde 2 de Abril de 1998.
(Por portaria de 15 de Abril de 1998)

COR INF, no quadro (05890864) Diamantino Gertrudes da Silva, do CRecrPorto,
ser considerado nesta situação desde 8 de Março de 1998,

devendo

(Por portaria de 31 de Março de 1998)

Museu Militar
MAJ QTS, no quadro (02254968) António Manuel
considerado nesta situação desde 6 de Abril de 1998.

Ribeiro,

do QG/GML,

devendo

ser

(Por portaria de 22 de Abril de 1998)

Centro de Recrutamento

de Lisboa

SAJ AMAN, no quadro (82 I27 I73) José António
considerado nesta situação desde 12 de Março de 1998.

Paulo, do BCS/CMSM,
(Por parlaria

Centro de Classificação

devendo

ser

de 31 de Março de 1998)

e Selecção do Porto

MAl SGE, adido (O I065563) António José Gomes Henriques,
considerado nesta situação desde 2 de Fevereiro de 1998.

do QG/RMN,

devendo ser

(Por portaria de 2 de Abril de 1998)

Centro de Recrutamento

de Évora

MAl SGE, supranumerário (03454576) Luís Filipe Marques da Cruz Macedo, do QG/RMS,
devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 15 de Abril de 10')1\,
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de Ponta Delgada

COR INF, no quadro (3223096 I) Júlio Maria Martins Lopes, da ESSM, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Abril de 1998.
(Por portaria de 27 de Abril ele )998)

Centro de Recrutamento

do Porto

COR lNF, no quadro (05754164) José Adelino Mota e Castro Carneiro,
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Março de 1998.

do CCSelPorto,

(Por portaria de 31 de Março de )998)

Manutenção

Militar

TCOR AM, no quadro (1895 I672) Carlos Alberto dos Santos Pinto, da DSl, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Abril de 1998.
(Por portaria de 15 de Abril de 1998)

Sucursal do Entroncamento/MM
SAJ AM, no quadro (10985780) Paulo Jorge Fernandes,
considerado nesta situação desde 3 de Março de 1998.

do BApSvc/BMI,

devendo

ser

(Por portaria de 31 de Março de 1(98)

Colégio Militar
2SAR MED, no quadro (04228193) Raquel André Nabais, do BApSvc/BAI,
considerado nesta situação desde 19 de Março de 1998.

devendo

ser

(Por portaria de 3 I de Março de 1998)

VI -

CURSOS, ESTÁGIOS

E TIROCÍNIOS

Cursos
Frequentaram o curso de "Estado-Maior 96-98", que decorreu no IAEM, no período de I de
Outubro de 1996 a 30 de Janeiro de 1998. tendo obtido as classificações que a cada um se indica,
os oficiais a seguir identificados:
MAJ TNF (0037 I884) Paulo Emanuel Maia Pereira, Distinto;
MAJ lNF (17 I31684) Artur José Lima Castanha, Aprovado;

ORDEM

MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ

INF (00624685)
INF (15049684)
INF (O 1363084)
INF (15254081)
INF (17636380)
INF (06907079)
INF (12282483)
ART (13081985)
ART (06097578)
ART (08692982)
ART (00849080)
CA V (14359083)
CA V (19493878)
CA V (12601578)
CA V (07408482)
AM (00670483)
MA T (14312080)
TM (16727183)
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Nuno Álvaro Pereira Bastos Rocha, Aprovado;
João Manuel Ramos Vieira, Aprovado;
Jorge Manuel Barreiro Saramago, Aprovado;
João Pedro I. Sousa Barros Duarte, Aprovado;
Carlos Alberto Lopes Beleza, Aprovado;
Carlos A vel ino Viegas de Paz Moreno, Aprovado;
José António Coelho Rebelo, Aprovado;
Henrique José Pereira Santos, Aprovado;
João Miguel de Jesus Marquito, Aprovado;
José Domingos Sardinha Dias, Aprovado;
Jaime Alexandre Daniel Almeida, Aprovado;
Francisco Xavier Ferreira Sousa, Aprovado;
Rui Eduardo Azenha Sampaio Oliveira, Aprovado;
José Carlos Cordeiro Augusto, Aprovado;
Vitor Manuel Meireles dos Santos, Aprovado;
Rui Manuel Rodrigues Lopes, Aprovado;
João António Fonseca Salvado Alves, Aprovado;
Carlos Manuel Mira Martins, Aprovado.

VII -

DECLARAÇÕES

GEN RES (50031 II I) Henrique Bernardino
na GNR, em 6 de Maio de 1998.

Godinho, cessou a comissão normal de serviço

COR INF RES (50464511) José Agostinho F. de Oliveiro Pegado, continuou ao serviço
efectivo no desempenho de funções de Juiz Vogal, no TMTCoimbra, após transitar para a situação
de reserva, em 4 de Maio de 1998.
COR INF RES (51401211) António José Claro Pinto Guedes, cessou as funções de Conselheiro
Militar na Delegação Permanente de Portugal junto da OSCE em Viena, em 18 de Maio de 1998,
deixando a efectividade de serviço desde a mesma data.
COR ART RES (5044871 I) Fernando de Matos Alves, deixou de prestar serviço efectivo no
QG/RMN, desde I de Maio de 1998.
MAJ SGE RES (52680 III) José Machado Heitor, deixou de prestar serviço efectivo, no STM
desde I de Maio de 1998.
CAP QTS RES (31471060) Fernando
IASFA, desde I de Maio de 1998.

Maria Ribeiro, deixou de prestar serviço efectivo no

SCH INF RES (80019562) José Eugénio Fortes, continua na efectividade de serviço, na
situação de reserva, no CPAE, desde 12 de Maio de J 998, data da passagem à situação de reserva,
por limite de idade.
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SCH INF RES (02292063) José Alves Seixas presta serviço, no QG/RMN, em diligência na
delegação de Vila Real da CVP. desde 13 de Abril de 1998.
SCH TM RES (39479862) Fernando Espírito Santo Lopes, continua na efectividade de serviço,
na situação de reserva, na EPT, desde 14 de Maio de 1998, data da passagem à situação de reserva,
por limite de idade.

VIII -

RECTIFICAÇÕES

Na OE, 2." série, n.? 3, de 31 de Março de 1998, pág. 84, linha 22, onde se lê: "CORT lNF
(50704211) Hélder Chaves Gomes, 22 de Dezembro de 1997, 633 320$00;", deve ler-se: "CORT
lNF (50704211) Hélder Chaves Gomes, 22 de Dezembro de 1997,584 610$00:" .
.Na OE, 2." série, n." II, de 30 de Novembro de 1997, pág. 605, linha 33, onde se lê: "Conta
36 anos de serviço", deve ler-se: "Conta 38 anos, 3 meses e 19 dias de servico".
Na OE. n." 8, de 15 de Abril de 1994. pág. 347, linha 33, onde se lê: "devendo ser considerado
nesta situação desde 31 de Dezembro de 1993", deve ler-se: "devendo ser considerado nesta situação
desde 16 de Outubro de 1993".

IX -

OBITUÁRIO

1992
Março, 7 -

2SAR DFA (52830311)

Manuel da Cunha, do QG/GML.

1997

Abril, 8 Dezembro,

2SAR REF (51544711) Mário da Costa Veiga, do QG/ZMM;
13 - SAJ REF (51676111) Manuel Dias Duque, do QG/GML.

1998
Fevereiro, I - SAI REF (52119111) Adelino Ribeiro da Silva, do QG/RMS:
Fevereiro, 19 - TCOR REF (51263711) Serafim António dos Santos, do QG/GML;
Fevereiro, 26 - SCH REF (524421 I I) Manuel Martins Bento, do QG/GML;
Março, 10 - COR REF (51367611) José Póvoas Janeiro, do QG/GML:
Março, 10 - ISAR REF (50977711) Joaquim Neves Roque, do QG/RMS;
Março, 10 - 2SAR REF (51298411) Fernando Alfredo Palma, do QG/GML;
Março, 13 - ISAR REF (50161511) José dos Santos Romão, do QG/RMS;
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Março, 18 - BRIG REF (5089781 I) Daniel Neves Sales Grade. da RG/DAMP;
Março, 19 - CAP REF (508232 I I) Jaime Varela dos Santos, do QG/GML;
Abril, I - GEN REF (510634 11) Fernando Viotti de Carvalho, da RG/DAMP;
Abril, 6 - SAJ REF (501955 11) Manuel da Silva Fernandes, do QG/RMN;
Abril, 6 - CADJ REF (46227150) João Miguel Ribeiro Bringela, do QG/RMS;
Abril, 8 - SAJ REF (5083621 I) Evaristo de Oliveira e Silva, do QG/RMN;
Abril, 10 - CAP REF (52135211) Jaime Tomás de Freitas, do QG/ZMM;
Abril, 12 - SAJ REF (53 I009 I 1) Júlio César dos S. Veloso Albuquerque, do QG/RMN;
Abril, 12 - 2SAR AMAN (16024076) Manuel da Fonseca, do QG/GML;
Abril, 15 - 2SAR REF (53096411) António Pires Tiburcio, do QG/GML;
Abril, 20 - 1SAR REF (50516011) Manuel Fernando Laranja Serpa, do QG/GML;
Abril, 22 - ISAR REF (52200611) Jacinto Barbosa de Almeida, do QG/RMN;
Abril, 25 - 1SAR REF (51028611) Artur Adelino Paula, do QG/RMN:
Abril, 28 - SAJ REF (50845811) Manuel António Buinhas, do QG/RMN;
Maio, 4 - SAJ REF (51473511) Horácio Manuel da C. Vieira Coelho, do QG/RMN;
Maio, 7 - SAJ REF (53012211) José Augusto Pereira Gabriel, do QG/RMN;
Maio, 9 - CAP REF (505591 I I) Diamantino Dias, do QG/RMN;
Maio, 10 - SAJ REF (520999 I I) João Gonçalves da Silva, do QG/RMN.

o

Chefe do Estado-Maior

do Exército

Amónio Eduardo Queiroz Martins Barrento,

general.

I:stá conforme:
() .vjudante-General

e

do Exército

./,,\(; Casimiro Gomes Gonçalves Aranha,

general.
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2.ª SÉRIE
N.Q 7/31 DE JULHO DE 1998
Publica-se ao Exército

O

seguinte:

I -

DECRETOS,

PORTARIAS

E DESPACHOS

Despacho 11.° 14/SEDN/98
de 30 de Abril
Exonero o TCOR AM (03341521) João Manuel Lopes Nunes dos Reis, das funções
Ajudante de Campo.

o Secretário

de Estado

da Defesa Nacional,

de meu

José Rodrigues Pereira dos Penedos.

Despacho 11.° 15/SEDN/98
de 30 de Abril
Nomeio, ouvido o CEME, o MAJ AM (12969882) Fernando António de Oliveira
para exercer as funções de meu Ajudante de Campo.
Este despacho produz efeitos a partir de I de Maio de 1998.

o

Secretário

de Estado

da Defesa Nacional,

José Rodrigues

Gomes,

Pereira dos Penedos.

Despacho n." 8985/98
de 18 de Maio
No uso das competências
delegadas pelo Despacho n.? 231/98 (2: série), do Ministro da
Defesa Nacional, publicado do Diário da Repúblico, 2: série, n." 4, de 6 de Janeiro de 1998, nos
termos do art. 4.° do Dec.-Lei n." 238/96, de 13 de Dezembro, e encontrando-se
verificados os
requisitos neles previstos, nomeio os militares abaixo indicados, pelo período de 30 dias, para
desempenharem
funções de assessoria técnica junto da Escola Militar de Nampula, no âmbito do
Projecto n.? I do Programa Quadro da Cooperação Técnico-Militar
com a República de Moçambique:
COR JNF (05185566) Luís Nélson Ferreira dos Santos;
TCOR JNF (06989873) Pedro Manuel Moço Ferreira;
CAP INF (11082087) Jorge Manuel Dias Sequeira;
SAl INF (13294479) Luís Manuel Farinha Figueiredo;
O Director-Geral,

A. Gonçalves

Ribeiro, general.

3H2
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E DISCIPLINA

Condecorações
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de ouro de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°,22.°, e n.? 3 do art. 67.°, do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo
Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o BRIG (50777411) José António Vieira da Silva Cordeiro.
(Por portaria

Manda
distintos, por
da Medalha
Dec.-Lei n."
Santos.

o Chefe
ter sido
Militar
566/71,

de 27 de Maio de 1998)

do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
considerado ao abrigo dos arts. 21.°,25.°, e n." 3 do art. 67.°, do Regulamento
e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo
de 20 de Dezembro, o BRIG (42477862) António Marques Abrantes dos
(Por portaria

de 15 de Junho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, e n." 3 do art. 67°, do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo
Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o CORT CA V (32255060) Raúl Fernando Durão Correia.
(Por portaria

Manda
distintos, por
da Medalha
Dec.-Lei n."
Camilo.

o Chefe
ter sido
Militar
566/71,

do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, e n." 3 do art. 67.°, do Regulamento
e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo
de 20 de Dezembro, o COR INF (31686262) Carlos Manuel Costa Lopes
(Por portaria

Manda
distintos, por
da Medalha
Dec.-Lei n.?
Santos.

o Chefe
ter sido
Militar
566171,

o Chefe
ter sido
Militar
566/71,

o Chefe
ter sido
Militar
566171,

de 1998)

de 15 de Junho de 1998)

do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, e n." 3 do art. 67.°, do Regulamento
e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo
de 20 de Dezembro, o TCOR INF (06576281) Carlos Henrique de Aguiar
(Por portaria

Manda
distintos, por
da Medalha
Dec.-Lei n."
Sousa.

de 17 de Abril

do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, e n." 3 do art. 67.°, do Regulamento
e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo
de 20 de Dezembro, o COR INF (71053466) José António Meireles dos
(Por portaria

Manda
distintos, por
da Medalha
Dec.-Lei n."
Santos.

de 8 de Julho de 1997)

de <+ de Maio de 1998)

do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, e n." 3 do art. 67.°, do Regulamento
e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo
de 20 de Dezembro, o TCOR ART (17498968) Horácio Martins Gomes de

2." Série

Manda
distintos, por
da Medalha
Dec.-Lei n."
Tavares.

ORDEM

o Chefe
ter sido
Militar
566171,
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do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, e n." 3 do art. 67.°, do Regulamento
e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo
de 20 de Dezembro, o TCOR ENG (09170481) António José Fernandes
(Por portaria

de 15 de Junho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, ao abrigo do n." 2 do art. 39.° do capitulo V
do Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro - Regulamento da Medalha Mil itar e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, condecorar COm a medalha de mérito militar de l ." classe o
BRIG (50434711) Fernando Governo dos Santos Maia.
(Por portaria

de 22 de Maio

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de l ." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36.°, do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o BRIG (32255060)
Raúl Fernando Durão Correia.
(Por portaria

de 3 de Março

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de I." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36.°, do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o COR INF (44406362)
Joaquim Júlio Monteiro.
(Por portaria

de 29 de Maio

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de I." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36.°, do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o COR INF (31684462)
Abílio José Barbosa Monteiro de Macedo.
(Por ponaria

de 3 de Março

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de l ." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36.°, do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o COR INF (06635564)
Francisco Rosário Gonçalves Freire.
(Por portaria

de 17 de Ahril

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medaiha de mérito militar
de l ." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36.°, do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o COR AM (08128664)
José Alfredo Ferreira Almeida.
(Por portaria

Manda o
37.° do capitulo
e das Medalhas
de l ." classe o

de 29 de Maio

de 1998)

Chefe do Estado-Maior do Exército, ao abrigo dos arts. 33.°, 35.° n." 2 alínea a) e
V do Dec-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro - Regulamento da Medalha Militar
Comemorativas das Forças Armadas, condecorar com a medalha de mérito militar
Tenente General D. Mariano Alonso Baquer.
(Por portaria

de 15 de Junho de 19l)~)

38.+
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36.°, do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71 , de 20 de Dezembro, o TCOR AM (18951672)
Carlos Alberto dos Santos Pinto.
(Por portaria

de 3 de Junho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36.°, do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o TCOR AM (17736173)
José Salviano Ferreira Correia.
(Por portaria

de 1-+de Maio de 1l)1)8)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército. condecorar com a medalha de mérito militar
de 2." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército. ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36.°, do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o MAJ TNF (14097078)
Augusto Manuel dos Santos Alves.
(Por portaria

de 29 de Maio de 191)8)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33° e 36.°, do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o MAJ INF (06270882)
Joaquim de Sousa Pereira Leitão.
(Por portaria

de 1-+de Maio de 11)l)8)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36.°, do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o MAJ ART (06255680)
José Manuel Saraiva Dias Bento.
(Por portaria de: :) de Março

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36.°, do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o MAJ ART (02803883)
António Emídio da Silva Salgueiro.
(Por portaria

de 3 de Março

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36.°, do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o MAJ AM (15166579)
António Jorge de Sousa Machado.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2." classe, por segundo parecer do Conselho Superior ele Disciplina do Exército, ter sido considerado
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ao abrigo dos arts. 33.° e 36.°, do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o MAl MAT (06499272)
José Pereira da Palma.
(Por portaria

de 29 de Maio

de 19<)8)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar
com a medalha de mérito militar
de 2: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36.°, do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o MAJ QTS (04253464)
Asdrubal Figueiredo
Morais.
(Por portaria

de 1-1-de Maio

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar
com a medalha de mérito militar
de 2." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36°, do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o MAJ QTS (09312765)
António Joaquim Cardoso de Almeida.
(Por portaria

de 29 de Maio

de 199::1)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar
com a medalha de mérito militar
de 2a classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36°, do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec-Lei n." 566171. de 20 de Dezembro, o MAl QTS (02697766)
Manuel Raúl da Silva Pequito.
(Por portaria

de 3 cle Março

de 199l:l)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, ao abrigo do n." 2 do art. 39.° do Capítulo V
do Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro
- Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas
das Forças Armadas - condecorar
com a medalha de mérito militar de 3." classe,
o CAP INF (04273084)
Pedro Manuel Monteiro Sardinha.
(Por portaria

de 1R de Agosto

de 1997)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar
com a medalha de mérito militar
de 3." classe, por segundo parecer do C~nsclho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36.° do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CAP INF (i 6198181)
Armando

dos Santos

Ramos.
(Por portaria

de 27 de Fevereiro

de 19S1R)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar
com a medalha de mérito militar
de 3." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36.° do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CAP INF (17766982)
Fernando
Manuel Rodrigues
Pereira de Albuquerque.
I Por portaria

de 5 de Março

de 199::1)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército. condecorar
com a medalha de mérito militar
de
classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CAP INF (09043084)
3a

António

Augusto

Gonçalves.
(Por porturia

de 1-1-de Maio

de 1<J9R)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CAP INF (07448385)
Joaquim José Rodrigues Bucho.
0

0

(Por portaria de 3 de Junho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CAP INF (11689185)
João Carlos Cabral de Almeida Loureiro Magalhães.
0

0

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3.a classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CAP INF (00771586)
Hilário Dionísio Peixeiro.
0

0

(Por portaria de 17 de Abril de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CAP INF (09156086)
Lino Loureiro Gonçalves.
0

0

(Por portaria de 1.+de Maio de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CAP INF (O1672587)
Fernando Paulo Monteiro Lúcio Gonçalves.
0

0

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CAP INF (O1304389)
Rui Manuel Soares Pires.
0

(Por portaria de I de Abril de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36.° do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CAP INF (15372686)
Nuno Correia Barrento de Lemos Pires.
0

(Por portaria de 29 de Maio de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CAP INF (12419387)
Sérgio Augusto Valente Marques.
0

0

(Por portaria de 14 de Maio de 1998)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o CAP ART (03289784)
Joaquim Manuel de Almeida Moura.
0

0

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o CAP ART (00056788)
José Carlos Marques Gonçalves.
0

0

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas. aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CAP CA V (03234984)
Nuno Gonçalo Vitória Duarte.
0

0

(Por portaria

de I de Abril

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CAP CA V (18503485)
Paulo Manuel Simões das Neves de Abreu.
0

(Por parlaria

de 17 de Abril

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CAP ENG (O1506285)
Fausto Manuel Vale do Couto.
0

0

(Por portaria

de :1 de Junho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o CAP AM (00944379)
José Alves de Sousa.
0

0

(Por portaria

de 5 de Março

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o CAP AM (16678180)
Victor Carreiras Pedroso.
0

0

(Por portaria

de 27 de Fevereiro

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n.? 566/71, de 20 de Dezembro, o CAP AM (00453481)
Rui Manuel Albuquerque Tavares Salvado.
0

0

(Por portaria

de 29 de Maio

de 199R)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CAP AM (19372885)
Victor Manuel Alves Carneiro.
0

0

(Por portaria

de .3 de Junho

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado'
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar c das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n° 566171, de 20 de Dezembro, o CAP AM (11955586)
Carlos Mário Veríssimo Esteves.
0

0

(Por portaria

de 27 de Maio de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CAP MAT (14168774)
Isaías Escaleira Pires.
0

0

(Por portaria

de 5 de Março

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e da. Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CAP MAT (09280876)
Vitor Manuel Domingues.
0

0

(Por portaria

de .3 de Junho

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CAP SGE (02184376)
João Maria Rosa Leitão.
0

0

(Por portaria

de 5 de Março

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CAP SGE (07616277)
Serafim Marques Ribeiro.
0

0

(Por portaria

de 27 de Maio de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CAP SGE (08215678)
João da Cunha Mota.
0

0

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha ele mérito militar
ele 3: classe, por segundo parecer elo Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
0

0
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das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o CAP SGE (12998378)
José Manuel Castro Santos.
(Por portaria de 14 de Maio de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito mi Iitar
de 3: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n.? 566/71, de 20 de Dezembro, o TEN SGE (12366581)
António João Mendes Cordeiro.
0

0

(Por portaria de 3 de Junho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o SCH INF (16641876)
Carlos Cardoso Magalhães.
0

0

(Por panaria

de 29 de Maio de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o SCH TM (39365061)
António Guedes Teixeira.
0

0

(Por panaria

de 14 de Maio de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo do arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o SCH MED (00125963)
José Ramos Hilário.
0

0

Manda o Chefe do Estado-M;ior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71 , de 20 de Dezembro, o SCH SGE (13026974)
Manuel António Parra.
0

0

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n.? 566/71, de 20 de Dezembro, o SCH PARAQ
(19747571) António João Quintas Martins.
0

0

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o SAJ INF (15386183)
Manuel Rodrigues Guerra.
0

0

(Por portaria de 3 de Junho de 1998)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36.° do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o SAJ INF (O1124784)
Manuel da Fonseca Freire.
(Por portaria

de 17 de Abri I de 199R)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36.° do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o SAJ INF (05872876)
Valentim Correia de Matos.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mente militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36.° do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o SAJ CA V (12747384)
Vitor Manuel Cambiais Frois Caldeira.
(Por portaria

de 5 de Março

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n° 566171, de 20 de Dezembro, o SAJ ENG (16017183)
Carlos Reis Pio.
0

(Por portaria

de I de Abril

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o SAJ ENG (17779383)
António José Pagaimo de Sousa.
0

(Por portaria

de 5 de Março

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36.° do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n.? 566171, de 20 de Dezembro, o SAJ MAT (08962484)
José Pires Ribeiro da Cruz.
(Por portaria

de 29 de Maio

de 1998) _./

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36.° do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o ISAR INF (04424886)
Júlio Fernando Fresco Ferreira.
Manda o Chefe do Estado- :--1:11 \ lr do Exército, condecorar com a medalha de mérito mi Iitar
de 4: classe. por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército. ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o ISAR fNF (05338687)
Carlos Alberto Marques Capela.
0

(Por portaria

de 3 de Junho de 1998)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n.? 566/71, de 20 de Dezembro, o ISAR PARAQ
(03372088) José Figueiredo Rodrigues.
0

0

(Por portaria

dê' 17 de

Abril de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o 2SAR AMAN
(I 1348582) Luís Manuel Mateus Adrião.
0

0

(Por portaria de 29 de Maio de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4." classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o 2SAR AMAN
(19533785) Paulo Jorge Pinheiro da Silva.
0

0

(Por portaria de 17 de Abril de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar ..
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o FUR INF (36392755)
Joaquim Moreira Pinto.
0

0

(Por portaria de 14 de Maio de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CSEC AM (07305478)
0

0

José João Meireles.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CADJ (07626273)
0

0

João de Andrade Gonçalves.
(Por portaria de 17 de Abril de 1998)

Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exemplar, por despacho das datas
que se indicam e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de
Dezembro,

os seguintes

Despacho

militares:

de 19 de Fevereiro

1998:

COR INF (04583666) Jo: é Ferreira Barroca Monteiro;
MAJ TM (52393311) António Pires Faustino;
MAJ TM (08073964) José Sebastião Calmeiro Gonçalves;
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MAJ MAT (52393011) João Pedro Quintela Leitão;
SMOR INF (50089911) Jerónimo Francisco da Conceição Candeias;
,ISAR MED (00513062) Veríssimo Augusto Torrão Correia.
Despacho de 5 de Março
SMOR VET (03657667)
Despacho

de

J

! 998:
Edmundo Poeiras Barradas.

2 de Março 1998:

TCOR ENG (02068887) Ramiro Cardeira Martins;
ISAR MUS (39506861) Manuel Henrique Lousa.
Despacho

de 2 de Abril 1998:

COR INF (07151963) Armando de Almeida Martins;
TCOR INF (10485767) António José Augusto;
TCOR INF/GNR (700689) António Francisco Dias Vieira;
MAJ QTS (04361364) Francisco Marques Fernando;
MAJ INF/GNR (70070 I) Mário Catarmo;
MAJ INF/GNR (710274) José Armando Pereira Machado;
SCH INF/GNR (670238) José Libertador Mesquita;
SAJ MUS (09230266) Pedro Mourato da Conceição;
CC H/GNR (690039) João António Martins;
CCH/GNR (700627) António Augusto Conde;
CCH/GNR (700500) Fernando Guerreiro Teixeira;
CAB/GNR (700532) Fernando José da Conceição dos Santos;
CAB/GNR (700576) Alexandre Alves Machado;
CAB/GNR (700538) António Oliveira Campos;
CAB/GNR (700481) Floriano de Azevedo Teixeira Calvo;
SOL/GNR (690066) Nascimento de Jesus João;
SOL/GNR (7061 I I) Alexandre Rodrigues Preto;
SOL/GNR (686222) José de Sousa;
SOL/GNR (700396) João Fernandes Pereira;
'SOL/GNR (700324) Domingos de Moura;
SOL/GNR (690158) Carlos Martins Lourenço;
SOL/GNR (700582) Casimiro Augusto Pires;
SOL/GNR (690048) Armando Augusto Pereira.
Despacho de 17 de Abril 1998:
TCOR TM (03964067)

Vitor Manuel do Nascimento.

Despacho de 28 de Abril 1998:
TCOR INF (01647367) Agostinho Bravo Saraiva da Rocha;
TCOR INF (09053067) António Manuel Fernandes Angeja;
TCOR INF (11124967) José Gabriel Brás Marcos;
MAJ QTS (07622363) Jorge António Monteiro Lopes;
MAJ QTS (04839266) José Álvaro Carvalho Pereira Leite;
SOL/GNR (700585) Francisco dos Santos Pires.
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Despacho de 22 de Maio 1998:
TCOR INF (11310467) Luís Manuel Gomes dos S. Lopes;
TCOR ENG (07878766) Aníbal Benjamim C. Soares;
MAJ QTS (07921166) José João de Oliveira Santos;
MAJ QTS (01187366) Elmano Mendes Ribeiro da Cruz;
SCH INF/GNR (696082) Lourenço Branco Alves;
SAJ INF/GNR (746232) Manuel António Chaves;
CAB/GNR (706169) António Fernandes Pimentel;
CAB/GNR (690253) António Belchior;
SOL/GNR (710 I05) Jerónimo Caetano F. Felício.
Despacho de 4 de Junho 1998:
SMOR INF (08367267)

António José do Carmo Serpa.

,

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medafha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército. de I: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.°, n." 5.°
do art. 3.° e 4.° do Dec.-Lei 397/85, de II de Outubro, o General de Brigada D. José António Garcia
Gonzales, do Exército de Espanha.
(Por portaria de 26 de Maio de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, O COR INF (44313460) Adelino Simão Gamboa.
(Por portaria de 14 de Maio de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n.? 397/85, de II de Outubro, o COR MED (05021768) Pedro Manuel Caimoto
Jácome.
(Por portaria de 22 de Maio de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, O TCOR INF (01247464) Henrique José Pedroso de
Albuquerque.
(Por portaria de 6 de Maio de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts, 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n.? 397/85, de II de Outubro, o TCOR INF (15077872) Manuel Francisco Carralo
Candeias.
(Por portaria de 14 de Maio de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército. de 2." classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts, 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o TCOR ART (07935566) Manuel João Ferreira de
Sousa.
(Por portaria de 22 de Maio de 1998)
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Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o TCOR TM RES (50357411) Daciano Amílcar Machado
do Amaral Brites.
(Por panaria

de IOde

Março

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts, 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o TCOR AM (05531273) Sérgio Humberto Martins dos
Santos.

I

1
~

(Por portaria

de 14 de Maio

de 1998)

O TCOR (016460350) José António Luz, do Exército do Estados Unidos da América, vem
\ desempenhando as funções de Chefe da Artnv Section do Ojjice ofDefense Cooperation da Embaixada
'" do Estados Unidos da América em Lisboa desde 1995 e brevemente regressará ao seu País.
Tendo desempenhado funções idênticas entre Setembro de 1988 de Dezembro de 1995, foi
na altura agraciado com a medalha de mérito militar de 2: classe.
É de realçar o modo como ao longo de três anos em que exerceu as funções já referidas,
demonstrou elevada competência, extraordinária dedicação e empenho.
A prestimosa e inexcedível colaboração por si prestada em todos os assuntos de carácter
politico-militar na área das negociações bilaterais com o Exército dos EUA, permitiu-lhe desenvolver
desde 1995, um trabalho muito profícuo e valioso no desenvolvimento e accionamento de consultas
relativas às disponibilidades e custos materiais, pontos de situação dos contratos vigentes, informações
de carácter técnico e táctico e elaboração de contratos (Letters of Offer and Aceptance, LOA).
Releve-se ainda a sua incondicional disponibilidade para acompanhar, apoiar e fortificar de
forma particularmente activa em todos os contactos com as autoridades dos EUA designadamente
aquando da realização de Country Management Review, de Inspecções e de Demonstrações de
Equipamentos e Sistemas.
Merecem igualmente referência os esforços por si desenvolvidos no âmbito do Reequipamento
do Exército Português, na obtenção dos equipamentos previstos na 2: LPM, e sobretudo pela
execução da Lista Consolidada para a Modernização Forças Armadas, no que ao Exército diz
respeito, através do Southern Region Amendmenr, programa este de particular interesse por permitir
a obtenção de equipamento sem quaisquer custos patrimoniais, bem como as suas constantes
preocupações de contacto permanente no sentido de apurar as solicitações do Exército e resolver
atempadamente os assuntos que com frequência lhe foram colocados quer técnicos, tácticos ou
contratuais.
As relações do tenente-coronel Luz com o EME pautaram-se sempre pela extrema correcção,
franca cortesia e amabilidade, contribuindo assim para o estreitamento das boas relaçoes entre os
nossos dois Países pelo que os serviços por si prestados se consideram de elevado mérito contribuindo
significativamente
para a eficiência prestigio e cumprimento da missão do Exército.
Nestes termos:
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o TCOR (016460350) José António Luz, do Exército dos
Estados Unidos da América.
(Por portaria

de 22 de Junho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n.? 397/85, de II de Outubro, o MAJ INF (03666381) José António da Fonseca e
Sousa.
(Por portaria

de 17 de Junho de 199Xl
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Manda o Chefe do E tado-Maior do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro. o MAJ MED (08368675) António Bernardo da Cunha
Horta.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2." classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n.? 397/85, de II de Outubro, o CAP TM (50248211) José Francisco Carapinha.
(Por portaria

de 14 de Maio

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 3." classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.0 e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o CAP INF (14054383) Carlos Manuel Antunes Gomes.
(Por portaria

de 22 de Maio

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 3: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.0 e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85. de II de Outubro, o CAP MAT (50005511) Artur José Dias Morga.
(Por portaria

de 1.+ de Maio

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 3: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o CAP SGE (O 1354677) Mário Jorge Bacelar Rocha
Martins.
(Por portaria

de 19 de Junho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 3: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o CAP QTS (31460556) Hermann José Soares.
(Por portaria

de 3 de Junho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o SMOR INF (38191661) David Gonçalves Arújo.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o SMOR SGE (51279511) Edmundo Ferreira Aguiar.
(Por portaria

de 3 de Junho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n.? 397/85, de II de Outubro, o SCH INF (06836463) Germano Rodrigues Paulo.
(Por portaria

de 27 de Maio

de 1998)

Manda O Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército. de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n.? 397/85, de II de Outubro, o SCH INF (08948066) José Manuel Oliveira Vieira.
(Por portaria

de 1.+ de Maio

de 19()~)

ORDEM

396

DO EXÉRCITO

N." 7

2.' Série

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
a
Henriques - Patrono do Exército, de 4. classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o SCH INF (15042777) Joaquim Armindo de Magalhães
Ribeiro.
(Por portaria de 14 de Maio de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts, 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o SCH ART (07855478) Tito Rodrigues Ribeiro.
(Por portaria de 15 de Junho de 1998)

Por despacho
Autorizados

do Ministro da Defesa Nacional de 4 de Outubro de 1997:
os militares em seguida mencionados

a aceitarem as seguintes condecorações:

Medalha da NATO:
CAP INF (O1395687) Eleutério João Laranjinho
Medalha das Nações Unidas -

UNA VEM III -

Faleiro.
Angola:

TEN SGE (08931876) José Ferrinho da Fonseca;
SCH TM (61382874) Joaquim Manuel Silveira Galrinho.

Medalha das Nações Unidas - UNPROFOR:
CAP ART (07483286) Francisco José Bernardino da Silva Leandro;
CAP CA V (09407383) António Nuno Reis Carrapatoso Marcos Andrade.
(DR I I série, n." 255, de 4 de Novembro

de 1997)

Louvores

Louvo o BRIG (50434711) Fernando Governo dos Santos Maia, pela forma dedicada e
competente como, durante cerca de um ano, desempenhou as funções de Director do Recrutamento.
Oficial dotado de uma exemplar formação militar e elevada competência profissional, confirmou
mais uma vez as raras qualidades que a sua folha de serviços atesta e que repetidamente têm sido
enaltecidas. Dirigiu e coordenou a actividade dos órgãos funcionais na sua dependência, estabelecendo
com estes uma ligação baseada em excelentes relações de que resultou uma estreita cooperação na
resolução das questões ligadas às operações de recrutamento, conduzindo à normalização de alguns
procedimentos tanto no âmbito interno como na relação com os órgãos civis intervenientes.
Assumindo o cargo num período em que se perspectivam profundas alterações no actual
sistema de recrutamento, imprimiu ao exercício das suas responsabilidades um cunho de elevado
dinamismo bem patente na elaboração de estudos e pareceres, de que se destaca a "Análise Sistémica
sobre o Recrutamento dos Jovens para os Regimes de Voluntariado e Contrato", que conduziram
a um conjunto de propostas, bem fundamentadas e oportunas, sobre o recrutamento de voluntários,
que contribuíram de forma significativa para a tomada de posições do Exército nesta área. De
realçar neste âmbito, também, a permanente disponibilidade para a colaboração em estudos elaborados
no Comando do Pessoal, nomeadamente nos "Reflexos no Recrutamento de Voluntários por Força
da Desconstitucionalização
do SMO" e "Obtenção e Retenção de Praças RV/RC".
A sua invulgar capacidade de comando, o seu profundo sentido de dever, a sua lealdade, a
sua sociabilidade e humanismo, e o seu empenhamento na melhoria das instalações, levaram-no a
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granjear a estima, a consideração
e o respeito dos seus subordinados,
criando um óptimo ambiente
que se traduziu em trabalho de crescente qualidade e oportunidade.
Nos contactos
com as inúmeras entidades
civis e órgãos de comunicação
social que por
motivos diversos estabeleceu,
com o seu excepcional
profissionalismo,
espírito de missão, impecável
apresentação
e aprumo, sempre divulgou de forma objectiva, clara e com notável sensatez as acções
de recrutamento,
procurando
sempre criar um clima de bom relacionamento
favorável à cooperação
e entendimento,
contribuindo
para o fortalecimento
do prestígio do Exército.
Como Presidente do Conselho da Arma de Cavalaria, pautou a sua postura de forma empenhada
e isenta, apoiando a sua actuação numa capacidade de diálogo permanente,
sensibilidade
e sensatez,
que lhe permitiram transmitir as necessárias indicações, com exemplar sentido de justiça, oportunidade
e compreensão
pelas legítimas aspirações dos militares da sua Arma, que sempre honrou e dignificou.
Pelas excepcionais
qualidades
pessoais e militares já referidas
de que se destacam
a sua
capacidade
de comando e espírito de missão, bem como pelo excelente trabalho desenvolvido
como
Director da DR, cargo que desempenhou
com esclarecido
e excepcional
zelo, é da maior justiça
considerar
os serviços prestados
pelo brigadeiro
Governo Maia de extraordinários,
relevantes
e
distintos, dos quais resultou honra e lustre para o Exército.
16 de Abril

Martins Barrento,

de 1998, -

O Chefe

do Estado-Maior

do Exército,

António Eduardo Queiroz

general.

Louvo o BRIG (50777411) José António Vieira da Silva Cordeiro, pela forma extraordinariamente
competente,
dedicada e entusiástica,
como desempenhou
desde Maio de 1993 a Abril de 1998 as
funções de Director dos Serviços de Material do Exército.
Tendo assumido o cargo num período particularmente
difícil para o Serviço de Material, em
virtude de ter coincidido com o início do desempenho
das suas funções a reestruturação
do Exército,
a que o Serviço de Material não podia ficar alheio, com rapidez se apercebeu
da importância
e
elevada responsabilidade
que o exercício das novas funções revestia. Dando provas duma inteligente
e invulgar capacidade
de trabalho, liderança e notável desembaraço,
soube de uma forma exímia
organizar,
coordenar
e dirigir as actividades
do Serviço de Material,
quer no âmbito da função
Direcção quer no âmbito da função Execução.
Oficial muito completo,
que alia uma natural facilidade de comunicação
a urna irrepreensível
correcção
e cordialidade,
com notável sensatez e força de carácter, conseguiu
criar um clima de
bom relacionamento
institucional,
o que favoreceu
notoriamente
a cooperação
e o entendimento
com todos os elementos
que directamente
dirigiu.
É imperioso salientar no desempenho
do brigadeiro
Silva Cordeiro,
o impulso que deu ao
Serviço de Material, adaptando
a sua estrutura e conceito de acção às novas realidades que teve de
defrontar,
merecendo
especial
destaque
a transferência
da Escola Prática de Sacavém
para o
Entroncamento,
a transferência
do Depósito Geral de Material de Guerra de Beirolas para Benavente,
e a transferência
das Oficinas
Gerais de Material
de Engenharia,
sem que as actividades
dos
Serviços de Material,
tivessem sofrido a mínima paragem ou interrupção
na sua execução.
De sal ientar também o grande empenho e entusiasmo,
nunca descurando
o permanente
e
rigoroso acompanhamento
das actividades desenvolvidas,
com vista ao aproveitamento
dos materiais
com destino à ONUMOZ,
à Companhia
de Transmissões
5, à Companhia
Logística
6 e muito
recentemente
ao Destacamento
Sanitário 7.
Pelo seu quantitativo,
pela sua complexidade
técnica e pela eficácia com que o equipamento
tinha que responder
no âmbito da missão da Unidade num TO hostil, merece também especial
destaque o cuidado posto pelo brigadeiro Silva Cordeiro na celeridade de aprontamento
dos materiais
com destino à SFOR.
As elevadas
qualidades
que possui também foram evidentes
forma como dirigiu e coordenou
as actividades
de responsabilidade

na cuidadosa
do Serviço

e muito atenta
de Material no
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âmbito da Cooperação Técnico-Militar
Portuguesa com os países Lusófonos com especial destaque
para o desenvolvimento
dos projectos do serviço de material na República Popular de Angola,
Guiné Bissau e Cabo Verde.
Cultivando em elevadíssimo
grau o espírito de missão, o sentido de dever e da disciplina, o
brigadeiro Silva Cordeiro conferiu assinalável
coesão, motivação e espírito de camaradagem
ao
pessoal que superiormente
dirigiu, mercê da sua competência,
qualidades e virtudes militares,
constituindo-se
num extraordinário
exemplo de bem servir o Exército, devendo os serviços por ele
prestados, de que resultaram honra e lustre para a Instituição Militar e para o País, ser considerados
extraordinários
relevantes e distintíssimos.
27 de Maio de 1998, Martins Borrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Antonio Eduardo Queira:

Louvo o BRIG (42477862)
António Marques Abrantes dos Santos, pela forma altamente
eficiente e muito dinâmica como chefiou a Divisão de Operações do Estado-Maior
do Exército até
Janeiro de 1997 e posteriormente,
após a promoção a Oficial General, como desempenhou
as
funções de 2.° Comandante
do COFT até Março de 1998.
Oficial distinto com profundos conhecimentos
profissionais
e larga experiência internacional,
desenvolveu
como Chefe da Divisão de Operações uma intensa actividade no planeamento
do
sistema de forças e do dispositivo
do Exército, bem como em diversos estudos e informações
referentes à componente
operacional do sistema de forças.
Conhecedor
da realidade do Exército, planeou com muito discernimento
a estrutura interna
e as missões das Unidades, Estabelecimentos
e Órgãos e desenvolveu
inúmeros estudos referentes
às áreas da responsabilidade
da sua Divisão, e deu um contributo notável para a organização,
estrutura e missões das Unidades do Exército empenhados no Estrangeiro em missões de apoio à paz.
Como 2.° Comandante
do COFT, e na falta do General Comandante,
uma vez mais deu
provas das suas capacidades
de organização e de trabalho, imprimindo ao seu QG um dinamismo
e uma eficiência notáveis, sendo de destacar o planeamento
e o acompanhamento
das acções
referentes ao emprego das Forças na Bósnia-Herzegovina
e em Angola e dos Exercícios Operacionais
das Unidades do Exército.
Tendo assumido a responsabilidade
de centralizar o planeamento das acções do Exército, no
exercício Strong Resolve 98 quer na componente
Operacional
e Logística, quer ainda como Host
Nation, e acompanhar a execução das Operações Terrestres, organizou de uma forma eficiente o seu
reduzido QG e com elevado espírito de missão impulsionou toda a sua actividade, resolvendo com
enorme clarividência, capacidade de decisão e enorme determinação as inúmeras e por vezes delicadas
situações inopinadas que se lhe depararam.
Responsável ainda pelo controlo financeiro do Exercício, correspondeu de uma forma altamente
eficiente e responsável a todas as solicitações, apresentando
em tempo oportuno o resultado de uma
gestão rigorosa e controlada.
Oficial general com uma brilhante carreira profissional
que cultiva em alto grau os valores
militares, o brigadeiro Abrantes dos Santos desempenhou
as missões que lhe foram atribuídas com
particular brilho e excepcional zelo e de uma forma altamente honrosa e brilhante de que resultou
lustre para a Instituição Militar, devendo os serviços por si prestados serem classificados
de muito
distintos e relevantes.
IS de Junho de 1998, Martins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Antônio

Eduardo Queiroz,

Louvo o COR INF (31686262) Carlos Manuel Costa Lopes Camilo, pelo modo excepcionalmente
dedicado, construtivo
e eficiente, como ao longo de quatro anos lectivos, desempenhou
funçúcdocentes no IAEM, primeiro como Professor da área de Logística e a partir do ano lectivo 199-1-/lJ"
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como Director do Curso de Estado-Maior,
com a particularidade
de neste ano escolar ter acumulado
as duas funções sem qualquer quebra de rendimento,
o que em tempo oportuno foi devidamente
reconhecido
pela Direcção do Instituto.
Foi nas funções de Director do Curso de Estado-Maior
que o coronel Lopes Camilo mais
marcada deixou a sua passagem no Instituto, pelo empenhamento
pessoal que pôs no acompanhamento
do Curso e na sua estrutura curricular, nas relações com as secções de Ensino e com a Direcção
na assistência e participação nas aulas, e, fundamentalmente,
pelo acompanhamento
individual que
fez de cada um dos oficiais alunos, procurando o seu conhecimento
correcto e ajudando deste modo
a ultrapassar situações por vezes de grande melindre e dificuldade que se põem na vida de cada um,
o que fez com grande discrição, sensibilidade
e sentido de responsabilidade.
Ocorreu durante a sua permanência como Director do CEM a alteração da duração do Curso
de um ano lectivo para três semestres, ambição de há muito desejada pelo Instituto, mas que
obrigou naturalmente
a profundas alterações estruturais e curriculares a partir do ano lectivo 95/96
c onde o trabalho por si desenvolvido
foi de monta e merece ser reconhecido.
Tendo esta modalidade sido iniciada com o CEM 95/97 fez o coronel Lopes Camilo a sua
análise permanente, critica e correctiva de modo a tirar conclusões e a permitir melhorar a estrutura
e o funcionamento
do Curso que se seguiu (96/98), o que foi amplamente conseguido,
sendo de
registar a especial dificuldade de acompanhamento
dos dois cursos no período de sobreposição
de
Outubro a finais de Janeiro de cada ano lectivo, bem como o início do excelente trabalho feito com
vista a alterar o regime de classificação dos CEM de modo a dar-lhe mais rigor, com mais equidade
entre os diferentes grupos de matérias e actividades, permitindo também uma mais adequada intervenção
da Direcção quando tal se torne necessário.
Acresce que estas importantes actividades do IAEM foi o coronel Lopes Camilo solicitado
para dar a sua participação como Chefe do Grupo de Controlo e Arbitragem dos Exercícios ORION
de 1996 e 1997 o que fez com a maior eficácia e saber, recebendo merecidos elogios por parte do
COFT, o que obrigou a Ulll longo e exigente trabalho na fase de planeamento
e preparação dos
incidentes, bem com a sua participação activa no Exercício, o que foi conseguido sem prejuízo das
suas responsabilidades
como Director do CEM.
Ao longo deste período demonstrou
o coronel Lopes Camilo possuir inegáveis qualidades
como professor e orientador, a que se aliam excelentes capacidades profissionais
de planeamento,
organização e chefia bem como qualidades humanas de carácter, coragem moral, sentido de justiça,
camaradagem e relacionamento
humano, que adicionadas à sua experiência como Oficial em diversas
funções, nomeadamente
na Ia BM( permitiram que a sua prestação e rendimento durante os quatro
anos lectivos mencionados fossem de excelente nível, devendo por isso, os seus serviços ser considerados
como extraordinários,
relevantes e distintos, tendo prestigiado o Instituto de Altos Estudos Militares
e o Exército que tão devotadamente
serve.
17 de Abril de 1998, Marfins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

António Eduardo Queiroz

Louvo o COR INF (71053466) José António Meireles dos Santos, pela evada competência,
segurança e dedicação notáveis como tem desempenhado,
ao longo de cerca de dois anos, as
importantes funções de Comandante do Regimento de Guarnição n." 3, afirmando-se
mais uma vez
como profissional de elevado valor, que à Instituição Militar se dedica com particular empenho,
servindo-a incondicionalmente
e prestigiando-a
em todas as situações.
Oficial distinto, metódico, dotado de elevadas qualidades
de trabalho e iniciativa, muito
determinado e de notáveis condutas ética e humana, devotou todas as suas capacidades ao cumprimento
da missão, tendo atingido elevados padrões de execução. A sua natural capacidade de chefia permitiu
criar condições
indispensáveis
à manutenção
e beneficiação
dos aquartelamentos
sob sua
responsabilidade, com resultados muito positivos no moral, bem-estar e espírito de corpo do Regimento,
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não obstante o quadro de rigorosa austeridade
logística e financeira,
áreas cujo controlo mereceu
o seu permanente
empenho.
No exercício
de comando
do coronel Meireles
dos Santos, alicerçado
em autoconfiança,
poder de iniciativa, planeamento,
organização,
objectividade
e rigor de análise, sobressaem a eficiência
obtida na instrução das praças de sucessivos
cursos de formação, o esforço profícuo desenvolvido
em proveito da pedagogia dos quadros, nomeadamente
dos mais jovens, a eficaz gestão dos recursos
humanos e materiais disponíveis
e o aprontamento
do encargo operacional
superiormente
aprovado,
com obtenção de bons resultados
nos exercícios
em que a sua Unidade participou.
É igualmente
saliente o dinamismo
que imprimiu ao pessoal sob o seu comando, quer na organização
e preparação
de variadas
cerimónias
militares
e culturais
da Unidade,
quer na participação
nas cerimónias
comemorativas
do Dia do Exército e das Forças Armadas,
as quais atingiram
notória qualidade
e
eficácia, quer ainda na cultura desportiva
da Unidade, com participação
em inúmeras competições
militares e civis.
Desenvolveu
ainda um conjunto de actividades de renovação das infra-estruturas
e conservação
dos valores patrimoniais
e históricos,
que culminou com a inauguração
da sala de honra, exemplo
de dignificação
e valorização
do passado histórico da Unidade. É de salientar também a permanente
disponibilidade
do RG n." 3 para responder
ás solicitações
do comando no âmbito de missões de
interesse público, nomeadamente
nos apoios ao parque ecológico da Madeira, Serviço de Protecção
Civil e Escolas da Região, bem como as excelentes
relações que soube manter com as Autoridades,
Organismos
e Instituições
da RAM o que contribuiu
para o reforço, na opinião pública, da imagem
de prestígio e respeito pela Instituição
Militar.
Pelas relevantes
qualidades
pessoais e militares.
de que se destacam
a extrema
lealdade,
integridade
de carácter e elevado sentido de missão e pelo trabalho desenvolvido
como comandante
do RG n." 3, é de maior justiça considerar
o coronel Meireles dos Santos um oficial que muito
prestigia a Infantaria,
sendo digno de ocupar postos de maior responsabilidade
e de que os serviços
por si prestados, dos quais resultou honra e lustre para o Exército, sejam considerados
extraordinários,
relevantes
e distintos.
15 de Junho

Martins Barrento,

de 1998, general.

O Chefe

do Estado-Maior

do Exército,

António Eduardo Queira;

Louvo o TCOR INF (06576281) Carlos Henrique de Aguiar Santos, pela forma muito dedicada,
competente
e eficiente,
como desempenhou
todas as funções de que foi encarregado
durante o
período de cerca de cinco anos em que serviu no Instituto de Altos Estudos Militares.
Prestou serviço na Secção de Ensino de Táctica, onde mercê das muito elevadas qualidades
profissionais,
pedagógicas
e humanas de que deu repetidas provas, foi um vai ioso e eficaz colaborador
como Professor
de sucessivos
Cursos de Estado Maior e de Promoção
a Oficial Superior e como
auxiliar do seu Chefe de Secção junto do Curso Superior de Comando e Direcção.
Neste âmbito é de salientar o cuidado que sempre pôs na preparação
das suas aulas e das
exposições
apresentadas
ao CSCD e, ainda, da excelente
capacidade
de organização
demonstrada
em 1996 e 1997 em que foi encarregado
da preparação
e coordenação
dos Trabalhos de Campo do
CEM, bem como da visita do CEM à Grécia em 1997.
Em representação
do IAEM o tenente-coronel
Aguiar Santos ministrou
táctica com muito
brilhantismo
e reconhecida
competência
quer no Instituto Superior Naval de Guerra, no Instituto de
Altos Estudos da Força Aérea, quer ainda no Instituto Superior de Ensino Militar da República de
Angola, de onde trouxe as melhores
referências.
É unanimemente
reconhecido
tanto no Corpo Docente como nos Discentes como um professor
de grande qualidade, possuindo sólidos conhecimentos,
uma indiscutível capacidade de argumentação
e elevada experiência,
aliadas a uma constante
presença
e disponibilidade
para apoio dos seus
alunos.
Em acumulação
fez também parte do Grupo de Planeamento
dos Exercícios
ORION 94 e 95
onde demonstrou,
também na prática, ser um excelente Oficial de Estado-Maior,
cuja acção mereceu
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referências
muito elogiosas
do COFT e dos Oficiais com quem trabalhou,
obtendo igualmente
notáveis resultados
na actividade
que desenvolveu
como Representante
do Exército no âmbito dos
Grupos de Trabalho OTAN e FINABEL
em que participou.
Oficial de sólido carácter, grande lealdade e coragem moral, possuidor
de uma boa cultura
geral e militar, abordando
com facilidade os vários ramos do saber, de fino trato e elevado sentido
de camaradagem,
a par de notáveis qualidades
de trabalho,
iniciativa,
criatividade,
espírito de
sacrifício
e abnegação,
foi um óptimo colaborador
da sua Secção de Ensino e da Direcção
do
IAEM, tendo demonstrado
grande capacidade para bem servir em quaisquer circunstâncias
e assumir
funções de maior responsabilidade,
sendo merecedor no momento em que sai por ter sido nomeado
para a frequência
de um Curso no Brasil, que os seus serviços sejam reconhecidos
publicamente
pela honra e prestígio que acrescentaram
ao IAEM, ao Exército e ao País e assim, serem considerados
de extraordinários,
relevantes
e distintos.
4 de Maio
Martins

Barrento,

de 1998, -

O Chefe

do Estado-Maior

do Exército,

Antônio

Eduardo

Queiroz

general.

Louvo o TCOR ART (17498968)
Horácio Martins Gomes de Sousa, do RG n.? 3, pelas
qualidades
militares, espírito de abnegação,
coragem moral e extraordinário
empenho e excepcional
zelo, evidenciados
durante os três anos em que vem servindo
no desempenho
das funções
de
2.° Comandante
do Regimento
de Guarnição
n." 3.
Oficial de sólida formação moral e competência comprovada, conhecedor profundo das real idades
da sua Unidade e do meio civ il onde está inserida, tem sabido propôr as mais correctas soluções
para a resolução
dos seus problemas,
por forma a rentabilizar
os recursos humanos.
materiais e
financeiros, de acordo com as directivas do Comando. Tem igualmente revelado nos vários desempenhos
a seu cargo, elevada competência
ténico-profissional,
sentido das responsabilidades
e espírito de
missão, do que tem resultado
decisivo contributo
para o cumprimento
das tarefas atribuídas
ao
Regimento.
Desempenhando,
em acumulação,
as funções de oficial responsável
pela Artilharia na ZMM,
dedicou a esta tarefa muito do seu esforço e experiência e soube transmitir a indispensável
qualificação
formativa tanto em termos de Artilharia de Costa como Anti-Aérea,
com notável profissionalismo
e alta proficiência.
De salientar os excelentes
resultados
alcançados
nos últimos exercícios de tiro
de Anilharia
de Costa realizados
..-ta presença do General IGE e Director Honorário
da Arma de
Artilharia e o contributo
dado ao estudo para a instalação
de uma Bataria Chaparral
na ZMM.
Exercendo constante acção de comando junto dos subordinados,
tem-na orientado no sentido
do respeito pelos princípios
da obediência,
espírito de sacrifício
e disciplina
militar, assumindo
assim

uma atitude pedagógica
importante
e eficaz.
Ao longo de trinta anos de carreira militar em que tem servido o Exército, particularmente
na Zona Militar da Madeira, em cuja sociedade civil se encontra perfeitamente
inserido e é bem
conceituado,
a sua postura pode ser avaliada como reveladora
de dotes de lealdade, de carácter, de
camaradagem,
de dedicação
e de patriotismo.
O tenente-coronel
Horácio de Sousa mostrou-se,
por consequência,
digno de ocupar sempre
os postos de maior responsabilidade,
devendo os serviços por si prestados,
dos quais resultaram
honra e lustre para o Exército, serem considerados
como relevantes,
extraordinários
e distintos.
15 de Junho
Martins

de 1998, -

Barrento,

O Chefe

do Estado-Maior

do Exército,

Alltânio

Eduardo

Queira:

general.

Louvo o TCOR ENG (09170'+81)
António José Fernandes
Marques
Tavares,
pela forma
altamente competente,
dedicada e prestigiante
como tem vindo LI exercer ao longo dos últimos cinco
anos, todas as funções que lhe foram atribuídas
no Instituto de Altos Estudos Militares.
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Como Professor,
elemento
da Secção de Ensino de Táctica demonstrou
especial
aptidão
pedagógica,
pondo grande cuidado na preparação
das suas aulas, desenvolvendo
uma apreciada
acção docente nas matérias das áreas de Engenharia,
das Técnicas de Estado-Maior
e no âmbito,
mais vasto, dos diversos temas tácticos a que deu o seu valioso contributo,
tendo chefiado
nos
últimos dois anos o Gabinete
de Engenharia
e feito parte do Grupo de Trabalho
do Programa
VIGRESTE,
funções que desempenhou
com a maior proficiência.
Em acumulação,
desempenhou
as funções de Engenheiro
do IAEM, tendo-se revelado muito
conhecedor,
interessado
e um óptimo colaborador
da Direcção, quer no âmbito da remodelação
do
Plano Director, como no da orientação
e fiscalização
das obras em curso, num período de intensa
actividade
por se ter procedido
à remodelação
de áreas importantes
nos edifícios da Direcção e
Ensino e do Departamento
de Apoio para além de uma eficaz, dinamizadora
e permanente supervisão
das obras em desenvolvimento
na Messe de Oficiais de Pedrouços.
Em representação
do EME fez parte de Grupos de Trabalho OTAN, nos quais dcsenvol veu
actividade
muito profícua e prestigiante
para o Exército e para o País.
Concomitantemente
manteve com regularidade,
durante cerca de dois anos, colaboração
no
Jornal do Exército, onde garantiu a rubrica "Mira Mundo", demonstrando
assim o seu interesse por
outras áreas do saber para além daquelas a que as suas funções o obrigavam revelando-se
um oficial
actualizado
noutras áreas de conhecimento
como Geopolítica
e da Geoestratégia.
Oficial inteligente,
de sólido carácter, grande lealdade e coragem moral dotado de uma vasta
e ecléctica cultura geral e militar, possuidor de elevado bom senso e autocontrole,
em paralelo com
um assinalável
sentido de responsabilidade,
iniciativa e capacidade
de trabalho, tenacidade e espírito
de sacrifício, é naturalmente
afável e cria um relacionamento
humano fácil que o tornam apreciado
por todos os que com ele lidam.
Nestes moldes, tem sido um óptimo colaborador
da sua Secção de Ensino e da Direcção do
IAEM, creditando-se
como um excelente
Oficial da sua Arma e de Estado Maior, demonstrando
capacidade
para bem servir em quaisquer circunstâncias
e assumir funções de maior responsabilidade
sendo merecedor que os serviços por si prestados ao IAEM, ao Exército e ao País sejam considerados
como extraordinários,
relevantes
e distintos.
15 de Junho

Martins Barrento,

de 1998, -

O Chefe

do Estado-Maior

do Exército,

Antonio Eduardo Queiroz

general.

Por proposta do Comandante
da EPAM louvo o MAJ INF (16376380)
Manuel Caroço Prclhaz,
pela forma extraordinária
e notável como comandou a Companhia de Logística 6 (PO) UNA VEM III,
em Angola, em que os apoios prestados e a acção desenvolvida
foram frequentemente
elogiados
pelos diversos escalões superiores no âmbito da ONU (UNA VEM 1II) e pelas entidades Angolanas.
No desempenho
de uma missão, com dignidade peculiar e grande importância, por representativa
de Portugal,
o major Prelhaz, revelou-se
um excelente
condutor
de homens, sabendo mante-Ios
coesos, não obstante a sua dispersão por diversos destacamentos,
o que, "per se", não seria possível
sem a lealdade, a abnegação
e espírito de sacrifícios
exemplares,
de que deu mostras.
Ao organizar
de raiz, preparar e formar na EPAM, até à sua total constituição,
uma força
militar que iria actuar no estrangeiro, revelou elevado - tecnicismo c ultrapassou inúmeras dificuldades,
não só na sua constituição,
quanto a recursos humanos e materiais, como também na sua instalação
no terreno, em circunstâncias
por vezes inóspitas, as quais venceu mercê das suas brilhantes qualidades
militares,
da sua capacidade
profissional
e do seu excepcional
zelo e dedicação
pelo serviço.
Inegavelmente
disciplinado
e disciplinador,
pela forma excepcional
levou a bom termo a
missão da sua Companhia,
devem os serviços por ele prestados
serem considerados
relevantes
e
distintos, demonstrando
no âmbito da cooperação,
prestígio e honra, para o Exército, e para Portugal.
15 de Junho

Martins Barrento,

de 1998, general.

O Chefe

do Estado-Maior

do Exército,

António Eduardo Queiro;
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Por proposta do Comandante
da Companhia Logística 6 (PO) UNA VEM III louvo o CAP INF
(11794785)
Francisco
José Ferreira Duarte, pela forma competente,
dinâmica
e muito eficiente
como desempenhou
as funções de 2.0 Comandante da companhia. onde demonstrou grande entusiasmo,
perseverança,
elevada competência
profissional,
excelente
capacidade
de trabalho e espírito de
obediência.
Acumulando
com as funções de oficial de pessoal e de logística, soube sempre responder com
oportunidade
às indicações e solicitações
dadas, revelando-se
um precioso auxiliar do Comandante
e demonstrando
aptidão para bem servir nas diferentes
circunstâncias.
Militar com bons dotes de carácter, frontal nas suas atitudes, muito correcto no trato, dedicou-se
devotadamente
às missões que lhe foram cometidas,
revelando qualidades de abnegação e sacrifício,
e coragem moral.
De uma lealdade a toda a prova, revelou o capitão Duarte, um excelente
relacionamento
humano que lhe granjeou a estima e consideração
dos que com ele serviram e demonstrou
ser digno
de ocupar postos de maior risco, O que é apoiado pela prestação de serviços ao Exército, de elevado
mérito.
15 de Junho
Martins

Borrento.

de 1998, -

O Chefe

do Estado-Maior

do Exército,

Antonio

Eduardo

Queiroz.

general.

Por proposta do Comandante
da Companhia Logística 6 (PO) UNA VEM Il l, louvo o TEN SGE
(17339282)
Manuel Carlos Cosme da Silva, pela forma altamente profissional
e competente
como
desempenhou,
ao longo de cerca de 20 meses. as suas funções na Companhia, manifestando
qualidades
de abnegação
Durante
a sua aptidão

e sacrifício
exemplares.
a formação da companhia
para a área da logística

na Escola Prática de Administração
evidenciando
grande capacidade

Militar, cedo demonstrou
de trabalho, organização,

método

e elevados conhecimentos
técnicos.
Como Adjunto do Chefe da secção de logística revelou uma grande aptidão para bem servir
em todas as circunstâncias,
sobejamente
reconhecida
na elaboração
dos autos de inspecção
de
entrada na área de Missão (In-Survey)
e nas requisições
de sobressalentes
que deram origem às
"Leuer of Assist" (LOA), denotando
uma preocupação
permanente
em que o Estado Português
fosse ressarcido das verbas gastas e para que a operacionalidade
da Companhia
não fosse posta em
causa.
Responsável
pela maior parte dos apoios humanitários
à população civil angolana, realizados
pela companhia,
em virtude do seu elevado espírito de iniciativa e entusiasmo,
contribuiu de forma
notável

para que fosse enaltecido
o nome da Companhia,
do Exército e de
Militar que pratica a virtude da lealdade em elevado grau, revelou elevado
dotes de carácter, qualidades
e virtudes militares, que o tomaram credor da
de todos os que com ele privaram,
sendo de considerar
os serviços por si

Portugal.
espírito de obediência,
estima e consideração
prestados
de elevado

mérito.

I S de Junho
Martins

Barrento,

de 1998, -

O Chefe

do Estado-Maior

do Exército,

Antonio

Eduardo

Queiroz.

general.

Por proposta do Brigadeiro Director de Justiça e Disciplina e concordância
do General Ajudante-General do Exército. Louvo o SCH INF (02332065) Henrique António Silvestre, pela muita dedicação.
entusiasmo
e eficiência como ao longo dos últimos 14 anos vem desempenhando
as mais diversas
funções

na Direcção de Justiça e Disciplina.
Inicialmente
colocado na então Secção de Apoio Informático onde anualmente eram recolhidas
mais de lima de/ena de milhar de fichas com fins cxtatfsticos,
nela revelou grande empenhamento
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e sentido de organização, a par de um salutar espírito de cooperação com o seu chefe directo e sã
convivência com todos os servidores da Direcção.
Posteriormente na Subsecção Financeira uma vez mais evidenciou óptimas qualidades de
trabalho, sentido da responsabilidade, integridade de carácter e vontade de saber, na procura constante
dos conhecimentos indispensáveis ao melhor desempenho das suas funções.
Nos últimos quatro anos como Chefe da então criada Secção de Apoio da Repartição de
Apoio Geral, vem demonstrando a sua total disponibilidade, dinamismo e espírito de cooperação,
aliados a uma permanente boa disposição e sã camaradagem o que lhe permitiu granjear a estima
e admiração de todos os servidores da Direcção de Justiça e Disciplina.
Encarregado, em simultâneo, do serviço de alimentação, aí se tem empenhado com muito
entusiasmo e imaginação conquistando a adesão dos utentes, pela qualidade, variedade e apresentação
das refeições, o que muito tem contribuído para o espírito de corpo e bem estar do pessoal.
Como Chefe dos Sargentos, nos dois últimos anos, é de salientar a sua acção como elo
importante da cadeia de comando, contribuindo, com a sua esclarecido actuação e pedagogia, para
o bom ambiente de trabalho existente e para o bom e eficiente emprego dos sargentos.
Pelo que antecede, que mais não é do que a confirmação de anteriores desempenhos e da sua
aptidão para a assunção de funções de maior vastidão e responsabilidade no âmbito da carreira de
sargentos, retractados pela sua folha de serviços, é-me grato testemunhar o alto apreço em que é
tido na Direcção de Justiça e Disciplina, considerando os seus serviços como extraordinários,
relevantes e muito distintos.
22 de Maio de 1998, Martins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

III -

MUDANÇAS

do Exército,

António Eduardo

Queira;

DE SITUAÇÃO

Ingresso no quadro
Nos termos do art. 185.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n.? 34-A/90, de 24 de Janeiro:
COR INF, supranumerário (08181365) Paulo José Pereira Guerreiro, do R12, devendo ser
considerado nesta situação desde 20 de Abril de 1998, ocupando a vaga deixada pelo COR INF
(32225362) Manuel Vasques Brás da Costa, por ter passado à situação de adido.
(Por portaria de 22 de Maio de 1998)

COR CAV, supranurnerano
(06519567) Alfredo Correia da Mansilha Assunção, do RL2,
devendo ser considerado nesta situação desde 24 de Abri I de 1998, ocupando a vaga deixada pelo
CORT CA V (50435511) Alexandre Maria de Castro Sousa Pinto, por ter sido promovido ao posto
imediato.
(Por portaria de 12 de Abril de 1998)

TCOR AM, supranumerano
(08593074) António Joaquim de Aguiar Pereira Cardoso, da
EPAM, devendo ser considerado nesta situação desde I de Maio de 1998, ocupando a vaga deixada
pelo TCOR AM (03631964) Arlindo Mário de Moura Vieira Duarte, por ter sido promovido ao
posto imediato.
(por portaria de 22 de Maio de 1998)
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SMOR MA T, supranurnerano (61136161) Luís Henriques Bento, do DGMG, devendo ser
considerado nesta situação desde 24 de Abril de 1998, ocupando a vaga deixada pelo SMOR MAT
(5044321 I) Joaquim Brardo Ferreira, por ter passado à situação de reserva.
(Por portaria de 27 de Abril

de 1998)

SCH fNF, supranumerário
(05388473) Jorge Frederico de Araújo Rollin Duarte, do CIE,
devendo ser considerado
nesta situação desde I de Maio de 1998, ocupando a vaga deixada pelo
SCH INF (80019562) José Eugénio Fortes, por ter passado à situação de reserva.
SCH ENG, supranumerário
(03054479) Joaquim Maria Palmeiro Mourinha, do REI. devendo
ser considerado nesta situação desde II de Maio de 1998, ocupando a vaga deixada pelo SCH ENG
(74675073) José António de Oliveira Freitas, por ter sido promovido ao posto imediato.
SCH TM, supranumerário
(05342780) Francisco dos Anjos Luís, do QGIGML,
devendo ser
considerado
nesta situação desde 14 de Maio de 1998, ocupando LI vaga deixada pelo SCH TM
(39479862) Fernando Espírito Santo Lopes, por ter passado à situação de reserva.
SAJ INF, supranumerário
(18785184) Carlos Manuel Gonçalves Santana, do CIQ, devendo
ser considerado nesta situação desde 27 de Abril de 1998, ocupando a vaga deixada pelo SCH INF
(12333577) Alfredo Manuel Januário.
por ter passado à situação de adido.
(Por portaria de 25 de Maio

de 1998)

I SAR TM, supranumerário
(10789787) Carlos Manuel Martins Prada, da ESPE, ocupando a
vaga do respectivo QE pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do general CEME, devendo ser
considerado
nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
I SAR TM, supranumerário
(11253490) Paulo Jorge Pereira Martins, da EPT, ocupando a
vaga do respectivo QE pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do general CEME, devendo ser
considerado
nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
I SAR GRAD MAT, supranumerário
(04522591) José Alberto da Costa Rodrigues, do I BIMecl
IBMI, ocupando a vaga do respectivo QE pelo Despacho n.? 16/98 de 19 de Janeiro, do general
CEME, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 12 de Maio

de 1998)

I SAR PARAQ, supranumerário
(15231383) Álvaro António Azevedo Rocha, do I BIAlBAIIRIl5,
devendo ser considerado nesta situação desde 25 de Março de 1998, ocupando a vaga deixada pelo
I SAR PARAQ (13926979)
José António Silva Oliveira, por ter sido julgado incapaz de todo o
serviço militar.
(Por portaria de 27 de Abril

de 1998)

2SAR TM, supranumerano
(19472689)
Eduardo António Figueiredo Marinho, do RTm I,
ocupando a vaga do respectivo QE pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do general CEME,
devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Janeiro de 1998.
2SAR MED, suprunumerário
(11393491) Paulo Alexandre Fernandes Simões, do BApSvc/BAI,
ocupando a vaga do respectivo QE pelo Despacho n.? 16/98 de ) 9 de Janeiro, do general CEME,
devendo ser considerado
nesta situação desde ) de Janeiro de 1998.
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2SAR MED, supranumerário (12320891) Camilo Albuquerque da Silva Pimentel, do BApSvcIBAI,
ocupando a vaga do respectivo
QE pelo Despacho
n." 16/98 de 19 de Janeiro, do general CEME,
devendo

ser considerado

2SAR MAT,
ocupando
devendo

nesta

situação

supranumerário

(13906390)

a vaga do respeétivo
ser considerado

nesta

desde

I de Janeiro
Ricardo

QE pelo Despacho
situação

desde

de 1998.

Manuel

da Costa Silvério,

I de Janeiro

2SAR
devendo

MAT,

supranurnerano

a vaga do respectivo
ser considerado

nesta

(00424291)

Eduardo

QE pelo Despacho
situação

desde

do general

Vital

da Cunha

de

ocupando
devendo

MAT,

supranumerário

a vaga do respectivo
ser considerado

nesta

(03859391)

I de Janeiro

Mário

QE pelo Despacho
situação

desde

Vilarinho,

Ricardo

MAT,

supranumerário

a vaga do respectivo
considerado

nesta

(05522591)

QE pelo Despacho
situação

desde

Carlos

Rodrigues

Jorge,

do I BIMec/BMI.
do general

CEME,

de 1998.

Miguel

Jacinto

n." 16/98 de 19 de Janeiro,

I de Janeiro

CEME,

de 5 de Maio de 1998)

n." 16/98 de 19 de Janeiro,

I de Janeiro

da EMEL.

do general

de 1998.

(Por portaria

2SAR

12 de Maio de 1998)

n." 16/98 de 19 de Janeiro,
(Por portaria

2SAR

CEME,

de 1998.
(Por portaria

ocupando

do BApSvc/BMI,

n." 16/98 de 19 de Janeiro,

de

da Silva,

do general

12 de Maio de 1998)

do RGI,
CEME,

ocupando

devendo

ser

de 1998.
de .5 de Maio de 1998)

(Por portaria

2SAR MAT, supranumerário
(17604891)
Paulo Jorge Gonçalves
dos Reis Sanches,
do
GCC/BMI,
ocupando a vaga do respectivo QE pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do general
CEME,

devendo

ser considerado

nesta

situação

desde

I de Janeiro

de 1998.
(Por portaria

de

12 de Maio de 1998)

2SAR MAT, supranumerário
(20901491)
Francisco Manuel Parrancho Bea, do BApSvc/BMI,
ocupando a vaga do respectivo
QE pelo Despacho
n." 16/98 de 19 de Janeiro, do general CEME,
devendo

ser considerado

2SAR MAT,
ocupando
devendo

nesta

situação

supranumerário

a vaga do respectivo
ser considerado

nesta

desde

(04456992)

I de Janeiro
Vanda

QE pelo Despacho
situação

desde

de 1998.

da Silva Vidal dos Santos

n." 16/98 de 19 de Janeiro,

I de Janeiro

ocupando
devendo

MAT,

supranurnerano

a vaga do respectivo
ser considerado

nesta

considerado

nesta

desde

(19210692)

QE pelo Despacho
situação

Carlos

QE pelo Despacho
situação

2SAR MAT, supranumerário
a vaga do respectivo

(00796892)

desde

Fernando

Picão

do general

Costa,

de 1998.

José António

de Matos,

2SAR
devendo

MA T, supranumerário

a vaga do respectivo
ser considerado

nesta

do BApSvc/BMI,

(15713992)
desde

CEME,

CEME,

ocupando
devendo

ser

de 1998.

Paulo

QE pelo Despacho
situação

do BApSvc/BMI,
do general

do general
(Por portaria

ocupando

CEME,

de .5 de Maio de 1998)

n." 16/98 de 19 de Janeiro,

I de Janeiro

n." 16/98 de 19 de Janeiro,

I de Janeiro

da EPSM,

de 1998.
(Por portaria

2SAR

Vargas,

Manuel

Batista

Ferreira,

n." 16/98 de 19 de Janeiro,

I de Janeiro

de 1998.

de

12 de Maio de 1998)

do 2BIMec/BM1.
do general

CEME.

2." Série

ORDEM DO EXÉRCITO

407

N." 7

2SAR MAT, supranumerário (17049392) Pedro José Gago de Brito, da EMEL, ocupando a
vaga do respectivo QE pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do general CEME, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
.
2SAR MAT, supranumerário (05017993) Luís Miguel da Costa Monteiro, do 2BIMec/BMI,
ocupando a vaga do respectivo QE pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do general CEME,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
2SAR MAT, supranumerário (04978193) Paula Cristina Gonçalves Branco, do BAAA/BML
o.up.mdo a vaga do respectivo QE pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do general CEME,
de , ~l1du ser considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
2SAR MAT, supranumerário (08585693) Dinis Manuel Ramalho Piçarra, do RG3, ocupando
a vaga do respectivo QE pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do general CEME, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
2SAR MAT, supranumerário (20648093) Ana Cristina Barroso Cardoso, do GCC/BMI, ocupando
a vaga do respectivo QE pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do general CEME, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
(Por portaria

de 5 de Maio de 1998)

2SAR MAT, supranumerário (15047293) João Paulo Cerqueira, do IBIMec/BMI, ocupando,
a vaga do respectivo QE pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do general CEME, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 12 de Maio de 19Y8)

2SAR AMAN, supranurnerarro
(15954976) Luís Fernando Ramos Gonçalves, do CPMAI,
ocupando a vaga do respectivo QE pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do general CEME,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
2SAR AMAN, supranumerário (09310977) Heliodoro Manuel Cardoso Vieira, do CPMAI,
ocupando a vaga do respectivo QIi pelo Despacho n.? 16/98 de J 9 de Janeiro, do general CEME,
devendo ser considerado nesta situação desde J de Janeiro de 1998.
2SAR AMAN, supranumerário (10268279) Filipe Bolete Guerra Silva, do CPMAI, ocupando
a vaga do respectivo QE pelo Despacho n." 16/98 de 19 de Janeiro, do general CEME, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Janeiro de 1998.
(por portaria de 5 de Maio de 1998)

Passagem

à situação de adido

Nos termos do n.? I da alínea b) do art. 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90,
de 24 de Janeiro:
BRIG, no quadro (31651860) Luís Manuel da Si lva Pereira Coutinho, do IAEM, por ter sido
colocado no EME e a prestar serviço em diligência no EMGFA, devendo ser considerado nesta
\ situação desde 17 de Abril de 1998,
(Por portaria

de 25 de Maio de 1998)
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SAl INF, no quadro (12333577)
Alfredo Manuel Januário.
do IAEM, por ter sido colocado
no BAdidos e a prestar serviço em diligência
no EMGFA. devendo ser considerado
nesta situação
desde 27 de Abril de 1998.
(Por portaria de 20 de Maio

Nos termos do n." 5 da alínea b) do art. 186.° do EMFAR,

aprovado

pelo Dec.-Lci

de 1008)

n." 34-A/90,

de 24 de Janeiro:
BRIG, no quadro (50995011)
Arnaldo
a prestar serviço na Presidência
do Conselho
desde I de Abril de 1998.

!

José Ribeiro da Cruz, da OInstr, por ter sido colocado
de Ministros,
devendo ser conS.iderado nesta situação
(Por portnna

Nos termos do n." 6 da alínea h) do art. 186.° do EMFAR,

aprovado

de 27 de Abril

pelo Dec.-Lci

de IlJ0X)

n.? 34-A/90,

de 24 de Janeiro:

1

serviço

GEN, no quadro (50991311)
José Manuel da Silva Viegas, do GAB/CEME,
e a prestar
em diligência
na GNR, devendo ser considerado
nesta situação desde 20 de Abril de 199~.
(Por portaria de

12lie

Maio

de IlJlJX)

MAl AM, no quadro
no QG/GML
desde

e a prestar

2-+ de Abril

(12969882)
Fernando António de Oliveira Gomes, do EME, colocado
serviço em diligência
no MDN, devendo ser considerado
nesta situação

de 1998.
(Por portaria

SAJ ART, no quadro (04017576)
António
a prestar serviço em diligência
no IASFA/MON,
de Fevereiro
de 1998.

José da Silva, da OAMP,
devendo ser considerado

de

de IlJ0X)

colocado no BAclido~ e
nesta situação desde 20

(Por portaria de

2SAR AMAN, no quadro (02503486) Paulo Jorge Coelho
a prestar serviço em diligência
no MDN, devendo ser considerado

l S dc Maio

16 de Março

de IlJ0X)

Fonseca, colocado no BAdidos e
nesta situação desde 13 de Maio

de 1998.
(Por portaria

de 25 de Maio

de IlJlJX)

Passagem à situação de supranumerário
Nos termos da alínea

e) do n." 3 do art. 187.° do EMFAR,

aprovado

pelo Dec.-Lei

n.? 34-A/90,

de 24 de Janeiro:

SAl ART, adido (04692779)
prestar

prestar

serviço

no EMGFA.

devendo

SAJ TM, adido (01088184)
serviço no MDN, devendo

João Carlos Churnbaça
Carvalho.
da EPA, por ter deixado de
ser considerado
nesta situação desde 30 de Março de 1998.

José

Manuel dos Santos Inácio, do R'Trn l , por ter deixado
ser considerado
nesta situação desde 30 de Abril de 1998.
(Por portaria

I SAR AMAN. adido (74287573)
António Afonso Guterres Gonçalves,
ter deixado de prestar serviço no QG/RMN,
devendo ser considerado
nesta
Abril

de 25 de I\laio

de

de ILJLJX)

do BCS/CMSM,
por
situação desde 22 de

de 1998.
(Por portanu

de 12 de Maio

de IlJLJX)
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à situação de reserva

Nos termos, da alínea a) do art. 167.° do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei
de 24 de Janeiro, conjugado com o n.02 do art. 173.° do mesmo:

(

n." 34-A/90

BRIG (39070959) José Manuel Garcia Ramos Lousada, devendo ser considerado nesta situação
desde 20 de Novembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 643 500$00. Conta 55 anos
e 2 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de '27 de Abril

Nos termos, da alínea
24 de Janeiro:

{

o)

de 191)8)

do art. 167.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de

BRIG (5 I3720 I I) Sérgio do Rosário Dias Branco. devendo ser considerado nesta situação
dexde I8 de Dezembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 7 1.+0'+0$00. Conta 46 anos
e 5 meses de serviço. nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 18 de Maio de 19<)8)

I

BRIG (5 I40561 I) Herculano Soares Martins. devendo ser considerado nesta situação desde
25 de Fevereiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 647 780$00. Conta 45 anos e 5 meses
de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 27 de Ahri I de 1<)98)

COR lNF (504645 I I) José Agostinho F. Oliveira Pegado, devendo ser considerado nesta
situação desde .+ de Maio de 1998. Fica com a remuneração mensal de 518 300$00. Conta 43 anos
e 3 meses de serviço. nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 18 de Maio de 1<)98)

COR I F (3 I642262) António José Fernandes Praça. devendo ser considerado nesta situação
desde 28 de Fevereiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 5 I8 300$00. Conta 40 anos e
2 meses de serviço. nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 27 de Abril

de 1<)<)8)

COR ART (514647 I I) Carlos Alberto Simões Munique. devendo ser considerado nesta situação
desde 4 de Janeiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 5 I8.300$00. Conta 40 anos e 4
meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EM FAR.
(Por portaria de 18 ele MaIO de 1<)<)8)

COR CA V (50 1897 I I) Henrique de Carvalho Morais, devendo ser considerado nesta situação
desde 26 de Fevereiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 550 600$00. Conta 42 anos e
6 meses de serviço, nos termos do arl. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de !.7 de Ahril

ele 19<)8)

COR CA V (5 1.+1361 I) Nuno António Bravo Mira Vaz, devendo ser considerado nesta situação
de ...de 20 de Novembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 687 520$00. Conta 56 anos
e 3 meses de serv iço. nos termo" do arl. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria de 25 de I\la10 de 1<)<)8)

COR AM (40008560) Francisco Dias da Costa. devendo ser considerado nesta situação desde
27 de Março de 1998. fica com a remuneração mensal de 565 4 I0$00. Conta 40 anos e I J meses
de \el'\ iço. nos termos do art. 47." do EMFAR.
(Por portuna de I X de MaiO de I <)<)X)
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TCOR SGE (5 1043211) Manuel da Costa Gaspar, devendo ser considerado nesta situação
desde 15 de Fevereiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 478 400$00. Conta 45 anos de
serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

MAJ SGE (5 I038211) João José Caramelo Sernião, devendo ser considerado nesta situação
desde 26 de Fevereiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 418 140$00. Conta 46 anos c
5 meses de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

MAJ SGE (42088961) Armando de Almeida Agostinho, devendo ser considerado nesta situação
desde 27 de Fevereiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 372 500$00. Conta 47 anos e
5 meses de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

MAJ TMANMAT (51777011) Alfredo da Costa Oliveira Brites, devendo ser considerado
nesta situação desde 26 de Março de 1998. Fica com a remuneração mensal de 418 140$00. Conta
38 anos e 7 meses de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria

de 27 de Abril de 1998)

SMOR MAT (50443211) Joaquim Brardo Ferreira, devendo ser considerado nesta situação
desde 24 ele Abril de 1998. Fica com a remuneração mensal de 353 340$00. Conta 41 anos e 3
meses de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria

de 12 de Maio de 1998)

SCH TM (00317862) Nuno Ferreira Gonçalves, devendo ser considerado nesta situação desde
3 de Abril de 1998. Fica com a remuneração mensal de 270000$00. Conta 40 anos e II meses de
serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR
0

SAJ SPM (45285962) José Alves Roque, devendo ser considerado nesta situação desde I de
Abril de 1998. Fica com a remuneração mensal de 248 300$00. Conta 34 anos e II meses de
serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

2SAR AMAN (00239462) Valdemar António Silva, devendo ser considerado nesta situação
desde 18 de Fevereiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 172 900$00. Conta 35 anos e
7 meses de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria

de 27 de Abril de 1998)

Nos termos, da alínea c) do art. 167. do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de
24 de Janeiro:
0

GEN (51200411) Manuel de Azevedo Moreira Maia, devendo ser considerado nesta situação
desde 19 de Março de 1998. Fica com a remuneração mensal de 742 030$00. Conta 47 anos e 10
meses de serviço, nos termos do art. 47. do EMF AR.
0

(Por portaria

de 18 de Maio de 1998)

MAJ SGE (32244860) João Sousa Presumido, devendo ser considerado nesta situação desde
13 de Abril de 1998. Fica com a remuneração mensal de 372 500$00. Conta 38 anos e 4 meses de
serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria

de 25 de Maio de 1998)

SMOR SGE (395.14962) Luís Augusto Rodrigues, devendo ser considerado nesta situação
desde 2 de Março de 1998. Fica com a remuneração mensal de 291 500$00. Conta 37 anos e 4
meses de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0
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SMOR PARAQ (57777866) José Joaquim Berrucho Crispim, devendo ser considerado nesta
situação desde 16 de Fevereiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 366 300$00. Conta 44
anos e 9 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
SCH MED (36684762) Joaquim Borges Pinto, devendo ser considerado nesta situação desde
de Março de 1998. Fica com a remuneração mensal de 264 600$00. Conta 36 anos de serviço,
nos termos do art. 47.° do EMFAR.
SCH MAT (42241062) Lenine Simões Moço, devendo ser considerado nesta situação desde
de Abril de 1998. Fica com a remuneração mensal de 264 600$00. Conta 36 anos e 4 meses de
serviço, nos termos do art. 47.° do EMF AR.
(Por portaria de 27 de Abril de 1998)

Nos termos, do n." IOdo art. 31.° da LDNFA n." 29/82, de I I de Dezembro:
CAP MED (0608 I779) Rui Carlos Tavares Bel lo, devendo ser considerado nesta situação
desde I I de Setembro de 1997. Fica com a remuneração mensal de 152 588$00. Conta 19 anos e
2 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por ponruia de 27 de Abril de 1998)

Passou à situação de reserva, nos termos do n° I do art. 5.° do Dec.-Lei 434-S-/82 de 29
de Outubro e alínea a) do art. 167.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei 34-A/90, de 24 de Janeiro,
devendo ser considerado nesta situação, desde 12 de Agosto de 1996, o 2SAR lNF (52020 II I)
Francisco António Conceição Candeias.
Fica sem direito a qualquer pensão por parte do Exército.
Prestou I I anos e 6 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.

Passou à situação de reserva, nos termos do n." I do art. 5.° do Dec.-Lei 434-S-/82 de 29
de Outubro e alínea a) do art. 167.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei 34-A/90, de 24 de Janeiro,
devendo ser considerado nesta situação, desde 9 de Maio de 1998, o 2SAR INF (32218361) Arlindo
Santos Silva.
Fica sem direito a qualquer pensão por parte do Exército.
Pre .tou 13 anos e 9 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.

Passagem

à situação

de reforma

Por despacho de 14 de Maio de 1998, publicado no DR-II série, n." 123, de 28 de Maio de
1998, com data e pensão que a cada um se indica:
GEN4 (505090 II) João de Almeida Bruno, 4 de Maio de 1998, 956 800$00;
COR ART (506358 I I) Jorge V. de Barros e Bastos, 16 de Novembro de 1997, 633 320$00;
COR ART (5137101 I) José Faia Pires Correia, 27 de Março de 1998,600650$00;
COR AM (5032751 I) Florentino Armando da C. Antunes, 23 de Março de 1998,5654 I0$00;
MAJ INF (00204356) Leio Ca .tro Jerónimo, 19 de Março de 1998, 399 500$00;
, MAJ ART (512361 I I) Manuel Ribeiro Vieira, 26 de Janeiro de 1998, 452 1 10$00;
MAJ SGE (507895 I I) Aleixo Mendes Sobreiro, 7 de Março de 1998, 440 220$00;
MAl SGE (51700 I 11) Manuel Vieira Leiria, 7 de Abril de 1998, 435 8 10$00;
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MAJ TMANMAT (51116911) Aniceto Venâncio Afonso, 3 de Abril de 1998,399500$00;
CAP SGE (50579611) Marçal Luís Rita, 17 de Maio de 1998, 361 700$00;
CAP QTS (31044755) Mário Luís Nunes Correia Ribeiro, 29 de Abril de 1998, 361 700$00;
TEN QTS (00676267) Fernando Silva Baptista, I de Março de 1998, 151 147$00;
SMOR MUS (50352511) José Maria Marques Mortagua, 16 de Abril de 1998, 291 500$00;
SCH INF (51982011) Filipe Mesquita, 22 de Abril de 1998,306 320$00;
SCH SGE (52634711) Joaquim Marques Silva, 25 de Março de 1998, 319 080$00;
SAJ INF (42090858) José Soarls, 31 de Março de 1998,237 500$00;
SAJ CA V (5013161 I) António Rodrigues Pires, 18 de Março de 1998, 248 300$00;
SAl CA V (51510811) Manuel Francisco C. Sapateiro, I de Abril de 1998, 237 500$00;
SAl MAT (00236558) José Lausana, 15 de Março de 1998, 268 020$00;
SAJ MAT (43431461) José Maria Ferreira, 15 de Abril de 1998,247410$00;
SAJ CORN/CLAR (51271211) José Pinto Costa, 3 de Abril de 1998, 248 300$00;
2SAR AMAN (02903381) Hermínio A. Mineiro Mota, 26 de Novembro de 1997, 73 214$00;
CADJ INF (46050156) Silvestre Rosado Nunes, 22 de Abril de 1998, 162 500$00.

Passagem

à situação de reforma extraordinária

Em cumprimento do disposto no art. 100.° do Dec.-Lei n." 498/72, de 9 de Dezembro (Estatuto
da Aposentação), publicado no Diário da República 2: Série, n." 123 de 28 de Maio de 1998,
passou a ser pago pela Caixa Geral de Aposentações a partir do próximo mês de Junho, o oficial
a seguir indicado:
COR ENG (50767511) José Francisco Pereira Machado Dray - 520 200$00.
Em 24 de Novembro de 1996 transitou para a situação de reforma extraordinária.

IV -

PROMOÇÕES

E GRADUAÇÕES

Promoções
Nos termos da alínea b} do n." I do art. 70.° e dos n.'" 2 e 3 do art. 233.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, foi promovido ao posto de general o BRIG
(51372811) Tito Luís de Almeida Bouças, conforme deliberação do Conselho de Chefes de
Estado-Maior em 24 de Abril de 1998, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional em
29 de Abril de 1998, ao abrigo do disposto no n." 2 do art. 28.° da Lei n." 29/82, de II de
Dezembro, com a nova redacção dada pela Lei n." 18/95, de 13 de Julho.
Para efeitos do n." 2 do art. 70.° do EMFAR, o oficial general promovido conta a antiguidade
do novo posto desde 24 de Abril de 1998, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Fica colocado imediatamente à esquerda do GEN (50447111) Samuel Matias do Amaral.
(DR II série,

0

11.

117. de 21 de Maio

de 199R)

Nos termos da alínea b) do n." 1 do art. 70.° c dos n.'" 2 e 3 do art. 233.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, foi promovido ao posto de brigadeiro o
CORT INF (04760263) Manuel Fernando Vizela Marques Cardoso, conforme deliberação do Conselho
de Chefes de Estado-Maior em 24 de Abril de 1998, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa
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de 1998, ao abrigo do disposto no n." 2 do art. 28.° da Lei n." 29/82, de
nova redacção dada pela Lei n." 18/95, de 13 de Julho.
2 do art. 70.° do EMFAR, o oficial general promovido
conta a antiguidade
de Abril de 1998, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos

imediatamente

à esquerda

do BRIG

(50-1.3551 I) Alexandre

Maria

de Castro

(DR II série, n." 117, de 21 de Maio de 1998)

Nos termos da alínea b) do n." I do art. 70.° e dos n." 2 e 3 do art. 233.° do EMFAR,
aprovado
pelo Dec.-Lei
n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, foi promovido
ao posto de brigadeiro
o
CORT INF (48 I0876 I) Cristóvão Manuel Furtado A velar de Sousa, conforme deliberação do Conselho
de Chefes de Estado-Maior
em 24 de Abril de 1998, confirmada
pelo Conselho Superior de Defesa
Nacional em 29 de Abril de 1998, ao abrigo do disposto no n." 2 do art. 28.° da Lei n." 29/82, de
I I de Dezembro,
com a nova redacção dada pela Lei n." 18/95, de 13 de Julho.
Para efeitos do n." 2 do art 70° do EMFAR, o oficial general promovido
conta a antiguidade
do novo posto desde 24 de Abril de 1998, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Fica colocado imediatamente
à esquerda do BRIG (04760263) Manuel Fernando Vizela Marques
Cardoso.
(DR II série,

11.°

117, de 21 de Maio de 1998)

Nos termos da alínea b) do n." I do art. 70.° e dos n." 2 e 3 do art. 233.° do EMFAR,
aprovado
pelo Dec.-Lei
n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, foi promovido
ao posto de brigadeiro
o
CORT CA V (504355 I I) Alexandre Maria de Castro Sousa Pinto, conforme deliberação do Conselho
de Chefes de Estado-Maior
em 24 de Abril de 1998, confirmada
pelo Conselho Superior de Defesa
Nacional em 29 de Abril de 1998, ao abrigo do disposto no n." 2 do art. 28.° da Lei n." 29/82, de
lIde
Dezembro,
com a nova redacção dada pela Lei n° 18/95, de 13 de Julho.
Para efeitos do n.? 2 do art. 70.° do EMFAR, o oficial general promovido
conta a antiguidade
do novo posto desde 24 de Abril de 1998, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Fica colocado

imediatamente

à esquerda
~

do BRIG (353 I 6562) Leonel
(DR II série,

11.°

Jorge da Silva Carvalho.
117, de 21 de Maio de 1998)

Por portaria de 14 de Maio de 1998, do general CEME, foi promovido
ao posto de coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais
de promoção
estabelecidas
no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e art. 270.° do
referido Estatuto, o TCOR INF (012-+7464) Henrique José Pedroso de Albuquerque.
Este oficial conta a antiguidade
do novo posto desde I de Maio de 1998, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos,
ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro,
com a
redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de Maio.
Fica na situação de supranumerário
no respectivo
QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMfAR,
ocupando
transitoriamente
uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado
na lista geral de antiguidades
do seu quadro especial à esquerda do COR INF
(04719366)

Valdemar

José Moura

da Fonte.
(DR II série,

11.°

128, de .3 de Junho de 1998)

Por portaria de 14 de Maio de 1998, do general CEME, foi promovido
ao posto de coronel,
nos termos do n.? 1 cio art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
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gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e art. 270.° do
referido Estatuto, o TCOR INF (02407064) Hélder Manuel Veríssimo Neto.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Maio de 1998, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro, com a
redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de gestão de recursos humanos .
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR INF
(09486565) João Madalena Lucas.
(DR " série,

n." 128. de 3 de Junho de 1998)

Por portaria de 14 de Maio de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de coronel.
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e e.speciais de promoção estabelecidas no art . 60.°, alínea e) do art. 236.° e art. 270.° do
referido Estatuto, o TCOR INF (00395665) Luís Vicente Martins de Melo Cabral.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 4 de Maio de 1998, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura rernuneratoria
do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro, com a
redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n.? 98/92, de 28 de Maio.
Mantém-se na situação de adido em relação ao quadro, após a promoção, pelo que, de acordo
com o n." I do art. 191.° do EMFAR, não encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR INF
(02407064) Hélder Manuel Veríssimo Neto.
(DR " série. n." 128, de 3 de Junho de 1998)

Por portaria de 14 de Maio de 1998, do general CEM E, foi promovido ao posto de coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e art. 270.° do
referido Estatuto, o TCOR INF (09486565) João Madalena Lucas.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Maio de 1998, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro, com a
redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n.? 98/92, de 28 de Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR INF
(O 1247464) Henrique José Pedroso de Albuquerque.
(DR"

série, n." 128, de 3 de Junho de 1998)

Por portaria de 14 de Maio de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e art. 270.° do
referido Estatuto, o TCOR INF (04719366) Valdemar José Moura da Fonte.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 24 de Abril de 1998, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei n.? 98/92, de 28 de
Maio.
É promovido para o quadro, ocupando a vaga deixada pelo CORT INF (04760263) Manuel
Fernando Vizela Marques Cardoso, que foi promovido ao posto imediado.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR INF
(08181365) Paulo José Pereira Guerreiro.
(DR " série, n." 128, de 3 de Junho de 1998)
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Por portaria de 14 de Maio de 1998, do general CEME, foi promovido
ao posto de coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea o) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais
de promoção
estabelecidas
no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e art. 270.° do
referido Estatuto, o TCOR INF (07856266)
Manuel José Carvalho.
Este oficial conta a antiguidade
do novo posto desde 4 de Maio de 1998. data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos,
ficando integrado no escalão I da estrutura rernunerarória
do novo posto, nos termos do n.? I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro, com a
redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de Maio.
Fica na situação de supranumerário
no respectivo
QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR. ocupando transitoriamente
uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado
na lista geral de antiguidades
do seu quadro especial à esquerda do COR lNF
(00395665) Luís Vicente Martins de Melo Cabral.
(DR II sérico n." 12X. de :1 de Junho

dc 1998)

Por portaria de 14 de Maio de 1998, do general CEME, foi promovido
ao posto de coronel,
nos lermos do n." I do art. 189.° e da alínea o) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais
de promoção
estabelecidas
no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e art. 270.° do
referido Estatuto, o TCOR AM (03631964)
Arlindo Mário de Moura Vieira Duarte.
Este oficial conta a antiguidade
do novo posto desde I de Maio de 1998, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos,
ficando integrado no escalão I da estrutura rernuneratória
do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro,
com a
redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei
n." 98/92, de 28 de Maio.
Fica na situação de supranumerário
no respectivo
QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR. ocupando
transitoriamente
uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado
na lista geral de antiguidades
do seu quadro especial à esquerda do COR AM
(06064465)
Teófilo da Silva Bento.
(DR

II série,

n." 128. de :1 de Junho

de 1998)

Por portaria de 17 de Abril de 1998 do general CEM E, em execução do acórdão de 25 de
Junho de 1997, do Pleno do Supremo Tribunal Administrativo,
foi promovido
aos postos de major
e tenente-coronel,
o CAP QEO RES (04979164)
Alvaro Henrique
Fernandes.
Este oficial conta a antiguidade
no posto de major desde 18 de Janeiro de 1984 e tenente-coronel desde I de Outubro de 1990, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos,
ficando integrado no escalão I da~estrutura
remuneratória
do novo posto. nos termos do n." I do
art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do
art. 5.° do Dec.-Lei n.? 98/92. de 28 de Maio.
Fica posicionado
na lista geral de antiguidade do seu QE à esquerda do TCOR QEO (08662665)
João Pereira Tavares e à direita do TCOR QEO (09677765)
Rui João Brazão Jardim.
(DR II sérico

11.°

1 1 I, de 1.+ de Maio de 199tl)

Por portaria de 14 de Maio de 1998. do general CEM E, foi promovido
ao posto de tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b} do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições
gerais e especiais
de promoção
estabelecidas
no art. 60.°, alínea d) do art. 236.°
e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ INF (14315776)
Rui Manuel de Almeida Esteves.
Este oficial conta a antiguidade
do novo posto desde I de Maio de 1998, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos,
ficando integrado no escalão I da estrutura rernuneraiória
do novo posto, nos termos do n." I do arl. 14.° do Dcc.-Lei n.? 57/90, de 14 de Fevereiro, com a
redacção que lhe foi dada pelo n." I do arl. 5.° do Dec.-Lei n.? 98/92, de 28 de Maio.
Fica na situação de supranumerário
no respectivo
QE, nos termos do n." 1 do art. 187.° do
EMFAR, ocupando
transitoriamente
uma vaga do QE de gestão de recursos humanos.
Fica posicionado
na lista geral de antiguidades
do seu quadro especial à esquerda do TCOR
lNF (05161381)
Marcos António Mendes Paulino Serronha.
(DR II série,

11.°

12X, de :1 de Junho

de 1q')X

J
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Por portaria de 29 de Abril de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.° e no
art. 269.° do referido Estatuto, o MAl INF (12157682) Rui Fernando Baptista Moura.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 26 de Agosto de 1997, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos.
Mantém-se na situação de adido em relação ao quadro após a promoção pelo que, de acordo
com o n." 1 do art. 191.° do EMFAR, não encerra a vaga do TCOR INF (07345973) José Maria
Teixeira Calado, que passou à situação de adido ao quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR INF (17917781)
Alfredo Luís Barrinhas da Costa Neto.
É revogada a portaria n." 51/98, inserta no Diário da República, 2: série, n." 8, de 10 de
1aneiro de 1998, a p. 412.
É revogada a portaria, inserta na OE, 2: série, n." 2, de 28 de Fevereiro de 1998, a p. 56.
(DR II série,

11.°

119, de 23 de Maio de 1998)

Por portaria de 29 de Abril de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 236.°
e no art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ INF (00020250) António Manuel Camacho Soares.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 9 de Junho de 1997, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos.
É promovido para o quadro, ocupando a vaga deixada pelo TCOR INF (02624678) José
António Abranches do Amaral, que passou à situação de adido ao quadro. ,
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR INF (16631778)
António Luís Faria Martins.
É revogada a portaria n." 760/97, inserta no Diário da República, 2: série, n." 229, de 3 de
Outubro de 1997, a p. 12171.
É revogada a portaria, inserta na OE, 2." série, n." II, de 30 de Novembro de 1997, a p. 609.
(DR II série,

11.°

119, de 23 de Maio de 1998)

Por portaria de 29 de Abril de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de tenente-coronel, nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 236.°
e no art. 269.° do referido Estatuto, o MAl INF (05325980) João Manuel Bicho da Silva Alves.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Agosto de 1997, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos.
É promovido para o quadro, ocupando a vaga deixada pelo TCOR INF (06919164) António
Manuel Cachada Pessanha de Oliveira, que foi promovido ao posto imediato.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR INF (00020250)
António Manuel Camacho Soares.
É revogada a portaria n." 761/97, inserta no Diário da República, 2." série, n." 229, de 3 de
Outubro de 1997, a p. 12171.
É revogada a portaria, inserta na OE, 2." série, n." I I, de 30 de Novembro de 1997, a p. 609.
(DR II série. n." 119, de 23 de Maio de 1998)

Por portaria de 29 de Abril de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 236.°
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e no art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ INF (02619773)
José Guilherme
de Melo e Gama.
Este oficial conta a antiguidade
do novo posto desde I de Agosto de 1997, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.

É promovido
Sousa

Ferreira,

para o quadro,
que foi promovido

ocupando
ao posto

a vaga deixada
imediato.

pelo TCOR

INF (06249864)

Luís de

Fica posicionado
na lista geral de antiguidades
do seu QE à esquerda do TCOR INF (05325980)
João Manuel Bicho da Silva Alves.
É revogada a portaria n." 762/97, inserta no Diário do República, 2: série, n." 229, de 3 de
Outubro de 1997, a p. 12172.
É revogada a portaria, inserta na OE, 2: série, n.? II, de 30 de Novembro de 1997, a p. 609.
(DR II série,

n." 119, de 23 de Maio de 1998)

Por portaria de 29 de Abri I de 1998 do general CEME, foi promovido
ao posto de tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas
no art 60.°, na alínea d) do art. 236.°
e no art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ INF (07345973)
José Maria Teixeira Calado.
Este oficial conta a antiguidade
do novo posto desde 6 de Agosto de 1997, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
É promovido para o quadro, ocupando a vaga deixada pelo TCOR INF (50734411)
Carlos
Alberto Mauricio Gomes, que foi promovido
ao posto imediato.
Fica posicionado
na lista geral de antiguidades
do seu QE à esquerda do TCOR INF (02619773)
José Guilherme
de Melo e Gama.
É revogada a portaria n." 800/97, inserta no Diário da República, 2: série, n." 241, de 17 de
Outubro

de 1997, a p. 12766.
a portaria, inserta

É revogada

na OE, 2: série,

n.? 12, de 31 de Dezembro
(DR II série,

Por portaria de 29 de Abril de 1997 do general
-coronel, nos termos do n.? I do art. 189.° e da alínea
as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
do referido Estatuto, o MAJ INF (00253778)
Aníbal
Este oficial conta a antiguidade
do novo posto
qual lhe são devidos os respectivôs
vencimentos.
É promovido
para o quadro, ocupando
a vaga
Manuel Reboredo Coutinho
Viana, que foi promovido
Fica posicionado
na lista geral de antiguidades do
José Maria Teixeira Calado.
É revogada a portaria n." 891/97,
de 1997, ap. 13795.
É revogada a portaria, inserta

inserta

de 1997, a p. 690.

n." 119. de 23 de Maio de 1998)

CEME, foi promovido
ao posto de tenenteb) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
nos arts, 60.°, 236.°, alínea d), e no art. 269.°
José Roque Correia.
desde 6 de Agosto de 1997, data a partir da
deixada pelo TCOR INF (05297365)
José
ao posto imediato.
seu QE à esquerda do TCOR INF (07345973)

no Diário da República,

2: série,

n." 258, de 7 de

Novembro

na OE, 2: série,

n.? 12, de 31 de Dezembro
(DR II série,

de 1997, a p. 689.

n." 119, de 23 de Maio de 1998)

Por portaria de 29 de Abril de 1997 do general CEME, foi promovido
ao posto de tenente-coronel, nos termos do n.? I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.° e no art. 269.°
do referido Estatuto, o MAJ INF (17917781)
Alfredo Luís Barrinhas da Costa Neto.
Este oficial conta a antiguidade
do novo posto desde 26 de Agosto de 1997, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Mantém-se
na situação de adido em relação ao quadro após a promoção pelo que, de acordo
com o n." 1 do art. 191.° do EMFAR, não encerra a vaga do TCOR INF (07345973)
José Maria
Teixeira Calado, que passou à situação de adido ao quadro.
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Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR INF (00253778)
José Roque Correia.
É revogada a portaria n." 50/98, inserta no Diário da República, 2: série, n." 8, de IOde
Janeiro de 1998, a p. 412.
É revogada a portaria, inserta na OE, 2." série, n." 2, de 28 de Fevereiro de 1998, a p. 55.
Aníbal

(DR II série,

11°

119. de 23 de Maio de 1998)

Por portaria de 29 de Abril de 1998 do general CEME. foi promovido ao posto de tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b ) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.° e no a11. 269.°
do referido Estatuto, o MAJ INF (06656181) José António Rodrigues do Carmo.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde I de Dezembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos.
É promovido para o quadro, ocupando vaga deixada pelo TCOR lNF (00860163)
Horácio
José Gomes Taveira Malheiro, que foi promovido ao posto imediato.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR TNF (16376380)
Manuel Caroço Prelhaz.
É revogada a portaria 11.° 54/98, inserta no Diário da República, 2." série, n." 8, de IOde
Janeiro de 1998, a p. 412.
É revogada a portaria, inserta na OE, 2: série, n." 2, de 28 de Fevereiro de 1998, a p. 56.
(DR II série.

11.°

119. de 23 de Maio de 1998)

Por portaria de 29 de Abril de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de tenente-coronel, nos termos do 11.° I do art. 189.° e da alínea b} do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no a11.60.°, alínea d) do art. 236.° e no art. 269.°
do referido Estatuto, o MAJ INF (0673738 I) Nuno Augusto Teixeira Pires da Silva.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 26 de Agosto de 1997, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos.
Mantém-se na situação de adido em relação ao quadro após a promoção pelo que, de acordo
com o n." I do art. 191.° do EMFAR, não encerra a vaga do TCOR INF (07345973) José Maria
Teixeira Calado, que passou à situação de adido ao quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR INF (12157682)
Rui Fernando Baptista Moura.
É revogada a portaria n." 52/98, inserta 'no Diário da República, 2." série, n." 8, de IOde
Janeiro de 1998, a p. 412.
É revogada a portaria, inserta na OE, 2." série, n." 2, de 28 de Fevereiro de 1998, a p. 56.
(DR II série.

11.°

1 19, de 23 de Maio de 1998)

Por portaria de 29 de Abril de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de tenente-coronel, nos termos do n.? I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.° e no a11.269.°
do referido Estatuto, o MAJ INF (16376380) Manuel Caroço Prelhaz.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 26 de Agosto de 1997, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos.
É promovido para o quadro, ocupando vaga deixada pelo TCOR INF (07345973) José Maria
Teixeira Calado, que passou à situação de adido ao quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR INF (06737381)
Nuno Augusto Teixeira Pires da Silva.
-,
É revogada a portaria 11.° 53/98, inserta no Diário da Repúblico, 2." série, n.? 8, de IOde
Janeiro de 1998, a p. 412.
É revogada a portaria, inserta na OE, 2." série, n." 2, de 28 de Fevereiro de 1998, a p. 56.
(DR II série,

11.°

1 19, de 23 de Maio de 19(8)

2:' Série

ORDEM

DO EXÉRCITO

-+ I ')

N.o 7

Por portaria de 29 de Abril de 1998, do general CEME, foi promovido
ao posto de tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea h) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.° e no art. 269.°
do referido Estatuto, o MAJ INF (05084976)
Rui Garcia Simões.
Este oficial conta a antiguidade
do novo posto desde I de Dezembro
de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
É promovido
para o quadro, ocupando vaga deixada

pelo TCOR

INF (11532073)

Horácio

dos

Santos,

que passou à situação de adido ao quadro.
Fica posicionado
na lista geral de antiguidades
do seu quadro especial à esquerda do TCOR
lNF (17585781)
António José Lourenço
da Fonte Rabaça.
É revogada a portaria n." 349/98, inserta no Diário do República, 2: série, n." 69, de 23 de
Março

de 1998, a p. 3712.
É revogada a portaria,

inserta

na OE, 2." série,

n." 2, de 28 de Maio
(DR II série,

11.°

de 1998, a p. 279.

119, de 23 de Maio de 1<)98)

Por portaria de 29 de Abril de 1998, do general CEME, foi promovido
ao posto de tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.° e no <111. 269.°
do referido Estatuto,
o MAJ INF (02858881)
José Manuel Cardoso Lourenço.
Este oficial conta a antiguidade
do novo posto desde I de Dezembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
É promovido
para o quadro, ocupando a vaga deixada pelo TCOR INF (08837864)
Fernando
Pereira

dos Santos Aguda, que foi promovido
ao posto imediato.
Fica posicionado
na lista geral de antiguidades
do seu quadro

especial

INF (06656181)
José António Rodrigues
do Carmo.
É revogada a portaria n." 163/98, inseria no Diário do República,
Fevereiro

de 1998, a p. 1613.
a portaria, inserta

É revogada

na OE, 2:

série,

2.a série,

n." 3, de 31 de Março
(DR II série,

11.°

à esquerda

do TCOR

n." 30, de 5 de

de 1998, a p. 102.

119, de 23 de Maio de 1998)

Por portaria de 29 de Abril de 1998, do general CEME, foi promovido
ao posto de tenente-coronel, nos termos do n." I do àrt. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.° e no art. 269.°
do referido Estatuto,
o MAJ INF (17585781)
António José Lourenço da Fonte Rabaça.
Este oficial conta a antiguidade
do novo posto desde I de Dezembro de 1997, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Mantém-se
na situação de adido em relação ao quadro, após a promoção,
com o n." I do art. 191.° do EMFAR, não encerra a vaga do TCOR (11532073)
que passou à situação
Fica posicionado

de adido ao quadro.
na lista geral de antiguidades

do seu quadro

especial

INF (02858881)
José Manuel Cardoso Lourenço.
É revogada a portaria n.? 348/98, inserta no Diário da República,
Março

de 1998, a p. 3712.
É revogada a portaria,

inseria

na OE, 2:

série,

pelo que, de acordo
Horácio dos Santos,
à esquerda

2.a série,

n.? 5, de 31 de Maio

do TCOR

n." 69, de 23 de

de 1998, a p. 279.

(DR II série, n." 119, de 23 de Maio de 1998)

Por portaria de 23 de Abril de 1998, do general CEME, foi promovido
ao posto de tenente-coronel, nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art. 236.° e aI1. 269.°
do referido Estatuto, o MAJ MAT (02268180)
Carlos Jorge Sampaio Felgueira.
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Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde IOde Março de 1998, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14. do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5. do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
Foi promovido para o-quadro, ocupando a vaga do TCOR MAT (04233764) Rogério Marreiros
da Silva que foi promovido ao posto imediato.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE à esquerda do TCOR MAT (18842377)
Mário Jorge de Sande Pimentel da Cruz.
0

0

(DR II série,

n." I I I, de 1-1-de Maio

de 1998)

Por despacho de 2 de Dezembro de 1997 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de serviço de saúde/medicina, aprovada pelo seu Despacho n." 6/97 de 8 de Janeiro,
é promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n." I do art. 180. do n." I do art. 189. e
da alínea a) do art. 297. do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no art. 60. na alínea d) do art. 298. e no art. 32 1. do referido Estatuto, o SCH MED
(4530786 I) Júlio Monsanto Marques.
Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1997. data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
Mantém-se na situação de adido ao quadro, nos termos da alínea h) do n." 5 do art. 186. do
EMFAR.
0

0

,

0

0

0

0

,

0

(DR II série,

11.°

119, de 23 de Maio

de 1998)

Por despacho de 27 de Maio de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de sargento-mor,
nos termos do art. 32 1. e da alínea o) do art. 297. e o n." 3 do art. 66. todos do EMFAR, por
terem cessado os motivos que o colocaram na situação de demorado na promoção, o SCH PARAQ
(15347469) Maximino Dionísio Marques, do CTAT.
Conta a antiguidade desde 1 de Outubro de 1996, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de
sargento-mór.
Fica na situação de supranumerário,
no respectivo QE, desde I de Outubro de 1996, nos
termos do 11. I do art. 187.° do EMF AR.
Fica intercalado na escala de antiguidades do seu QE à esquerda do SMOR PARAQ (06402569)
José Santos Silva.
0

0

0

,

0

(DR II série,

11.°

139, de 19 de Junho

de 1998)

Por despacho de 29 de Abril de 1998 do CEME, e para preenchimento da vaga existente no
QE de paraquedistas,
aprovado pelo seu despacho 11. 16/98, de 19 de Janeiro, é promovido ao posto
de sargento-chefe. nos termos do n." I do art. 180. n." I do art. 189. e aI ínea h) do art. 297. do
EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60. na
alínea c) do art. 298. e no art. 320. do referido Estatuto, o SAJ PARAQ (14537077) Américo Silva
Martins.
Conta a antiguidade desde 16 de Fevereiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto ficando integrado no escalão I, da estrutura remuneratória do posto de
sargento-chefe.
Mantém a situação de quadro, nos termos do Art. 185. do EMFAR.
0

0

0

0

,

0

,

0

0

0

(DR II série,

11.°

114, de 18 de Maio

de 1998)

Por despacho de 16 de Fevereiro de 1998 do chefe da RPMP/DAMP, por competência
subdelegada, foi promovido ao posto de sargento-ajudante, nos termos do art. 319. conjugado com
;t alínea c) do art. 297.° e n." 3 do art. 66.
todos do EMFAR, por satisfazer às condições gerai,
0

0

,
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e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea b) do art. 2l)~O e no ,III ~~()O do
referido Estatuto, o SAJ GRAD AM (11434682) José Carlos da Cruz Ferreira, do 1\ 11'I.
Conta a antiguidade desde 30 de Agosto de 1998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto ficando integrado no escalão I, da estrutura remuneratória
do posto de
sargento-ajudante.
Mantém a situação de quadro. nos termos do Art. 185.° do EMFAR.
(DR II série,

11.°

l l-l, dc 18 de Maio de 1998)

Por despacho de 30 de Dezembro de 1998 do chefe da RPMP/DAMP, por competência
subdelegada, e para preenchimento de vagas existentes no QE de pessoal e secretariado, aprovado
pelo Despacho 6/97 de 8 de Janeiro, do CEME, são promovidos ao posto de sargento-ajudante, nos
termos do n." I do art, 189.° e alínea c) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazerem às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea b) do art. 298.° e no art. 319.°
do referido Estatuto, os militares a seguir indicados:
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
1SAR
ISAR
ISAR

INF
INF
INF
INF
TNF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF

(12596685)
(18785184)
(19190684)
(17751585)
(04531484)
(08931386)
(12583683)
(04491 181)
(08583184)
(11402185)
(00391684)
(07711584)

Victor das Neves Robalo Nunes;
Carlos Manuel Gonçalves Santana:
Amílcar do Nascimento;
João José Faria da Conceição Baltazar;
Manuel Jorge dos Santos Lopes;
Luís Manuel Sotto Mayor Matos Esteves;
Vitor José Alves Filipe;
Afonso Manuel Morais Ferreira;
Carlos Daniel Rodrigo Gonçalves;
Leonel Augusto Gomes Monteiro;
José António dos Santos Gouveia;
Manuel José Vilela Gonçalves.

Contam a antiguidade desde I de Dezembro de 1997, data a partir da qual têm direito ao
vencimento do novo po to ficando integrados no escalão I, da estrutura remuneratória do posto de
sargento-a judan te.
Ficam na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de pessoal e secretariado.
(DR II série,

11.°

28, de 3 de Fevereiro

de 1998)

Por despacho de 14 de Janeiro de 1998 do chefe da RPMP/DAMP, por competência subdelegada,
e para preenchimento de vaga existente no QE de artilharia, aprovado pelo Despacho n." 6/97, de
8 de Janeiro do general CEM E, é promovido ao posto de sargento-ajudante, nos termos do n." I
do art. 189.° e da alínea c) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais
de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea b) do art. 298.° e no art. 319.° do referido Estatuto,
o ISAR ART (13660183) António Romão Figueiras Lourenço.
Conta a antiguidade desde I de Dezembro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-ajudante.
(DR II série,

11.°

28, de 3 dc Fevereiro

de 1998)

Por despacho de 30 de Dezembro de 1997 do chefe da RPMP/DAMP,
por competência
subdelegada, e para preenchimento de vaga existente no QE de pessoal e secretariado, aprovado
pelo Despacho n.? 6/97, de 8 de Janeiro do general CEME, é promovido ao posto de sargento-ajudante,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea c) do art 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições
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gerais e especiais de promoção
estabelecidas
no art. 60.°, na alínea b) do art. 298.° e no art. 319.°
do referido Estatuto, o I SAR ENG (09484181)
Eduardo Luís Campos Coelho.
Conta a antiguidade
desde I de Dezembro
de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento
do novo posto ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória
do posto de
sargento-ajudante.
Fica na situação de supranumerário,
no respectivo
QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMF AR, ocupando
temporariamente
uma vaga do QE de pessoal e secretariado.
(DR II série, n." 28, de 3 dc Fevereiro
de 199H)
Por despacho de 14 de Janeiro de 1998 do chefe da RPMP/DAMP,
por competência subdelegada,
e para preenchimento
de vaga existente no QE de medicina, aprovado pelo Despacho n." 6/97, de
8 de Janeiro do general CEME, é promovido
ao posto de sargento-ajudante,
nos termos do n.? I
do art. 189.° e da alínea c) do art. 297.° do EMFAR. por satisfazer as condições
gerais e especiais
de promoção estabelecidas
no art. 60.°, na alínea b) do art. 298.° e no art. 3 I 9.° do referido Estatuto,
o ISAR MED (12157284)
Fernando
Manuel Lopes da Silva Morgado.
Conta a antiguidade
desde I de Dezembro
de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento
do novo posto ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória
do posto de
sargento-ajudante.
(DK II série, n." 2H. de 3 de Fevereiro
de 1991))
Por despacho de 14 de Janeiro de 1998 do chefe da RPMP/DAMP,
por competência subdelegada,
e para preenchimento
de vaga existente no QE de medicina, aprovado pelo Despacho n." 6/97, de
8 de Janeiro do general CEME, é promovido
ao posto de sargento-ajudante,
nos termos do n." I
gerais e especiais
do art. 189.° e da alínea c) do art. 2970 do EMFAR, por satisfazer as condições
de promoção estabelecidas
no art. 60.°. na alínea b) do art. 298.° e no art. 319.° do referido Estatuto,
o I SAR MED (08907484)
José Augusto Mateus Amorim Nobre.
Conta a antiguidade
desde I de Dezembro
de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento
do novo posto ficando integrado no escalão I da estrutura rernuneratória
do posto de
sargento-ajudante.
(DR II série. n." 2H. de :3 de Fevereiro de 1998)
Por despacho de 14 de Janeiro de 1998 do chefe da RPMP/DAMP,
por competência subdelegada,
e para preenchimento
de vaga existente no QE de medicina, aprovado pelo Despacho
n." 6/97, de
8 de Janeiro do general CEME, é promovido
ao posto de sargento-ajudante,
nos termos do n." I
do art. 189.° e da alínea c) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais
de promoção estabelecidas
no art. 60.°, na alínea b} do art. 298.° e no art. 319.° do referido Estatuto,
o I SAR MED (09410585)
Armando
Adelino Cepeda Moreno.
Conta a antiguidade
desde I de Dezembro
de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento
do novo posto ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória
do posto de
sargento-ajudante.
(DR II série, n." n, de 3 de Fevereiro de 199H)
Por despacho de 26 de Fevereiro de 1998 do chefe da RPMP/DAMP,
foi promovido
ao posto
de sargento-ajudante,
nos termos do art. 180.° do EMFAR, para preenchimento
da vaga existente
no QE de administração
militar, aprovado pelo seu despacho em referência, originada pela promoção
ao posto de sargento-chefe
do SAl AM (I 1518680) Vitor Manuel Pereira da Rocha, o I SAR AM
(12209285)
Rui Manuel Costa Henriques,
da ChATo
Conta a antiguidade
desde 29 de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento
do novo posto ficando integrado no escalão I da estrutura rernuneratória do posto de
sargento-ajudante.
Fica na situação de quadro nos termos cio art. 185.° do EMFAR.
Fica posicionado
na lista geral de antiguidades
do seu QE, nos termos do n." I do art. 189.°
cio EMFAR.
(DR II série.

n." 67, de 20 de Março de 199:-\)
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Por despacho
de 30 de Dezembro
de 1997 do chefe da RPMP/DAMP,
por competência
subdelegada,
e para preenchimento
de vaga existente no QE de pessoal e secretariado,
aprovado
pelo Despacho n.? 6/97, de 8 de Janeiro do general CEME, é promovido ao posto de sargento-ajudante,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea c) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas
no art. 60.°, na alínea b} do art. 298.° e no art. 319.°
do referido Estatuto, o I SAR MAT (18803084)
João António Coelho da Mota Cardoso.
Conta a antiguidade
desde I de Dezembro
de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento
do novo posto ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória
do posto de
sargento-ajudante.
Fica na situação de supranumerário,
no respectivo
QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando
temporariamente
uma vaga do QE de pessoal e secretariado
(DR II série.

n." 28, de 3 de Fevereiro

de 1(98)

Por despacho
de 30 de Dezembro
de 1997 do chefe da RPMP/DAMP,
por competência
subdelegada,
e para preenchimento
de vaga existente no QE de pessoal e secretariado,
aprovado
pelo Despacho
n." 6/97, de 8 de Janeiro
do general
CEM E, são promovidos
ao posto de
sargento-ajudante,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea c) do art. 297.° do EMFAR. por
satisfazerem
as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
no art. 60.°, na alínea b) do
art. 298.° e no art . 319.° do referido Estatuto, os militares a seguir indicados:
I SAR
ISAR
I SAR
I SAR

SGE
SGE
SGE
SGE

(09017882)
(01220184)
(08386084)
(05474984)

Luís Filipe Branco Seabra de Melo;
João Carlos da Encarnação
Restolho;
José Augusto Pereira de Sousa;
Joaquim José Reicadas Benjamim.

Contam a antiguidade
desde I de Dezembro
de 1997, data a partir da qual têm direito ao
vencimento
do novo posto ficando integrados 110 escalão I da estrutura remuneratória
do posto de
sargento-ajudante.
Ficam na situação de supranumerário,
no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando
temporariamente
uma vaga do QE de pessoal e secretariado.
(DR II série, n." 28, de 3 de Fevereiro

de 19(8)

Por despacho
de 30 de Dezembro
de 1997 do chefe da RPMP/DAMP,
por competência
subdelegada,
e para preenchimento
de vaga existente no QE de pessoal e secretariado,
aprovado
pelo Despacho
n.? 6/97, de 8 de Janeiro
do general
CEME,
são promovidos
ao posto de
sargento-ajudante,
nos termos do n.? I do art. 189.° e da alínea c) do art. 297.° do EMFAR, por
satisfazerem
as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
no art. 60.°, na alínea b) do
art. 298.° e no art. 319.° do referido Estatuto, os militares a seguir indicados:
I SAR
1SAR
ISAR
I SAR
I SAR

MUS
MUS
MUS
MUS
MUS

(17538181)
(02186788)
(09918082)
(17048888)
(O 1849581)

Contam a antiguidade
vencimento
do novo posto

Jacinto Caldeira Marques Larnarosa:
Domingos
Manuel Luís Batoca;
Joaquim Manuel Feliciano Correia;
Francisco Manuel Marques Rosado;
António Manuel Guinapo Rita.

desde
ficando

I de Dezembro
de 1997, data a partir da qual têm direito ao
integrados no escalão I da estrutura remuneratória
do posto de

sargento-a j udan te.
Ficam na situação de ~upranumerário,
no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando
temporariamente
uma vaga do QE de pessoal e secretariado.
(DR II série,

11.°

28, de 3 de Fevereiro de 199H)
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Por despacho de 30 de Dezembro de 1997 do chefe da RPMP/DAMP, por competência
subdelegada, e para preenchimento de vaga existente no QE de pessoal e secretariado, aprovado
pelo Despacho n.? 6/97, de 8 de Janeiro do general CEME, é promovido ao posto de sargento-ajudante,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea c) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea b) do art. 298.° e no art. 319.°
do referido Estatuto, o I SAR CORN/CLAR (01'090986) José Joaquim Balbino Carapeta.
Conta a antiguidade desde I de Dezembro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-ajudan te.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente urna vaga do QE de pessoal e secretariado
(DR"

série.

n." 28. de 3 de Fevereiro

de

1<)98)

Por despacho de 30 de Dezembro de 1997 do chefe da RPMP/DAMP,
por competência
subdelegada, e para preenchimento de vaga existente no QE de pessoal e secretariado, aprovado
pelo Despacho n." 6/97, de 8 de Janeiro do general CEME, é promovido ao posto de sargento-ajudante.
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea c) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea h) do art. 298.° c no art. 319.°
do referido Estatuto, o ISAR AMAN (07682375) José Carreira Pereira.
Conta a antiguidade desde I de Dezembro de 1997, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto ficando integrado no escalão I da estrutura rernuncratória do posto de
sargento-ajudante.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de pessoal e secretariado
(DR"

série.

n." 28. de 3 de Fevereiro

de

1<)98)

Por despacho de 30 de Dezembro de 1997 do chefe da RPMPIDAMP, por competência
subdelegada, e para preenchimento de vaga existente no QE de pessoal e secretariado, aprovado
pelo Despacho n." 6/97, de 8 de Janeiro do general CEME, são promovidos
ao posto de
sargento-ajudante,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea c) do art. 297.° do EMFAR, por
satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea 17) do
art. 298.° e no art. 319.° do referido Estatuto, os militares a seguir indicados:
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
I SAR
ISAR
I SAR
ISAR

PARAQ
PARAQ
PARAQ
PARAQ
PARAQ
PARAQ
PARAQ
PARAQ
PARAQ
PARAQ
PARAQ
PARAQ
PARAQ

(08138082)
(11850480)
(12113379)
(09489880)
(13499782)
(10315780)
(01159479)
(11469981)
(04287779)
(03864879)
(10886283)
(03013280)
(19462079)

Manuel Victor Mira Rosado;
António Manuel Silva Lopes;
Manuel Silvério Brás;
Manuel António Saragoça Caldeirão;
António José Ferreira Duarte;
António Domingos da Fonseca;
António Júlio Valente de Carvalho;
António Carlos Correia de O. Morais;
Américo da Silva Moleiro;
Manuel Rodrigues Vicente;
Joaquim José Teixeira dos Santos;
Vitor Manuel Proença Ribeiro;
António Alberto Mira Malaquias.

Contam a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1997, data a partir da qual têm direito ao
vencimento do novo posto ficando integrados no escalão I da estrutura rernuneratória
do posto de
sargento-a] udante.
Ficam na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente urna vaga do QE de pessoal e secretariado.
(DR " série,

11.° 28,

de l de Fevereiro

de

1<)98)
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Por despacho de 4 de Fevereiro de 1998 do general CEME, ingressou no QP de Sargentos
e foi promovido ao posto de segundo-sargento do quadro de arnanuenses, o CADJ (18850272)
Adelino Rosa de Jesus, do RAC.
Ingressa no QP em 20 de Dezembro de 1997.
Conta a antiguidade desde 23 de Dezembro de 1995, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
segundo-sargento nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro, com
a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de Maio.
Fica na situação de supranumerário, no respactivo QE, desde 20 de Dezembro de 1997 data
de ingresso no QP de sargentos, nos termos da alínea o) do n." 3 do art. 187.° do EMFAR.
Fica integrado na lista geral de antiguidades do QE de amanuenses à esquerda do 2SAR
AMAN (12723271) Viriato Rebelo Gomes.
(DR II série,

n." 72. de 26 de Março de 1(08)

Por despacho de 4 de Fevereiro de 1998 do general CEME, ingressou no QP de Sargentos
e foi promovido ao posto de segundo-sargento do quadro de arnanuenses, o CADJ (05237379)
António Miguel Monteiro Ramos, do BST.
Ingressa no QP em 20 de Dezembro de 1997.
Conta a antiguidade desde 23 de Dezembro de 1995, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
segundo-sargento nos termos do n." I do art. 14° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro, com
a redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de Maio.
Fica na situação de supranumerário, no respactivo QE, desde 20 de Dezembro de 1997 data
de ingresso no QP de sargentos, nos termos da alínea o) do n." 3 do arr. 187.° do EMFAR.
Fica integrado na lista geral de antiguidades do QE de amanuenses à esquerda do 2SAR
AMAN (03094682) Carlos Alberto Ferreira Marques.
(DR II série. n." 72. de 26 de Março de 1098)

Graduações
Manda o general CEME graduar no posto de coronel contando a antiguidade desde 31 de
Dezembro de 1984, na situação de reforma extraordinária, nos termos dos arts. 1.° e 2.° do Dec.Lei 295/73 de 9 de Junho, o TCOR ART (51371111) Luís Francisco Domingues Arruda.
A graduação deste oficial não lhe confere direito a qualquer alteração na pensão de reforma,
calculada e estabelecida na data da mudança de situação (art. 4.° do Dec.-Lei 295/73 de 9 de Junho)
(Por portaria de 5 de Junho de 1998)

Por portaria de 14 de Maio de 1998, do general CEME, foram graduados no posto de alferes,
nos termos do art. 71.° do EMFAR, conjugado com o n." 23 da portaria n." 632/78, de 21 de
Outubro, os seguintes militares:
SOLCAD
SOLCAD
SOLCAD
SOLCAD
SOLCAD
SOLCAD
SOLCAD

MED (16578392) Paulo José Amado de Campos;
FARM (07898591) Vânia do Carmo Marques Tira-Picos;
FARM (35200391) Luís Manuel Santos Ribeiro Mendonça;
FARM (00050392) Vitor Filipe Sá da Silva;
FARM (16788691) Paulo Sérgio da Conceição Cardoso Silva;
FARM (13958789) Carlos José Saraiva Simões;
DENT (37612691) Dário Luís Fernandes Pinto da Fonseca;
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Daniel Lourenço Simões;
Ana Teresa Ferreira dos Santos Martins da Silva.

Contam a graduação, desde II de Maio de 1997, data a partir da qual lhes são devidos os
respectivos vencimentos, ficando integrados no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
alferes, nos termos do n." I do art. 14. do Dec-Lei 57/90, de 14 de Fevereiro, com a redacção que
lhe foi dada pelo n." I do art. 5. do Dec.-Lei 98/92, de 28 de Maio.
0

0

(DR II série, n." 128. de 3 de Junho de 1998)

Por ter sido publicada com inexactidão no Diário da Repúblico, 2: série, n." 30, de 5 de
Fevereiro de 1998, a p. 161 I, a portaria de 6 de Agosto de 1997 do general CEME, respeitante à
promoção aos postos de major, tenente-coronel e coronel nos termos do Dec.-Lei n." 134/97, de 31
de Maio, do CAP GRAD COR DFA (51330611) Álvaro Jorge da Fonseca Gomes Souto, rectificase que onde se lê "Coronel, com a antiguidade de I de Janeiro de 1994." deve lêr-se "Coronel, com
a antiguidade de I de Janeiro de 1990."
(OE 11. 3/98, de 31 de Março, pág. 93)
0

(DR II série. n." 132, de 8 de Junho de 1998)

Manda o CEME graduar no posto de sargento-ajudante contando a antiguidade desde 15 de
Setembro de 1969, no posto de sargento-chefe contando a antiguidade desde 28 de Abril de 1978 e no
posto de sargento-rnor contando a antiguidade desde 28 de Abril de 1979 na situação de reforma
extraordinária, nos termos dos arts. 1. e 2. do Dec.-Lei 295/73 de 9 de Junho, o ISAR TM
(52158411) Vitor Marinho Rocha da Silva.
A graduação deste sargento não lhe confere direito a qualquer alteração na pensão de reforma,
calculada e estabelecida na data da mudança de situação (art. 4. do Dec.-Lei 295/73 de 9 de Junho)
0

0

0

(Por portaria de 23 de Junho de 1998)

Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2: série, n." 253, de 31 de
Outubro de 1996, a p. 15 189, na parte respeitante à promoção a segundo-sargento e ingresso no
quadro permanente do sargento aluno do 23. CFS abaixo mencionado, deve ler-se:
0

Transmissões:
(11337690) Hernâni Santos Simões Castello, 14.70 - ingressa no QP e conta a antiguidade
no novo posto desde 1 de Outubro de 1996, data a partir da qual tem direito aos vencimentos, é
graduado no posto de primeiro-sargento, nos termos do n." 5 do art. 181. do EMFAR, e integrado
no escalão I da estrutura remuneratória do posto de segundo-sargento, sendo-lhe atribuído o diferencial
para o seu posto, nos termos do n." 2 do art. 5. do Dec.-Lei 98/92, de 28 de Maio.
(OE 11. o 1/97, de 31 de Janeiro, pág. 20)
0

0

(DR II série, n." 24, de 29 de Janeiro de 1997)

v-

LISTAS DE PROMOÇÃO

Lista de promoção por escolha ao posto de sargento-mór
para 1998 dos sargentos-chefes das
armas e serviços, nos termos do art. 189. e 193. homologadas por despacho de 24 de Junho de
1998 do general CEME.
0

0

,

Infantaria
SCH INF (05196573)
SCH INF (09595274)

António Manuel dos Santos Costa;
Albertino Alves Dias;
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SCH
SCH
SCH
SCH
SCH

INF
INF
INF
INF
INF

(08095074)
(05640573)
(16982273)
(11967573)
(60490270)

Aniceto Gonçalves
Rodrigues
Santos;
Sebastião José de Albuquerque
Granjo:
José Manuel da Ascenção
Anjos;
José Carmo de Almeida Santos;
António Fernando Viana Silva;

SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCl-l
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH

INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF

(07283364)
(60173971)
(08300364)
(05288974)
(O 1825165)
(O 1148765)
(05632365)
(60833273)
(43396662)
(02536764)
(00896064)
(02332065)
(06432366)
(09454864)
(07129865)

Belarmino
de Miranda Cunha Bandeira;
Artur Daniel da Silva Lopes;
Firmino Anjos Ribas Ginja;
Manuel Costa Cunha;
José Folgado Milheiro;
António Manuel Correia Barreto;
Arlindo Roçadas Ferreira;
Manuel Viegas Martins;
António Pires Ribeiro;
Manuel Carvalho de Oliveira;
Júlio Fortunato Bizarro Calabaça;
Henrique António Silvestre;
José Fernandes
Cavaleiro;
Paulo Deodato Andrade Silva;
Manuel Pereira Gonçalves.

Artilharia
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH

ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART

(03212864)
(43348992)
(03228774)
(62470271)
(33245160)
(02186774)
(08920876)
(45264462)
(01421374)
(7445 1473)

Artur Henrique Peixoto Costa;
Ernesto Fernandes
Pinheiro Maria;
Mário Artur Almeida Conceição;
Carlos Alberto Vinagre;
António Nobre;
Pedro da Conceição
Alves Pereira;
Carlos Gregório Palmeira Monteiro;
Virgílo Esteves;
José Guerreiro Peixeiro;
Luí~ Afonso da Silva Costa.

(13871874)
(O 1621 075)
(06138675)
(18197373)
(03372168)
(07935174)
(00059974)

João Manuel Pereira Cunha;
José Manuel Gregório Lopes;
José Manuel Martins Lages;
Alberto Almeida;
Gonçalo Cristóvão
Viana Furtado Mendonça;
Abilardo Guerreiro Lopes;
Humberto Fernando
dos Santos Pires.

(04056164)
(74675073)
(39395860)
(04026463)
(00377276)
(45263362)
(04272166)

José Nelson Gonçalves
Leão;
José António de Oliveira Freitas;
António Augusto Andrés;
Fernando Aguiar Sousa;
Gonçalo Cristovão
Oliveira Silva;
Joaquim Gomes Raposo;
Silvino Vieira Pereira.

Cavalaria
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH

CAV
CA V
CAV
CA V
CA V
CAV
CA V

Engenharia
SCH
SCH
SCH
SCI-l
SCH
SCH
SCH

ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
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Transmissões
SCH TM (00273170)
Administração
SCH
SCH
SCH
SCH

AM
AM
AM
AM

Hernâni Luís Valoura Balsa.

Militar

(O1996267)
(08003864)
(02794164)
(10410967)

Fernando Peres Gomes Moreira;
Capitulino António Gil Peças;
Almor Cardoso Ribeiro;
Manuel Martins Teixeira.

Medicina
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH
SCH

MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED

(42401062)
(O1926766)
(60981566)
(60060566)
(00112563)
(12847473)
(07885863)

António Paulo Dias Ferreira;
Artur Celestino Monteiro Simões;
Henrique da Conceição Louro;
Manuel da Fonseca Teixeira;
José Ramos Hilário;
José Augusto Dias Moreira;
Mário da Silva Bernardo.

Serviço de Material
SCH MAT (32134962)
SCH MAT (46206162)
SCH MAT (50187411)

José Manuel Delgadinho Rodrigues;
João Carlos da Conceição Varela;
José Manuel Brás Avó.

Serviço Geral do Exército
SCH
SCH
SCH
SCH

SGE
SGE
SGE
SGE

(06060175)
(08726674)
(16166973)
(38519362)

Agostinho da Silva Neves;
José António Neves Rodrigues;
Manuel Machado Vilela;
António Manuel Florido.

Musicos
SCH MUS (04615265) Alberto Madureira Silva;
SCH MUS (05 I77264) Fernando Manuel Furtado Rosa.
Serviço Postal Militar
SCH SPM (39456162)
SCH SPM (06365463)
SCH SPM (39502262)

VI -

Elias do Nascimento Gomes;
João dos Santos Malcata;
António Augusto Casimiro.

COLOCAÇÕES,

NOMEAÇÕES

E RECONDUÇÕES

Colocações
Gabinete

Chefe do Estado-Maior

do Exército

CAP ART, no quadro (05245686) Francisco A. Mexia Favita Setoca, do QG/RMS, devendo
ser considerado nesta situação desde 19 de Março de 1998.
(Por portaria de 20 de Maio de 1998)

2." Série
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2SAR AMAN, no quadro (14415878) José de Almeida Neves, do RAC, devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de Abril de 1998.
(Por portaria de 25 de Maio de 1998)

Estado-Maior

do Exército

CAP ART, no quadro (12282686) António Alberto Crispim Paradelo, do RAC, devendo ser
considerado nesta situação desde II de Maio de 1998
(Por portaria de 5 de Junho der 1')'))-\)

CAP QTS, no quadro (07256467) Luís Filipe da Ponte e Silva Marques,
devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Maio de 1998.

do QG/ZMM.

(Por portaria de 25 de Maio de 1998)

Inspecção Geral do Exército
COR CA V, no quadro (07205166) António Raul da Purificação
ser considerado nesta situação desde 20 de Abril de 1998.

Morgado, do RC6, devendo

(Por portaria de 22 de Maio de 1998)

Comando Operacional

das Forças Terrestres

BRIG, no quadro (50435511) Alexandre Maria de Castro Sousa Pinto, do IAEM, devendo ser
considerado nesta situação desde 18 de Maio de 1998.
(Por portaria de 18 de Maio de 1998)

MAJ INF, no quadro (07622981) Jorge Manuel da Costa Ramos, do QG/ZMA, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Dezembro de 1997.
(Por portaria de 5 de Junho de 1998)

Comando do Pessoal
MAl INF, no quadro (12282483) José António Coelho Rebelo, da DR, devendo ser considerado
nesta situação desde 25 de Maio de 1998.
(Por portaria de 5 de Junho de 1998)

Direcção de Administração

e Mobilização

do Pessoal

COR ART, no quadro (05814064) Manuel Guilherme Carvalho Figueiredo, do RA4, devendo
ser considerado nesta situação desde 14 de Maio de 1998.
(Por portaria de 2 de Junho de 1998)

Direcção dos Serviços de Engenharia
ISAR ENG, no quadro (00225087) Carlos Filipe Guerra, da AM, devendo ser considerado
nesta situação desde 18 de Maio de 1998.
(Por portaria de 7 de Julho de 1998)
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de Serviço de Material

SMOR MA T, no quadro (73001361) Horácio
situação desde 18 de Maio de 1998.

Garcia

Si Iva, da EPSM,

devendo

(Por portaria

ser considerado

de 7 de Julho

de 1998)

Comando da Instrução
TCOR CA V, no quadro (18575272)
Luís Manuel Martins
considerado
nesta situação desde 12 de Maio de 1998.

Assunção,

do CMEFD,

(Por portaria

Quartel-General
SAl CORN/CLAR,
ser considerado

nesta

Brites Couto,
(Por portaria

nesta

nesta

situação

desde

25 de Fevereiro

da EPC, devendo

de 25 de Maio

Gomes, do RG3, devendo
(Por portaria

MAl INF, no quadro (17131684)

de 199X)

de 1l)l)X)

da Zona Militar da Madeira

ALF JNF, no quadro (14776793) Vitor Sérgio Antunes
situação desde 23 de Maio de 1998.

Quartel-General

de 22 de Maio

ser

da Região I\lilitar do Sul

no quadro (10572585)
António Fernando
situação desde 30 de Abril de 1998.

Quartel-General

devendo

ser considerado

de 5 de Junho de 19lJ8)

da Zona Militar dos Açores

Artur José Lima Castanha,
de 1998.

do lAEM,

devendo

(Por portaria

ser considerado

de 22 de Maio

de IlJ9X)

Campo Militar de Santa Margarida
Batalhão de Comando e Serviços
I SAR INF, no quadro (09081289)
Paulo Fernando Chaves
ser considerado
nesta situação desde 4 de Maio de 1998.

Barreira,

do 2BIMec/BML

(Por portaria

I SAR INF, no quadro (09490388)
Luís António Alves Ribeiro,
considerado
nesta situação desde II de Maio de 1998.

de 25 de Maio

do 2BIMec/BMI,
(Por portaria

devendo
de 199X)

devendo

de 7 de Julho

ser

de 1l)9Xj

Brigada Mecanizada Independente
Batalhão de Apoio e Serviços
SAl TM, no quadro
considerado

nesta

situação

(05802079)
Isidro Manuel dos Santos,
desde 14 de Maio de 1998.

do Cmd/CMSM/CTP,
(rOI

porturin

devendo

de 7 de Julho

ser

de 199X)

~"
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Comando Tropas Aerotransportadas
Batalhão de Comando e Serviços
SAJ PARAQ, no quadro (18073975) Fernando Alberto Ramalho Ferreira, da CCS/BAL devendo
ser considerado nesta situação desde 21 de Maio de 1998.
(Por portaria

de 7 de Julho

de 1998)

Comando das Tropas Aerotransportadas
Centro de Saúde
I SAR MED, no quadro (14359089) Pedro Jorge Alagoa João, da CReclTomar,
considerado nesta situação desde 16 de Março de 1998.
(Por portaria

devendo ser

de 25 de Maio

de 199R)

Área Militar de São Jacinto
TCOR INF, no quadro (00003730) Américo Taliscas, do CTAT, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Maio de 1998.
(Por portaria

de I R de Maio

de 1998)

SCH PARAQ, no quadro (35842565) António Adriano Sucena Oliveira, do CTAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.
SCH PARAQ, no quadro (13416476) Alfredo Augusto Pires Nogueiro, do CS/CTAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.
SAJ PARAQ, no quadro (00202975) José Fernando Carvalho Almeida, do CTAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.
SAJ PARAQ, no quadro (04046675) Francisco Lopes Silva, do CS/CTAT,
considerado nesta situação desdê 12 de Janeiro de 1998.

devendo

ser

SAJ PARAQ, no quadro (19292377) Valdemar Borba Gonçalves Dias, do BCS/CTAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

de 2S de Maio

de 1998)

Escola das Tropas Aerotransportadas
MAJ INF, no quadro (16600984) Joaquim Alberto Alves Santana, do CTAT, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Junho de 1998.
(Por portaria

de S de Junho de 1998)

Brigada Aerotransportada
Independente
Companhia de Comando e Serviços
I SAR INF, no quadro (17469586) António Manuel dos Santos Carmelo,
devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Maio de 1998.
(Por portaria

do BCS/CTAT,

de 7 de Julho

de 199X)

-B2
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Brigada Aerotransportada
Independente
Batalhão de Infantaria Aerotransportado
MAJ INF, no quadro (03594976) Luís Calhau Ferreira Figueiredo,
considerado nesta situação desde 5 de Maio de' 1998.

do CTAT, devendo ser

(Por portaria de 18 de Maio de 1998)

Brigada Aerotransportada
Independente
Bataria de Artilharia Antiaérea/Regimento
de Artilharia

n." 4

ISAR ART, no quadro (08092688) Victor Manuel Valente Piçarra, do CS/CTAT,
ser considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1997.

devendo

(Por portaria de 25 de Maio de 1998)

Brigada Aerotransportada
Independente
Batalhão de Apoio e Serviços
2SAR MED, no quadro (08451990) José António Pires Mesquita, do BApSvc/BMI,
ser considerado nesta situação desde 20 de Abril de 1998.

devendo

(Por portaria de 7 de Julho de 1998)

Brigada Aerotransportada
Independente
Esquadrão de Reconhecimento/Regimento
de Cavalaria

n." 3

I SAR CA V, no quadro (13449689) Carlos Alberto Candeias Claro, do RC3, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1997.
ISAR CAV, no quadro (10615992) Manuel João Pardal Gonçalves,
considerado nesta situação desde 15 de Julho de .1997.

do RC3, devendo ser

(Por portaria de 18 de Maio de 1998)

Brigada Ligeira de Intervenção
Banda
ISAR MUS, no quadro (04909692) Fernando Manuel da Cruz Magalhães,
ser considerado nesta situação desde I I de Maio de 1998.

do RG3, devendo

(Por portaria de 25 de Maio de 1998)

Escola Pratica de Engenharia
ISAR MAT, no quadro (03817680) Luís Miguel da Conceição
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Maio de 1998.

Esteves,

do BCS/CTA T,

(Por portaria de 7 de Julho de 1998)

2." Série
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Escola Prática de Administração

Militar

ALF AM, no quadro (16797293) Paulo Jorge Rainha, da AM, devendo ser considerado
situação desde I de Outubro de 1997.

nesta

(Por portaria de 25 de Maio de 1998)

Regimento

de Infantaria

n." 1

TEN INF, no quadro (04393089) Paulo Jorge Caiadas da Quinta, da AM, devendo ser considerado
nesta situação desde 22 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 20 de Maio de 1998)

2SAR INF, no quadro (12775688) João Manuel da Silva Alves, do RG I, devendo ser considerado
nesta situação desde 25 de Maio de 1998.
(Por portaria de 7 de Julho de 1998)

Regimento

de Infantaria

n." 8

SMOR INF, no quadro (31587265) José Manuel Rodrigues Baltazar, do BApSvc/BMI, devendo
ser considerado nesta situação desde 31 de Março de 1998.
(Por portaria de 15 de Abril de 1998)

Regimento de Artilharia n." 4
Diligência EMGFA
COR ART, supranumerário (00946766) José Francisco de Jesus Duarte, do QG/GML, devendo
ser considerado nesta situação desde 14 de Maio de 1998.
(Por portaria de 5 de Junho de 1998)

Regimento

de Cavalaria

n." 4

ISAR CAV, no quadro (13480588) Paulo José Ferreira Alves, do BCS/CMSM,
considerado nesta situação desde 4 de Junho de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 6 de Julho de 1998)

Regimento
Núcleo Permanente/Comando

de Lanceiros n." 2
Operacional das Forças Terrestres

SAJ INF quadro (03609280) António Manuel Ferreira Soares, do HMR2, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 7 de Julho de 1998)

Batalhão de Serviço de Transportes
ISAR INF, no quadro (08672290) José Miguel Ribeiro Ferraz, do CIOE, devendo ser considerado
nesta situação desde 8 de Junho de 1998.
(Por portaria de 7 de Julho de 1998)

-13-1
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de Guarnição
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n." 2

SAJ ART, no quadro (16209381) Orlando José Pinho Ribeiro, do CRecrPDelgada,
ser considerado nesta situação desde 9 de Julho de 1997.
(Por portaria

Academia

devendo

de 2S de Maio de 1(98)

Militar

TEN INF, no quadro (17592988) Armando José Messias Maia Pontes Fernandes,
devendo ser considerado nesta situação desde 19 de Maio de 1998.
(Por portaria

do RI I,

de 5 de Junho de 1(98)

I SAR INF, no quadro (03947688) Celso Constâncio Gouveia, do RE I, devendo ser considerado
nesta situação desde 30 de Abril de 1998.
(Por porturia de 25 de Maio de 1998)

Escola Superior Politécnica

do Exército

2SAR AMAN, no quadro (19954481) João Afonso Alves Amorim, da Unidade de Apoio,
devendo ser considerado nesta situação desde 18 de Maio de 1998.
(Por portaria

de 7 de Julho de 1(98)

Hospital Militar Principal
SAJ ART, no quadro (06121682) José Casado Marques, do RA4, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Janeiro de 1998.
(Por portaria

de 6 de Julho de 1998)

SAJ MED, no quadro (06170082) Manuel António Esteves Pereira, do BApSvc/BAI,
ser considerado nesta situação desde 26 de Março de 1998.

devendo

SAJ MED, no quadro (14472482) Álvaro Manuel Palhinhas Pereira, do RTm I, devendo ser
considerado nesta situação desde 25 de Março de 1998.
ISAR MED, no quadro (08130687) Luís Miguel Janeiro Mós, do CM, devendo ser considerado
nesta situação desde 26 de Março de 1998.
ISAR MED, no quadro (00106891) Paulo Dias, do BApSvc/BMI,
nesta situação desde 6 de Abril de 1998.

devendo ser considerado

(Por portaria

de 12 de Maio

de 1(98)

Hospital Militar Principal
Diligência/CCSelLisboa
MAJ MED, no quadro (09891 181) Luís Manuel Lopes Gusmão, do CS/CT AT, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Maio de 1998.
(Por portaria

de 2 de Junho de 19<)8)

2." Série
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2.° Tribunal Militar Territorial
SAl INF, no quadro
considerado

nesta

situação

do Porto

(19328981)
Carlos Alberto da Silva
desde 31 de Maio de 1998.

Osório,

do QG/RMN,

(Por portaria

Oficinas Gerais de Fardamento

devendo

ser

de 7 de J uI ho de 1998)

e Equipamento

TCOR AM, no quadro (10235373) Carlos Alberto Pereira
ser considerado
nesta situação desde 18 de Maio de 1998.

D. Boto Bordalo,
(Por portaria

da ChAT,

devendo

de 25 de Maio de 1(98)

Museu Militar
SAJ ART, no quadro (05323378)
José Albano de Barros
considerado
nesta situação desde 30 de Abril de 1998.

Lima,

do HMB/HMP,

(Por portaria

devendo

ser

de 25 de t\ 1aio de I 00!\)

Instituto l\Jilitar dos Pupilos do Exército
TCOR lNF, no quadro (07315166) Anselmo
nexta situação desde 18 de Maio de 1998.

Nunes Roque, da AMSJ, devendo
(Por portaria

ser considerado

de 15 de Maio de 1008)

Nomeações
Manda O CEME nos termos das dixposiçôcs
conjugadas nos n." I e 2 do art. 252.°, do art. 253.°
e no n." 2 do art. 233.0, todos do CJM, nomear como promotor de justiça no 2TMTLisboa,
o TCOR
CA V (16643380)
Eduardo Fernando Alves Costa.
Início do Biénio em 11 de~Maio de 1998 e término cm 10 de Maio de 2000.
(Por portaria

VII -

CURSOS, ESTÁGIOS

de 1-1 de Maio de 1(08)

E TIROCÍNIOS

Cursos
Por despacho do general CEME de II de Outubro de 1994, frequentaram
o "Officer Long
Aeronautical
Engineering
Coursc", que decorreu em Inglaterra, no período de 30 de Outubro de
1994 a I 5 de Julho de 1995, com aproveitamento
os oficiais a seguir identificados:
MAJ MAT (05667174)
CAP MAT (02469884)

José Ca,>tro Gonçalves:
João Luís de Sousa Pires.
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Por despacho do general VCEME de 2 de Abril de 1998, frequentou o curso "United Nations
Junior Officers" que decorreu na Suécia, no período de 13 de Abril de 1998 a 24 de Abril de 1998,
o CAP INF (07323682) José Manuel Ferreira Afonso, com aproveitamento.
Por despacho do general VCEME de 9 de Dezembro de 1994, frequentou o curso "Engineer
Officer Advanced" que decorreu nos EUA, no período de 30 de Janeiro de 1995 a 20 de Junho de
1995, o CAP ENG (00907086) João Paulo Almeida, com aproveitamento.
Por despacho do general VCEME de 15 de Outubro de 1997, frequentou o "Military Police
Officer Advanced Course" que decorreu no Fort McClellan Alabama nos EUA, no período de 23
de Dezembro de 1997 a 28 de Maio de 1998, o CAP CA V (04067989) José Carlos da Silva Melo
de Almeida Loureiro, com aproveitamento.

Estágios
Por despacho do general AGE, foram nomeados para a frequência do" I5.° Estágio de Promoção
a Sargento Ajudante de Serviço de Saúde", que decorreu na ESSM, no período de 2 de Fevereiro
de 1998 a 17 de Abril de 1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores),
os sargentos a seguir identificados:
Despacho
ISAR
ISAR
1SAR
ISAR
1SAR
1SAR
ISAR
ISAR
1SAR
1SAR
ISAR
1SAR
ISAR
1SAR

de 26 de Maio de 1997:

MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED

(14371684)
(05146986)
(13044986)
(11419986)
(08908486)
(02072886)
(14351186)
(19599786)
(10283386)
(09571986)
(15901585)
(06814386)
(13607186)
(08883687)

José António Pereira Fortunato, 17,82 - MBom;
Edgar Daniel Nunes, 17,39 - MBom;
Moisés Paulo Figueiredo Soares, 16,95 - MBom;
João António Luz Charuto, 16,72 - MBom;
Manuel António Bogio Guerreiro, 16,70 - MBom;
José Carlos Nascimento Monteiro, 16,64 - MBom;
Luís Fernando Almeida Brito, 16,63 - MBom;
Paulo Jorge Pereira Godinho, 16,55 - MBom;
José Manuel Nunes Pires, 16,54 - MBom;
João Paulo Rosado Godinho, 16,52 - MBom;
Paulo Jorge Correia Siborro, 16,48 - Bom;
Jorge Fernandes Soares Ribeiro, 16,23 - Bom;
Carlos E. Nogueira O. Vinhas, 16,08 - Bom;
José Luís Conceição Simões, 15,90 - Bom.

Despacho de 9 de Novembro
I SAR MED (19924583)
1SAR MED (07881686)

de 1997:

Jorge Manuel Encarnação Rodrigues, 16,78 - MBom;
Paulo Alexandre Porfirio Coelho, 16,17 - Bom.

VII -

DECLARAÇÕES

O BRIG RES (51397111) António Moreira de Almeida Correia, regressou à efectividade de
serviço, em 15 de Maio de 1998, nos termos do despacho de 14 de Maio de 1998 do general CEME,
ficando colocado no CPess até 31 de Dezembro de 1998.
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o BRIG RES (51403911) José Alberto Reynolds Mendes, continuou na efectividade
serviço, após passar à situação de reserva, em 9 de Abril de 1998, no desempenho das funções
Adjunto do general CEME, transitando para a situação de não efectividade
de serviço, em 4
Julho de 1998, conforme Despacho n." 113/CEME/98
de 3 de Abril e despacho de 30 de Abril
1998 do general CEME, respectivamente.
o COR INF RES (501820 I I) Raul Afonso Reis, continuou
após passar à situação de reserva, em 4 de Julho de 1998.
O COR INF RES (50464111) José Manuel da Glória
efectivo na delegação do Porto da Cruz Vermelha Portuguesa,

ao serviço efectivo

no CRecrFaro,

Belchior, passou a prestar serviço
desde 8 de Junho de 1998.

O COR INF RES (31652160) José Marques Goçalves Novo, continuou
no CLog, após transitar para a situação de reserva, em 6 de Junho de 1998.
O COR AM RES (51475411)
desde 22 de Junho de 1998.

ao serviço

Aleides José Dias, deixou de prestar serviço efectivo,

O COR AM RES (41257662) António Joaquim
no CFEF, após transitar para a situação de reserva,

de
de
de
de

Teixeira Guerra, continuou
em 8 de Junho de 1998.

O TCOR INF RES (46071961) Manuel Jesuíno da Silva Horta,
efectivo no 2TMTLisboa,
desde 16 de Junho de 1998.

deixou

efectivo

na GNR,

ao serviço efectivo

de prestar

serviço

serviço

O MAJ TMANMAT
RES (51677011)
Alfredo da Costa Oliveira Brites, passou a prestar
efectivo na delegação de Leiria da Cruz Vermelha Portuguesa, desde 8 de Junho de 1998.

desde

ISAR MUS RES (46314862)
I de Junho de 1998.

CADJ INF RES (43385161)
de Junho de 1998.

José Farias Eleutério

Acácio

IX -

Sena Graça,

deixou

deixou

de prestar

de prestar

serviço,

serviço,

do QG/RMS,

no RII4,

desde

RECTIFICAÇÕES

Na OE, 2: série, n." 5, de 31 de Maio de 1997, pág. 251, linha 3 (Condecorações
e Louvores)
referente ao GEN (50278111) António M. O. C. Silva, onde se lê: "Por decreto do Presidente da
República, de 17 de Maio de 1995 ... ", deve ler-se: "Por decreto do Presidente da República, de
5 de Fevereiro de 1996 ... ",
Na OE, 2: série, n." 5, de 31 de Maio de 1997, pág. 251 linha 5, (Condecorações
e Louvores)
referente ao BRIG (50935311) António A. A. Pinheiro, onde se lê: "Por decreto do Presidente da
República, de 17 de Maio de 1995 ... ", deve ler-se: "Por decreto do Presidente da República, de
30 de Maio de 1995 ... ".
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Na OE, 2: série, n." 5, de 31 de Maio de 1997, pág. 25 I (Condecorações e Louvores), linha 9,
onde se lê: "GEN (5027371 I) José Nascimento de Sousa Lucena", deve ler-se: "GEN (507047 I I)
Hugo Manuel Rodrigues dos Santos".
Na OE, 2: série, n." 5, de 31 de Maio de 1997, pág. 251 (Condecorações e Louvores), linha 10,
onde se lê: "Por decreto do Presidente da República, de 17 de Maio de 1995 ...", deve ler-se: "Por
decreto do Presidente da República, de 25 de Julho de 1995 ... ''.
Na OE, 2.a série, n." 2, de 28 de Fevereiro de 1998, pág. 50, linha 38, onde se lê: "...devendo
ser considerado nesta situação desde 5 de Novembro de I997, ocupando a vaga deixada pelo TCOR INF
(38150962) Manuel de Paiva Bastos, por ter passado à situação reserva.", deve ler-se: "... devendo
ser considerado nesta situação desde I de Novembro de I997, ocupando a vaga deixada pelo TCOR INF
(00395665) Luís Vicente Martins de Melo Cabral, por ter passado à situação de adido.".
Na OE, 2: série, n." 3, de 3 I de Março de 1998. pág. 78, linha 17. onde se lê: "...devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Novembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo TCOR INF
(00395665) Luís Vicente Martins de Melo Cabral, por ter passado à situação de adido.", deve ler-se:
"...devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Novembro de 1997, ocupando a vaga deixada pelo
TCOR INF (38 I50962) Manuel de Paiva Bastos. por ter passado à situação de reserva.".
Na OE, 2: série, n." 5, de 31 de Maio de 1998. pág. 270, linha 33, onde se lê: "...em
diligência no MusMiIPorto ...", deve ler-se: "...em diligência na Missão Militar Permanente/Bruxelas ...".
Na OE, 2: série, n." 3, de 31 de Março de 1998, pág. 161, linha 37, referente ao" 14.° Estágio
de Promoção a Sargento-Ajudante/Serviço
Geral do Exército, onde se lê: "SAJ SGE ...", deve lerse: "ISAR SGE ... ".
Na OE, 2: série, n.? I, de 31 de Janeiro de 1996, pág. 62. linha 3, onde se lê: "2SAR INF
(03385992) Luís António Alves Ribeiro", deve ler-se: "2SAR INF (09490388) Luís António Alves
Ribeiro".
Na OE, 2.a série, n." 4, de 30 de Abril de' 1998, pág. 226, linha 1I, onde se lê: "2SAR INF
(11350392) José Antero Gomes Ferreira/CIOE;", deve ler-se: "2SAR INF (01350392) José Antero
Gonçalves Ferreira/CIOE".

x-

OBITUÁRIO

1996
Março,

16 -

ICAB REF (2308861 I) Carlos Andrade Cabral, do QG/GML.

1997
Dezembro,

16 -

ISAR REF (50032611)

José Alves, do QG/GML.

1998
Janeiro, 26 - I SAR REF (5120641 I) Jacinto Isidro Custódio, do QG/GML:
Março, 19 - CAP REF (502012 I I) Carlos da Conceição Silva, do QG/GML:

.2.

1

"H ..'

IIc

Março.
Abril.
Abril,
Maio .
Maio.
Maio.
Maio,
Maio.
Maio.
Maio,
Maio.
Junho.
Junho,
Junho.
Junho.
Junho.

OfWI.,\1

I)()

I·.:\I:RCII()

0:."7

30 -- CAP REF (51313311)
Alfredo Gonçalves,
do QG/CML:
22 -- COR REF (51419011)
Rodolfo José Branco Ló, do QG/GML:
25 - COR REF (50632511)
António de Oliveira Martins. do QG/GML:
.f - COR REF (50274711)
Manuel B. A. T. de Aguiar da Câmara. do QG/GML:
-l - CAP REF (50582611)
João Garção, do QG/GML:
-l I SAR REF (53116911)
Carlos Fernandes Cabanas Pebre, do QG/GML:
5 - COR REF (50050011)
José Carlos Sirgado Maia. do QG/GML:
13 - CAP REF (50451211)
Inácio Santana Perdigão, do QG/GML;
18 - I SAR REI-' (51716811)
Diogo Gomes da Azevedo. do QG/RMN:
23 - I SAR REF (50853811)
Abel Alberto Afonso, do QG/RMN:
27 - I SAR REF (51366111)
Luís de Abreu Lemos, do QG/RMN:
3 - SAJ REF (52437911)
Luís de Medeiros Júnior, do QG/ZMA:
7 - MAJ REF (52159511)
Júlio Duarte Elias Ribeiro, do QG/GML:
9 - SAJ REF (50982411)
António Henriques
Branco. do QG/RMS:
1-l - SMOR REF (51713611)
José Pedro VaI: de Sousa Machado, do C)G/ZMA:
15 - CAP REF (50339511)
José Augusto Pires. do QCi/GML.

() Chefe do Estado-Maio,'
.Antonio

Eduardo

do Exército

Ç}lf<.'iro::M art in« Barrento.

general.
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR

DO EXÉRCITO
.

,

DO EXE CITO

ORDEM

2.ª SÉRIE
N.º 8/31 DE AGOSTO DE 1998
Publica-se ao Exército o seguinte:
I -

DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
Despacho n. o 200/CEME/98
de 21 de Julho

No uso das competências que me são conferidas pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei n." 200/93,
de 3 de Junho, nomeio Presidente do Conselho do Serviço de Saúde, para o ano de 1998, o BRTG
(05021768) Pedro Manuel Caimoto J ácome.
O presente despacho produz efeito a partir de 21 de Julho de 1998.
O Chefe do Estado-Maior

do Exército, António Eduardo Queira: Martins Barrento, general.

Despacho n." 212/CEME/98
de 23 de Julho
No uso das competências
que me são conferidas pela alínea a) do n." 4 do art. 8.° da
Lei n." 11 1/91, de 29 de Agosto, nomeio Director de Instrução do Comando de Instrução do
Comando de Instrução do Exército o BRIG (44412861) Alberto da Luz Augusto continuando a
desempenhar as actuais funções, em acumulação.
O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Setembro de 1998.
O Chefe do Estado-Maior

do Exército, António Eduardo Queiroz Martins Barrento, general.

II -

JUSTIÇA E DISCIPLINA

Condecoraçõe

Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos da alínea o) do art. 25.°, do n." I do art. 62.°
e do n.? 3 do art 67.° do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20
de Dezembro, condecorar com a medalha de prata de serviços distintos o COR INF (5139541 I)
Fernando Francisco Morgado Corte Real
(DR II série. n." 130. de 5 de Junho de 1998)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts, 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o BRIG (50448511) Carlos Valdemiro do
Espírito Santo.
(Por portaria de 25 de Junho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o COR CAV (50434211) Henrique
António Costa de Sousa.
(Por panaria de 25 de Junho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o COR CA V (07205166) António Raúl
da Purificação Morgado.
(Por portaria de 16 de Julho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o COR ENG (O 1448365) Carlos Alberto
Carvalho dos Reis.
(Por portaria de 30 de Junho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o COR TM (05452263) Joaquim Armando
Ferreira da Silva.
(Por panaria de 30 de Junho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o COR MAT (31630061) Jorge Martins
Soeiro.
(Por portaria de 30 de Junho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorurcom a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 2l.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
da Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o TCOR CAV (14205472) Luís Miguel
de Negreiros Morais de Medeiros.
(Por portaria de 16 de Julho de 1998)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o TCOR ENG (04794372) Rui António
Faria Mendonça.
(Por portaria

de 30 de Junho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o MAJ INF (02965384) António Martins
Gomes Leitão.
(Por portaria de 25 de Junho de 1998)

Por decreto do Presidente da República de IS de Abril 1998, agraciado com a grã-cruz da
medalha de mérito militar, o GEN (51200411) Manuel de Azevedo Moreira Maia.
Por decreto do Presidente da República de IS de Abril 1998, agraciado com a grã-cruz da
medalha de mérito militar, o GEN (51374611) José Rodrigues Tavares PimenteJ.
(DR II série,

Manda
Regulamento
pelo Dec.-Lei
classe o MAJ

11.°

106, de 8 de Maio de 1998)

o CEMGFA, nos termos dos arts. 33.°, 35.°, n.? 2, alínea b) e 67.°, n." 3, do
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado
n." 566/71, de 20 de Dezembro condecorar com a medalha de mérito militar de 2."
ART (14358582) Eduardo Manuel Vicente Caetano de Sousa.
(DR II série, n." 118, de 22 de Maio de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2: classe, por segundo parecer do Concelho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36.° do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o TCOR INF (03858566)
José António Barreto Nunes.
(Por portaria de 29 de Maio de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2: classe, por segundo parecer do Concelho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o TCOR INF (10 161072)
João Carlos Mota Correia Ambrósio.
0

(Por portaria de 9 de Julho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2." classe, por segundo parecer do Concelho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n.? 566/71, de 20 de Dezembro, o TCOR INF (17634176)
Cláudio Martins Lopes.
0

(Por portaria

de 25 de Junho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 3: classe, por segundo parecer do Concelho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. ° do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
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das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o CAP SGE (I 1821 176)
Orlando Augusto Gomes Soares.
(Por portaria de 25 de Junho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Concelho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o SCH TM (17724676)
Augusto Monteiro Ricardo.
0

0

(Por portaria de 9 de Julho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Concelho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o SAJ INF (15416282)
Rui Paulo Monteiro Duarte.
0

(Por portaria de 25 de Junho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Concelho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o SAJ ART (14729776)
Domingos Paixão da Eugénia.
0

(Por portaria de 9 de Julho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Concelho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33. e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o SAJ ART (11641483)
Nuno Manuel Sarmento Vinhas.
0

0

(Por portaria de 22 de Julho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Concelho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o SAJ CAV (02405284)
Vasco Xavier Alexandre.
0

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Concelho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36. do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o 1SAR INF
(10870282) Francisco Tomás Rodrigues Granada.
0

(Por portaria de 25 de Junho de 1998)

Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exemplar, por despacho das datas
que se indicam e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n.? 566171, de 20 de
Dezembro, os seguintes militares:
Despacho

de 9 de Junho de 1998:

TCOR AM (07337667)

Manuel Carlos de Almeida Guerra Cerdeira.
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Despacho de 23 de Junho de 1998:
COR INF (82066667) Hugo Eugénio dos Reis Borges;
COR ENG (02291863) Eduardo Augusto Carneiro Teixeira;
COR ENG (08189665) Isaías de Figueiredo Ribeiro;
TCOR AM (02889566) João Roque Rodrigues;
TCOR ENG (01812567) Mário do Sacramento Silva;
MAJ INF/GNR (04173067) Fernando Marques de Almeida;
MAJ AM/GNR (11045967) Jorge Severiano Pinto Coutinho;
SCH MED (03006668) Isidro Rosa S. Augusto Cordeiro;
SCH CAV/GNR (700006) José Florival Gens Gomes;
CCH CA V/GNR (700061) Eduardo Medeiros Batista;
SOL CAV/GNR (700072) Francisco José Pires;
SOL CA V/GNR (700556) José Maria Candeias Nifrário.
Despacho de I de Julho de 1998:
TCOR INF (08850168) Armando Fermeiro;
TCOR INF (11678267) Joaquim 1. P. Carvalho de Oliveira;
TCOR TM (05880966) Artur Adelino C. A. Assunção;
TCOR TM (13020168) António Veríssimo de Sousa Maia;
TCOR QEO (07027867) Orlindo Pereira;
MAJ QTS (01025966) Vasco da Purificação Monteiro;
SMOR MUS (00105468) Joaquim António Guerra Guedelha;
SMOR INF/GNR (706115) António Maria Gonçalves;
SCH TM (07610467) Joaquim Tomás de Magalhães Pereira;
SCH SPM (04215966) Ventura Ferrei ra Manuel;
SAJ ENG (02742564) Duarte de Almeida Assunção;
SAJ MUS (00020167) Fortunato José Zambujo Piteira;
SAJ MUS (05936968) Joaquim Caldeira Diniz;
CCH INF BF/GNR (696142) Agostinho de Freitas Pereira;
SOL INF BF/GNR (716109) Eliseu Sebastião Bértolo;
SOL INF BF/GNR (70619~9) Ramiro Alfredo Alves.
Despacho de 9 de Julho de 1998:
MAJ CAV/GNR (710386) Carlos Alberto Malheiro Potier;
MAJ CAV/GNR (700449) Alcindo Alves Esteves;
CAP QTS RES (36898362) José Domingos Neves dos Santos;
SMOR INF/GNR (706065) António Duarte da Silva;
CCH INF/GNR (716046) Luís Carlos Rodrigues Teixeira;
CAB INF/GNR (710042) António Lopes Carrico;
CAB INF/GNR (700567) Orlando Rodrigues de Almeida;
CAB INF/GNR (700203) Domingos Teixeira de Mesquita;
CAB/GNR (710069) Alberto Martins;
SOL INF/GNR (710053) José António Machadinhas Caeiro.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1. e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o COR INF (05890864) Diamantino Gertrudes da Silva.
0

(Por portaria de 30 de Julho de 1998)
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Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
a
Henriques - Patrono do Exército, de 2. classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o COR INF REF (51352911) Alfredo Jorge Ribeiro Mota
Cardoso.
(Por portaria de 16 de Julho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n.? 397/85, de II de Outubro, o TCOR INF (02854963) Carlos Alberto da Silva
Pereirinha.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o TCOR INF (03862868) Emídio dos Santos Garcia.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.°' e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o TCOR ENG (04114964) Armando Brás Pinto Praça.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de I I de Outubro, o TCOR ENG (01812567) Mário do Sacramento Silva.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de lIde Outubro, o TCOR AM (O 1515665) José António Brito e Osório
de Valdoleiros.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o TCOR AM (01540767) Carlos Manuel Macedo Ávila.
(Por portaria de 30 de Junho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 3: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, O CAP INF (1248848 I) Francisco José Nogueira dos
Santos Mendes.
(Por portaria de 16 de Julho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 3: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o CAP SGPQ (07391073) José Leal Rodrigues Miranda.
(Por portaria de 30 de Junho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 3.a classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o TEN INF (18375991) João Pedro Machado Falcão
Lhano.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 3: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o TEN SGE (1'7818279) Carlos Alberto Pereira Silva.
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Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 3: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.0 e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o TEN SGE (04291080) João Arnaldo Breia Figueiredo.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.0 e 4.°
do Dec.-Lei n.? 397/85, de II de Outubro, o SCH INF (17333177) Gilberto Fernandes Madeira.
(Por portaria de 16 de Julho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.0 e 4.°
do Dec.-Lei n.? 397/85, de II de Outubro, o I SAR INF (15028384) José Augusto Costa Rodrigues.
(Por portaria de 17 de Julho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.0 e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o I SAR INF (15286684) Daniel Pereira Monteiro.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.0 e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de 11 de Outubro, o ISAR INF (03939384) Jaime Correia Martins.
(Por portaria de 16 de Julho de 1998)

Louvores
Louvo o COR INF (51395411) Fernando Francisco Morgado Corte Real, pela forma como
vem desempenhando, durante os últimos cinco anos, as funções de director de serviços de Planeamento
e Apoio Geral da Inspecção-Geral das Forças Armadas.
Oficial muito metódico, extraordinariamente
dedicado ao serviço, tem demonstrado grande
competência, empenhamento e eficiência, nas áreas que lhe estão confiadas, organizando não só os
serviços de apoio mas também o Gabinete de Estudos, Planeamento e Apoio Técnico, permitindo
que, com esse apoio, as inspecções e auditorias levadas a cabo pelas diversas inspecções tenham
podido dispor, sempre, dos meios mínimos necessários à sua concretização.
Sob a sua direcção elaboraram-se as NEP necessárias ao funcionamento dos diversos serviços
de apoio e iniciou-se o trabalho no Gabinete de Estudos, Planeamento e Apoio Técnico, tendo em
vista a informatização da IGFAR e a elaboração da base de dados indispensável ao funcionamento
das inspecções, permitindo assim que a informação existente, fruto de cinco anos de actividade
inspectiva, se não perca com a saída dos principais elementos que organizaram a IGFAR.
Possuidor de excelentes qualidades humanas e de trabalho, desenvolveu, no seu serviço,
óptimas relações de trabalho e espírito de bem servir, o que, aliado ao seu relacionamento humano
no serviço, o tornou um óptimo colaborador do inspector-geral das Forças Armadas, contribuindo
assim para o bom funcionamento da IGFAR na área de apoio.
Por toda a acção desenvolvida na Inspecção-Geral das Forças Armadas, cuja eficiência é sua
preocupação constante, não regateando esforços para manter os diversificados apoios inerentes às
actividades da IGFAR, e ainda pelo conjunto de qualidades militares excepcionais, demonstradas
ao longo de 44 anos nas mais diversas situações, considero o coronel Fernando Corte Real justamente
merecedor da distinção que publicamente lhe confiro através deste louvor, considerando os serviços
por si prestados às Forças Armadas e à Inspecção-Geral das Forças Armadas como extraordinários,
relevantes e distintos.
26 de Maio de 1998, -

O Ministro da Defesa Nacional,

José Veiga Simão,
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Louvo O MAJ ART (14358582) Eduardo Manuel Vicente Caetano de Sousa, que desempenha
funções de adjunto do chefe do Estado-Maior do Quartel-General Conjunto do EMGFA para o
planeamento e a conduta dos exercícios conjuntos e combinados, cargo que exerce desde Junho de
1996 com muita dedicação, elevado empenho e grande competência profissional.
Oficial com especial vocação para as actividades de planeamento, demonstrou, desde o início,
um elevada capacidade e excelente preparação técnica para participar activamente nas conferências
de planeamento realizadas dos exercícios conjuntos da série "Lusíada" e dos exercícios combinados
das séries "CRISEX", "CMX" e "EOLE", com especial relevo para o grande empenho, disponibilidade
e competência demonstrados no planeamento e conduta dos exercícios "CRISEX 95/96" e "Lusíada 97".
Mais recentemente, participou também com grande entusiasmo e motivação no planeamento do
exercício "CRISEX 98", em representação do EMGFA, juntamente com representantes dos Ministérios
dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional.
Embora em fase final de planeamento, cabe ainda referir o excelente contributo dado nas
conferências de planeamento do exercício "EOLE 97/98" já realizadas, nomeadamente pela muita
coragem e espírito de sacrifício que revelou quando hospitalizado de urgência durante a respectiva
conferência principal em Marselha, assegurando, por sua iniciativa e sem interrupção, a coordenação
da representação nacional que lhe tinha sido confiada.
Oficial muito disciplinado, estudioso e motivado, o major Caetano de Sousa tem desempenhado
com muita dedicação, lealdade e abnegação as suas funções, devendo os serviços prestados ser
considerados importantes e de elevado mérito.
23 de Abril de 1998, - O Chefe do Estado-Maior-General
Augusto do Espírito Santo, general.

das Forças Armadas,

Gabriel

Louvo o BRIG (50447111) Samuel Matias do Amaral, pelo modo como exerceu, ao longo
de cerca de 17 meses, as funções de Director dos Cursos Superiores de Comando e Direcção.
Oficial dotado de excelentes características para o desempenho daquelas funções, soube conduzir
a sua acção com discrição, bom senso e enorme dedicação, o que muito contribuiu para a harmonia
e tranquilidade no desenrolar dos cursos e para um maior rendimento nos aspectos pedagógicos.
Possuidor de vasta cultura militar, procura, em permanência, e apesar disso, aumentá-Ia e
aprofundá-Ia, tendo posto sempre esse saber ao serviço dos cursos de que foi director, através de
intervenções, críticas e informações transmitidas em ocasiões sempre oportunas e ajustadas.
Sendo o principal responsável pela avaliação do perfil dos oficiais do CSCD, pôs, em tal
missão, um inexcedível cuidado, uma desvelada atenção e uma permanente observação que permitiram
uma aproximação notável à realidade, tornando-se, assim tal contributo um elemento notável para
apreciação dos "curricula" daqueles oficiais.
Observador de extraordinária perspicácia, estudioso atento e profundo de todas as matérias,
assuntos ou funções que lhe são atribuídos, o brigadeiro Amaral, mais uma vez, pôs à prova tais
qualidades, através de contributos extremamente oportunos e indispensáveis dados às diversas
Secções de Ensino para melhoria dos conteúdos e da pedagogia das matérias porque eram responsáveis.
Planeador experiente, sabedor e meticuloso, envolveu-se em permanência, em estreita coordenação
com o Gabinete de Estudos e Planeamento e as três Secções de Ensino, no planeamento dos CSCD,
tendo-se atingido com a sua inestimável colaboração excelentes programações e assinaláveis melhorias
em anos consecutivos. De relevar, neste aspecto, a articulação, conteúdo e pormenorização da parte
comum dos Cursos Superiores dos três Ramos das Forças Armadas que, no presente ano, é
responsabilidade do IAEM. Começando cedo, coordenando com notável cuidado com os Institutos
similares dos outros dois Ramos, solicitando a colaboração das mais altas individualidades,
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nomeadamente do Governo, soube o brigadeiro Amaral, antes da mudança de funções por razões
ligadas à sua promoção a general, deixar essa tarefa completamente executada, o que eleva bem alto
as suas qualidades de dedicação, espírito de bem servir e capacidade profissional.
Tendo sido encarregue, por nomeação do seu Director, coordenador de um dos Grupos de
trabalho empenhados no estudo da reestruturação do Exército, mais uma vez, e apesar da sobrecarga
de trabalho que tal significava, soube este excelente oficial assumir de corpo inteiro e com inexcedíveis
dedicação, empenhamento e competência tal tarefa. E assumiu-a de modo a merecer todos os
elogios, não só pela qualidade do trabalho, como também pelo modo como o apresentou em
reuniões presididas por S.Ex: o Gen. CEME e defendeu e justificou as soluções propostas.
Camarada de eleição, extremamente leal, de convívio alegre e afável, possuidor, em suma,
de excepcionais qualidades e virtudes militares dignas de relevo e louvor, merece o brigadeiro
Amaral, pela abnegação e espírito de sacrifício exemplares, ser apontado ao respeito e à consideração
públicas.
9 de Julho de 1998, Martins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Antonio Eduardo

Queiroz

Louvo o BRIG (50448511) Carlos Valdemiro do Espírito Santo, pela forma extraordinariamente
dedicada, esclarecida, competente e altamente criteriosa como tem desempenhado, há mais de dois
anos, as importantes e exigentes funções de 2.° Comandante da Região Militar do Norte.
Oficial General de grande lealdade e invulgar craveira humana e profissional profundamente
compenetrado dos seus deveres, competente, devotado e inteiramente disponível, tem desenvolvido
na sua Região Militar uma acção que merece o maior destaque e que em muito tem contribuído para
que o cumprimento da missão daquele Comando se venha concretizando com flagrante regularidade
e, principalmente, com base num crescente conhecimento do meio militar próprio e do meio social
envolvente.
Possuidor de grande honestidade intelectual e firmeza de princípios, mas caracterizada ,por
facilidade de relacionamento e natural simpatia, tem evidenciado grande percepção dos problemas
relacionados com o comando de tropas, nomeadamente da área de pessoal, onde vem desenvolvendo
uma importante acção na resolução e processamento de soluções face aos complexos problemas que
aí se têm vindo a colocar.
Excelentemente estruturado do ponto de vista moral, de tratamento muito correcto e franco,
sempre preocupado com os problemas dos seus subordinados, evidenciando grande simplicidade e
sentido de justiça, tem criado e mantido em seu redor o mais saudável clima de trabalho e de
convivência e é, sem dúvida, figura muito prestigiada, não só entre os seus camaradas de armas,
como também entre as autoridades civis.
Pelo conjunto das elevadas capacidades que possui, que o confirmaram como um distinto
Oficial General, pelos importantes serviços que desempenhou, pelo seu saber, experiência e maturidade,
senso e dignidade demonstrados, o brigadeiro Espírito Santo foi um excepcional colaborador e
conselheiro do seu Comandante de Região, tomando-se uma referência para todos os seus subordinados,
pelo que os seus serviços de que tem resultado lustre para o Exército devem ser considerados como
extraordinários, relevantes e distintos.
25 de Junho de 1998, Martins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

António Eduardo Queiroz

Louvo o COR INF (02238064) António Joaquim Machado Ferreira, do QG/RMN, pela forma
competente e elevado profissionalismo como, nos últimos três anos, desempenhou as funções de
Sub-Chefe de Estado-Maior do Quartel General da Região Militar do Norte.
Oficial discreto nas suas atitudes, com excelente capacidade de relacionamento humano e sã
camaradagem, mas reconhecidamente
muito persistente e esclarecido no desempenho das suas
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funções, soube transmitir aos seus colaboradores uma contagiante vontade de bem servir e empenho,
por forma a alcançar com naturalidade, os resultados pretendidos.
Dotado de um conjunto de qualidades, pessoais e profissionais, alicerçadas numa sólida
formação militar, a que alia uma óptima capacidade de análise das situações, conseguiu com muito
bom senso e ponderação conduzir as actividades que estavam sob a sua coordenação nas áreas do
Pessoal, da Instrução e da Logística, estabelecendo entre os responsáveis daquele Quartel General
e os Comandantes, Directores e Chefes das UEO da Região Militar do Norte, relações. que se
vieram a revelar extremamente profícuas para o bom andamento daquelas actividades, concorrendo,
assim, de forma muito meritória para a prossecução dos objectivos superiormente determinados.
De salientar também o seu desempenho nas funções de Chefe de Estado-Maior da Brigada
de Defesa Territorial do Norte, evidenciando nos Exercícios "Orion96" e "Frente Norte 96", neste
último com a utilização, pela primeira vez e com carácter inovador, do sistema Vigreste, onde
soube dar mostras de uma rara capacidade de adaptação a novos ambientes de trabalho, conseguindo
imbuir no mesmo espírito todo o Estado-Maior da Brigada, o que contribuiu de forma decisiva para
o êxito que esta acção de formação alcançou.
Servindo aquela Região Militar com entusiasmo, abnegação e sacrifício exemplares, teve
ensejo de reiterar a sua competência e dotes de chefia, evidenciando-se como um Oficial possuidor
de notável integridade de carácter, espírito de obediência e lealdade, provando, com toda a objectividade
e, ainda, pela sua reconhecida coragem moral, que é digno de assumir importantes funções de
Comando.
Pelos excelentes resultados obtidos, pela permanente demonstração de dedicação e espírito de
bem servir em todas as circunstâncias é o coronel Machado Ferreira merecedor deste público louvor
e de ser apontado ao respeito e consideração públicos, devendo os serviços por si prestados ser
considerados relevantes e de muito elevado mérito.
,

9 de Julho de 1998, Martins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Antonio Eduardo Queiroz

Louvo o COR INF (05754164) José Adelino Mota e Castro Carneiro, pela excepcional dedicação
e brilho que caracterizaram o seu exercício do Comando do Centro de Classificação e Selecção do
Porto durante três anos.
Oficial que, não tendo experiência anterior na área da Classificação e Selecção de Pessoal,
em curto prazo, mercê duma esclarecida inteligência, afincado estudo e aturado trabalho, adquiriu
conhecimentos técnicos em toda a área do recrutamento militar que contribuíram de forma notória
para uma acção de Comando bem inserida no sistema global do recrutamento militar.
Dispondo de recursos reconhecidamente escassos, especialmente em pessoal, mediante uma
judiciosa gestão e permanente apelo ao espírito de missão e sentido de responsabilidade, que cultiva
em elevado grau e que foi capaz de desenvolver nos seus subordinados, conseguiu cumprir com
excelente nível de eficácia as actividades que competem à Unidade no âmbito da classificação e
selecção do contingente recenseado na área geográfica que lhe está afecta, tendo dedicado particular
atenção à melhoria da preparação técnica do pessoal envolvido naquelas actividades.
Oficial íntegro, com forte personalidade, cultivando em elevado grau as virtudes da lealdade
e da camaradagem, e detentor de extraordinárias capacidades de trabalho, método, planeamento e
organização, elevada competência profissional e espírito de iniciativa, pugnou porfiadamente, com
a sua esclarecida acção de comando, pelo bem estar e pelo desenvolvimento do moral, da coesão
e do espírito de corpo dos seus subordinados zelando pela boa imagem da Instituição Militar
perante os cidadãos que no Centro de Classificação e Selecção do Porto prestam provas.
Nesse âmbito, é de inteira justiça referir toda a diligente acção que desenvolveu no sentido
de manter e melhorar as condições do Centro, nomeadamente as infra-estruturas afectas à instalação
e ao serviço de alimentação do pessoal e dos mancebos.
Pela alta competência e excepcional dedicação com que exerceu o Comando do CCSP e pelo
valioso conjunto de qualidades militares e cívicas de que deu provas, o coronel Castro Carneiro pôs
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em evidência, uma vez mais, a sua aptidão para bem servir nas diferentes circunstâncias, fazendo
amplamente jus a que os serviços que prestou sejam classificados de extraordinários, relevantes e
de elevado mérito.
25 de Junho de 1998, Martins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

António Eduardo Queiroz

Louvo o COR INF (05890864) Diamantino Gertrudes da Silva, pela forma extraordinariamente
dedicada, esclarecida, eficiente e determinada como desempenhou durante mais de quatro anos as
funções de Chefe do Centro de Recrutamento do Porto.
Evidenciando excepcionais qualidades de chefia, grande capacidade de organização e de
planeamento e demonstrando sempre elevado espírito de missão e invulgar sentido humanista, que
transmitiu e soube desenvolver nos seus subordinados, obteve do órgão que chefiou um elevado
rendimento e uma sólida imagem que se reflectiu não só nos órgãos militares e civis implicados
no sistema do recrutamento militar mas também no seio dos cidadãos que, no âmbito das obrigações
militares, administrou.
Estudioso, inteligente e culto, com profundos conhecimentos e vasta experiência na área da
administração de pessoal, levou a efeito acções de reorganização interna dos serviços, tendo em
vista a racionalização de procedimentos, com significativa economia de pessoal. Também neste
âmbito, apresentou, com oportunidade, propostas muito objectivas e solidamente fundamentadas
tendentes a melhorar e simplificar diversos aspectos administrativos do processo de recrutamento.
Pela integridade de carácter, inexcedível lealdade, vincada personalidade, aliadas às qualidades
anteriormente citadas, e pela forma altamente competente como exerceu a Chefia do Centro de
Recrutamento do Porto, o coronel Gertrudes da Silva confirmou uma vez mais o conceito de oficial
distinto em que é tido e, no exercício daquele cargo, prestou serviços que, com toda a justiça,
devem ser considerados extraordinários, relevantes e de muito mérito, dos quais resultam honra e
lustre para a Instituição Militar.
9 de Julho de 1998, Martins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

António Eduardo

Queiroz

Louvo o COR CA V (50434211) Henrique António Costa de Sousa, pela forma excepcionalmente
dedicada, competente, sóbria e eficiente como ao longo de quase 39 anos, serviu o Exército, que
proximamente irá deixar por imperativo legal, passando à situação de reserva.
Numa carreira distinta e muito prestigiada, desenvolvida num conjunto apreciável e muito
diversificado de Unidades do Continente e ex-Utramar, sobressaem de modo particular os seus
desempenhos na área da instrução, da docência, da assessoria de Generais de que foi ajudante e do
Comando de tropas, pelos quais mereceu expressivos e honrosos louvores, característicos do perfil
de militar leal, organizado, metódico, estudioso, disciplinado, disciplinador e disponível.
Na Inspecção-Geral do Exército, onde trabalha há 5 anos e irá terminar a sua carreira militar,
o Coronel SOUSA continuou a demonstrar uma excelente craveira técnico-profissional,
muito bom
senso, ponderação,
capacidade
de análise, organização
e objectividade,
que contribuíram
importantemente para a actualização da metodologia adoptada pela Inspecção do Exército, corporizada
no RAD95.
Oficial esclarecido, zeloso, firme e determinado, soube granjear a estima e consideração de
todos os que com ele trabalharam, motivar os seus subordinados e contribuir para a melhoria da
eficiência das UIEIO em que militou, pelo que os serviços prestados ao Exército, de que resultaram
honra e lustre pessoal e institucional, devem ser, muito justamente, considerados extraordinários,
relevantes e distintos.
8 de Junho de 1998, Marfins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

António Eduardo Queiroz
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Louvo O COR CAV (07205166) António Raul da Purificação Morgado, pela forma brilhante
e distinta como exerceu durante dois anos e meio o Comando do Regimento de Cavalaria n." 6 o
qual teve repercussões importantíssimas' e decisivas no prestígio desta Unidade, da Região Militar
do Norte, da Arma de Cavalaria e do Exército com marcada projecção na sociedade civil e respectivas
instituições envolventes.
Conhecedor profundo do contexto sócio-económico do Minho e em particular da região de
Braga, o Coronel Morgado depressa se integrou no ambiente próprio desta cidade, conquistando
facilmente a simpatia e amizade das suas forças vivas o que lhe permitiu, nos inúmeros contactos
formais e informais, publicitar objectivos, características e valores da instituição militar, abrindo
assim caminho para a concretização de cooperações nos âmbitos cultural, científico e profissional
nomeadamente com o Hospital de S. Marcos e com o Centro de Formação Profissional de Reparação
Automóvel, duas entidades que, em parceria com o Regimento, desenvolveram importantes iniciativas
no campo da formação pós-académica, na área da saúde e da formação profissional, assumindo esta
última verdadeiro modelo e exemplo, consolidando inequivocamente a implantação da instituição
militar nesta região minhota, numa perfeita simbiose com a cidade bracarense.
Inteiramente devotado ao serviço, na mais primorosa compreensão da missão e dando permanente
testemunho da sua sólida formação e convicção militar, conseguiu, com inteligência, empenhamento,
espírito de sacrifício, extraordinário bom senso e grande capacidade de gestão e de análise em todo
o universo de situações, típicas de uma Unidade Territorial, exercer vincadamente a sua acção de
comando nas diversificadas vertentes da actívidade do Regimento marcando um estilo e um ritmo
próprios, tendo em vista o melhor e mais completo e integral cumprimento das missões atribuídas
e do qual resultaram sempre os melhores reparos e elogios.
Muito atento às necessidades para o permanente bem estar dos seus subordinados desenvolveu
um importante e persistente trabalho na recuperação das infra-estruturas da Unidade e promovendo
significativas melhorias das condições de vida do pessoal a todos os níveis, satisfazendo assim,
nesta área, legítimas aspirações de todos quantos servem no RC6.
Tendo dedicado um interesse muito especial na preparação e no apetrechamento do encargo
operacional, com o seu espírito lutador e inconformado com a rotina, transmitiu à sua Unidade uma
relevante dinâmica de trabalho para a consecução de missões, objectivos e tarefas que se vieram
a reflectir na oportuna obtenção dos meios materiais orgânicos, na adesão de pessoal aos regimes
de voluntário e de contrato e sobretudo na importantíssima capacidade demonstrada pelo Regimento
de Cavalaria n." 6 na preparação de condutores de viaturas Chaimite para as forças nacionais a
destacar para a Bósnia-Herzegovina,
no levantamento
e no aprontamento
do Esquadrão de
Reconhecimento para a Brigada Aerotransportada Independente e do Esquadrão de Reconhecimento
do Agrupamento ALFA da Brigada Ligeira de Intervenção, no âmbito da SFOR II.
Neste particular contexto é reconhecida a acção determinante do coronel Morgado pelo raro
sentido de oportunidade que, aliado aos seus notáveis conhecimentos e cultura militares e grande
visão conjuntural da situação, incute aos "Dragões de Entre Douro e Minho" um renovado espírito
de missão, motivação e orgulho.
A sua permanente disponibilidade, no mais correcto sentido de missão e em perfeita sintonia
com as orientações do Comando da Região Militar, exerceu uma administração adequada do pessoal
e uma rigorosa, eficiente e meticulosa gestão dos recursos materiais e financeiros, permitindo-lhe
assegurar com êxito um equilibrado funcionamento da Unidade, garantindo em todos os seus
sectores os mais elevados níveis de desempenho, na mais pronta e cabal resposta em todas as
tarefas e desafios colocados ao "Seis de Cavalaria" e que indubitavelmente atestam a sua excelente
capacidade de comando e de liderança.
No comando do Regimento de Cavalaria n." 6, o coronel Morgado confirmou excelente
aptidão para bem servir em diferentes circunstâncias e funções, praticou em elevado grau as virtudes
militares e prestou serviços que pela sua relevância trouxeram lustre e prestígio para a Instituição
Militar pelo que devem ser classificados de extraordinários, relevantes e distintos.
16 de Julho de 1998, Martins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

António Eduardo

Queiroz

2: Série

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.O 8

453

Louvo O COR ENG (01448365) Carlos Alberto Carvalho dos Reis pela forma extraordinariamente \
distinta como comandou a Escola Prática de Engenharia durante dois anos, confirmando mais uma
vez as excepcionais qualidades humanas e militares sobejamente evidenciadas numa carreira militar
invulgarmente rica de experiências bem diversificados e de grande responsabilidade.
Praticando em elevado grau as virtudes militares da lealdade, da camaradagem, da disciplina,
demonstrando invulgar entusiasmo pelas actividades inerentes à missão e orgulho na sua condição
de militar, foi determinante a sua acção moralizadora, mobilizadora do esforço e criadora do
espírito de corpo entre todos os segmentos do pessoal da Unidade.
Aliando a um conhecimento profundo que tem da EPE uma sólida formação técnica e militar,
inteligência esclarecida, uma invulgar aptidão para o relacionamento humano, forte personalidade
e elevada capacidade de decisão, marcou de forma indelével todas as áreas de actividade da Escola.
Privilegiou sempre a manutenção do moral e do bem estar do pessoal e a preservação do
efectivo "vital" indispensável às missões da Unidade.
Dinamizou com excelentes resultados o crescimento dos efectivos em regime de voluntariado
e contrato, recorrendo a iniciativas na área da formação profissional, actividade de instrução e
operacional motivadoras e em certos casos especiais garantia de habitação, que os próprios recuperavam
com o apoio do Comando e de camaradas seus.
Com uma visão esclarecida acerca da importância da capacidade operacional, deu especial
atenção à sua prontidão através de uma intensa preparação do pessoal e de adequada recuperação
e manutenção dos equipamentos, com especial relevância para o Pelotão de Pontes de Apoios
Flutuantes e Pelotão de Defesa NBQ e cuidada instrução e participação em Exercícios, designadamente
dos da Região Militar do Sul, da Série Arco da BMI e dos Exercícios nacionais ORION.
O excelente aprontamento operacional assim conseguido permitiu ainda cumprir, um vasto
conjunto de actividades quer no âmbito do Plano de Actividade Operacional Militar, quer no âmbito
das missões de interesse público, acções fortemente motivadoras do pessoal e, como tal, um excelente
incentivo à adesão ao Serviço Militar.
É bem revelador da sua grande capacidade de organização e forte determinação a forma
cuidada como planeou e se vem procedendo ao levantamento da Companhia de Engenharia da BAI,
em clima de excelente cooperação com este Comando.
Sendo a EPE um Estabelecimento de Ensino Militar e Centro de Instrução Nacional por
excelência da Arma de Engenharia, foram também notáveis os resultados obtidos nos numerosos
cursos e especialidades ministradas, muitos dos quais abrangendo elementos de outros Ramos das
Forças Armadas, das Forças de Segurança e dos PALOP.
Em perfeita sintonia com o Comando da Região e revelando permanente disponibilidade a
EPE organizou os Campeonatos Regionais de Orientação e os Estágios das Equipas da Região na
modalidade de ORIENTAÇÃO E TRIATLO.
É, também da maior justiça e oportunidade registar o pronto acolhimento que o coronel Reis
deu aos Cursos de Formação profissional, em estreita cooperação com o Instituto de Emprego e
Formação Profissional e frequentado por uma centena de militares, numa acção exemplar para a
motivação de candidatos aos Regimes de Voluntariado e Contrato.
A Protecção do Ambiente, área em que a EPE foi investida como órgão de investigação e
difusão de doutrina, mereceu do Comando da Escola especial atenção, culminando as relações a ela
respeitantes com a execução de um simpósio com a participação de oficiais de todos os centros de
instrução e no qual foram oradores as maiores autoridades nacionais na matéria.
Tendo sob a sua responsabilidade a administração de grande parte da Área Militar de Tancos,
soube o Comando da Escola encontrar sempre as soluções mais adequadas, económicas e eficazes
para o apoio à vida comum das Unidades dessa Area e aos Paiois do Exército ali implantados,
sempre dentro do melhor espírito de cooperação e bom relacionamento militares.
Ao coronel Reis, pelo seu forte e determinado empenhamento, elevado espírito de iniciativa
e apego aos valores e tradições da sua Escola, se deve uma extensa acção de recuperação de muitas
das suas infra-estruturas e obtenção de recursos para a execução de obras há vários anos desejadas,

454

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.o 8

2: Série

como a recuperação das moradias do bairro de sargentos. O Castelo de Almourol foi, igualmente,
objecto de uma extensa intervenção de consolidação das suas muralhas, justificado pela sua importância
como monumento nacional e pelo que representa para a Escola e para a Engenharia e, também,
pelos mais de cinco mil visitantes que ali se deslocaram em visitas apoiadas pela Unidade.
A excelência das relações humanas e a esmerada educação do coronel Reis tornaram fáceis
as ligações com as autarquias vizinhas e com as autarquias e outras entidades com que a EPE
colaborou através da execução de trabalhos.
No cumprimento de uma das missões mais nobres que se pode atribuir a um militar, comandar
a Escola Prática da sua Arma, o coronel Reis foi brilhante e os serviços que prestou trouxeram
honra e lustre para a Região Militar do Sul e para o Exército devendo ser considerados extraordinários,
relevantes e muito distintos.
31 de Junho de 1998, Martins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, António Eduardo Queiroz

Louvo o COR TM (05452263) Joaquim Armando Ferreira da Silva, porque no desempenho
das funções de Comandante do Regimento de Transmissões 1, que vem exercendo desde Julho de
1995, sempre evidenciou extrema dedicação, competência, excelentes qualidades de trabalho, sensatez,
elevada capacidade de comando, grande entusiasmo e total empenhamento que permitiram que a
sua Unidade atingisse elevados níveis de eficiência, merecendo referências elogiosas de todos os
que, por motivos diversos, se relacionaram com o seu Regimento.
Dotado de grande dinamismo e empenhada vontade em ultrapassar limitações e dificuldades
na busca de alternativas conseguiu dar uma resposta pronta e ajustada a todas as solicitações, por
vezes formuladas com escassa antecedência, nomeadamente as respeitantes a pedidos de apoio de
som com origem quer em entidades militares, quer em entidades civis com as quais estabeleceu um
excelente relacionamento.
Com elevado sentido das responsabilidades, capacidade de organização, inteligência, espírito
de sacrifício e de missão, que cumpre com excepcional zelo, contribuiu de forma decisiva para o
prestígio do Governo Militar de Lisboa e do Exército.
Pelas virtudes militares evidenciadas, a que alia excelentes qualidades humanas, inexcedível
lealdade, firmeza de carácter e sólida formação moral e pela acção desenvolvida devem os serviços
prestados pelo coronel Ferreira da Silva, dos quais resultou honra e lustre para o Exército, serem
considerados como extraordinários, relevantes e distintos.
31 de Junho de 1998, Martins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, António Eduardo Queiroz

Louvo o COR MAT (31630061) Jorge Martins Soeiro, porque no desempenho das funções
de Comandante da Escola Militar de Electromecânica, que vem exercendo desde Agosto de 1995,
sempre evidenciou excelentes qualidades de trabalho, competência e elevada capacidade de comando,
pautando a sua acção por um empenhamento activo e grande entusiasmo, conseguindo resultados
meritórios de que resultou prestígio para a instituição militar.
Sendo a Escola Militar de Electromecânica uma Unidade com características especiais no
conjunto das Unidades do Governo Militar de Lisboa nas vertentes do ensino e da manutenção de
equipamentos a acção do coronel Soeiro, como resultado da sua sólida formação técnica e militar
e elevado espírito de missão que cumpre com excepcional zelo, conduziu a Unidade a elevados
níveis de proficiência.
Mantendo um relacionamento excelente com as autoridades e outras entidades civis da sua
área de actuação colaborou e participou em várias acções de interesse mútuo com reflexos altamente

ORDEM DO EXÉRCITO

2.' Série

N.o 8

455

pOSitiVOS na imagem pública do Governo Militar de Lisboa e do Exército.
A inexcedível
lealdade, coragem moral, elevado sentido do dever e integridade
de carácter
marcaram
a sua acção de comando.
Pelas qualidades
referidas e pela actividade
desenvolvida
o coronel Soeiro prestou serviços
que trouxeram
lustre e honra para o Exército, os quais devem ser considerados,
extraordinários,
relevantes
e distintos.
30 de Junho

Martins Barrento,

de 1998, general.

O Chefe

do Estado-Maior

do Exército,

António Eduardo Queiroz

Louvo o TCOR CA V (14205472)
Luís Miguel Negreiros
Morais de Medeiros,
do RC6,
porque ao longo de cerca de três anos em que vem desempenhando
as funções de 2.° Comandante
daquela Unidade tem vindo a revelar uma invulgar capacidade
para articular os vários escalões de
Comando,
obtendo desta forma uma unidade no planeamento
e na acção com reflexos evidentes na
vida quotidiana
do Regimento.
Mercê de uma serenidade permanente
e grande objectividade
na análise e apreciação de todas
as situações,
o tenente-coronel
Medeiros soube encarar da melhor maneira os vários problemas
e
encontrar para eles a solução mais adequada, respeitando
sensibilidades
sem nunca perder de vista
os legítimos
interesses de iguais e subordinados,
criando, desta forma, um excelente ambiente no
relacionamento,
com evidentes
repercussões
no espírito de corpo da Unidade.
Numa altura em que o Regimento
teve necessidade
de responder a desafios e exigir de todos
empenho,
trabalho e dedicação,
o tenente-coronel
Medeiros,
em perfeita e completa sintonia com
o Comandante,
soube ser dele um fiel e exímio intérprete, transmitindo
para os escalões subordinados
as ordens subsequentes
que permitiram atingir níveis e performances
elevados que muito prestigiaram
a Cavalaria
e o Exército.
A sua acção, para além das tarefas estritamente
ligadas à função de 2.° Comandante,
foi
igualmente
de grande importância,
dado que, apoiado numa sólida formação moral e irrepreensível
conduta, soube escutar as necessidades
e anseios de quantos dele se abeiraram,
tendo para todos
uma palavra amiga e de alento, tornando mais leve o cumprimento
do dever com reflexos evidentes
no estado de espírito e no rendimento
global da Unidade.
Profundo conhecedor
do Regimento e dos seus problemas,
o tenente-coronel
Medeiros prestou
uma inexcedível
colaboração
ao Comandante,
ao mesmo tempo que proporcionava
uma informação
atempada, preparando,
com estudo e reflexão, a decisão, o que se revelou particularmente
importante
na constituição
e aprontamento
de um Esquadrão de Reconhecimento
para integrar o Agrupamento
ALF A/BLI/SFORII.
Militar disciplinado
e disciplinador,
dotado de invulgares
qualidades
militares,
soube viver
em elevado grau a camaradagem
e restantes virtudes militares, o que, aliado ao trato fino e amável,
o creditam como um excelente Oficial de Cavalaria,
congregando
vontades à volta de objectivos
comuns e gerando consensos,
devendo os serviços que prestou à Cavalaria', à RMN e ao Exército
ser considerados
extraordinários,
relevantes
e distintos.
9 de Julho

Martins Barrento,

de 1998, general.

O Chefe

do Estado-Maior

do Exército,

António Eduardo

Queiroz

Louvo o TCOR ENG (04794372)
Rui António Faria Mendonça,
porque ao longo de cerca de
-dois anos, no Comando do Regimento
de Engenharia
n." I e como Director do Depósito Geral de
Material de Engenharia, evidenciou extraordinária eficiência, dedicação e competência técnico-profissional
no cumprimento
de todas as missões que lhe foram atribuídas.
Dotado de elevada capacidade
de comando, iniciativa,
criatividade
e excepcional
espírito de
missão, conseguiu,
num período em que o seu Regimento
se debateu com acentuadas
carências em
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recursos humanos, responder com prontidão e invulgar capacidade de organização, às múltiplas
solicitações que lhe foram colocadas quer no âmbito do apoio em construções à componente
territorial quer no apoio às Forças Nacionais Destacadas no exterior. É digna de especial realce a
acção desenvolvida no quadro do apoio às Autarquias e Entidades Civis, a qual vem prestigiando
a Engenharia e a Instituição Militar.
Cabendo ao Regimento de Engenharia n." 1 uma parte significativa do apoio às comemorações
do 350.° Aniversário da Engenharia Militar, o tenente-coronel Faria Mendonça soube mobilizar
meios e vontades da sua Unidade para que estas se revestissem da maior dignidade.
Consciente das dificuldades que imperavam sobre o futuro da sua Unidade, quer como
2.° Comandante, Comandante Interino e finalmente como Comandante efectivo, apresentou propostas
que pelo seu realismo, objectividade e fundamentação, mereceram a aprovação do Comando do
Exército e possibilitam a continuação do apoio da Engenharia à acção do Governo Militar de
Lisboa.
Integro, extremamente leal, de trato afável e vincada personalidade soube, de forma exemplar,
coordenar esforços, congregar vontades e rentabilizar os recursos postos à sua disposição para o
cumprimento da missão.
Pelas excepcionais virtudes humanas e militares e pela notável acção desenvolvida no comando
do Regimento de Engenharia n." I, devem os serviços prestados pelo tenente-coronel Faria Mendonça,
dos quais resultou honra e lustre para o Exército, serem considerados relevantes, extraordinários e
distintos.
31 de Junho de 1998, Martins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, António Eduardo Queiroz

Louvo o MAJ INF (02965384) António Martins Gomes Leitão, da Clog6/EPAM, pelo excepcional
zelo, forma altamente honrosa e brilhante como se notabilizou nas funções de Comandante da
Clog6 ao longo de 13 meses, em território angolano.
Tendo sob a sua liderança uma companhia à qual muito foi exigido, em termos de enquadramento
da própria missão no terreno, exerceu uma acção muito empreendedora e notável na coordenação
das várias tarefas dos seus subordinados, na realização da multiplicidade de serviços que lhe foram
atribuídos, no que concerne às missões de apoio, de transporte de material e pessoal ou de carácter
meramente humanitário, tais como a colaboração na execução de programas de apoio às populações
civis e participação em actividades no âmbito da saúde e educação, factos de extrema importância
tanto para quem deles beneficia como para quem os pratica, por serem reveladores das excepcionais
qualidades pessoais e militares de que o major Leitão é detentor.
Dotado de excelentes dotes pessoais, com a sua franqueza e afabilidade incidiu o seu comando
no bom relacionamento da companhia com as populações e autoridades locais, numa preocupação
constante de manter a transparência, imparcialidade e respeito mútuo, características de importância
para o êxito das Operações de Apoio à Paz e que o major Leitão, como Comandante da Clog6, não
descurou e conseguiu incutir aos seus subordinados.
Com a sua brilhante actuação continuou, coerentemente, o trabalho já feito e, tem que se
considerar, que a acção do seu comando contribuiu, indubitavelmente, para a eficácia do cumprimento
dos acordos de Lusaka e avanço do processo de paz, cumprindo plenamente as missÕes atribuídas
à companhia, de acordo com os planos de operações, nas acções de transporte de pessoal para
campos de trânsito, material e armamento para locais de armazenagem e destruição, e também nos
inúmeros apoios às populações.
Cumpriu com extraordinário zelo e dedicação a função de militar e de Comandante, personalizou
e fez reviver as qualidades de um povo de alma e coração grande, que deixou marcas indeléveis
pelos quatro cantos do Mundo, edificando e reconstruindo, organizando infra-estruturas e apoios,
pondo solidariamente e ao dispor de todos o melhor do seu saber. Assim, pela sua influência, e
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sob O seu comando, agiram os elementos da sua Companhia, ao edificar uma capela no aquartelamento
de Huambo, ao colaborar na construção de uma escola em Viana e ao participar em apoios humanitários.
Porque incutiu nos seus homens um verdadeiro espírito de missão e sentido do dever, conduta
que lhe advém da sua elevada lealdade e abnegação, e concretizou um excelente Comando do qual
resultou, inequivocamente,
lustre e honra para a Instituição Militar, os serviços prestados pelo
major Leitão devem ser classificados como distintos, por deles ter resultado prestígio para o Exército,
para a Instituição Militar e para o País.
25 de Junho de 1998, Martins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

III -

MUDANÇAS

do Exército,

António Eduardo Queiroz

DE SITUAÇÃO

Ingresso no quadro

Nos termos do art. 185.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro:
TCOR INF, supranumerário (02858881) José Manuel Cardoso Lourenço, do CPess, devendo
ser considerado nesta situação desde 24 de Abril de 1998, ocupando a vaga deixada pelo TCOR INF
(04719366) Valdemar José Moura da Fonte, por ter sido promovido ao posto imediato.
(Por portaria

de 25 de Maio de 1998)

TCOR INF, supranumerário (05161381) Marco António Mendes Paulino Serronha, do QG/BMI,
devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Maio de 1998, ocupando a vaga deixada pelo
TCOR INF (07856266) Manuel José Carvalho, por ter sido promovido ao posto imediato.
(Por portaria

de 5 de J unho de 1998)

TCOR INF, supranumerário (06656181) José António Rodrigues do Carmo, do CTAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 17 de Março de 1998, ocupando a vaga deixada pelo TCOR INF
(09072965) Adelino de Matos Coelho, por ter passado à situação de adido.
(Por portaria

de 25 de Maio de 1998)

TCOR INF, supranumerário (09013981) Fernando Manuel Dias Martins, do EME, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Maio de 1998, ocupando a vaga deixada pelo TCOR INF
(09486565) João Madalena Lucas, por ter sido promovido ao posto imediato.
(Por portaria

de 22 de Maio de 1998)

TCOR INF, supranumerano
(08891582) Jorge Manuel Cabrita Alão Correia da Silva, do
EME, devendo ser considerado nesta situação desde I de Maio de 1998, ocupando a vaga deixada
pelo TCOR INF (02407064) Hélder Manuel Veríssimo Neto, por ter sido promovido ao posto
imediato.
(Por portaria

de 25 de Maio de 1998)
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TCOR TMANMAT,
supranumerário
(51527711)
Vitor Manuel Fernandes Murta, do DGMG,
devendo ser considerado
nesta situação desde 27 de Maio de 1998, ocupando a vaga deixada pelo
TCOR TMANMAT
(51332911)
José Bernardino
de Jesus Abelha, por ter passado à situação de
reserva.
SMOR PARAQ, supranumerário
(15347469) Maxirnino Dionísio Marques, do CTAT, devendo
ser considerado
nesta situação desde 27 de Maio de 1998, ocupando a vaga deixada pelo SMOR
PARAQ (07824369)
Manuel Fernando
Caldeira, por ter passado à situação de reserva.
SCH ENG, supranumerário
(09301976) Licínio Alberto P. Faria, da DSE, devendo ser considerado
nesta situação desde 3] de Maio de 1998, ocupando a vaga deixada pelo SMOR ENG (517810 II)
Fernando
Horácio Silva Simões, por ter passado à situação de reserva.
(Por portaria de 2 de Junho de 1998)

SAJ INF, supranumerarro (19190684)
Amílcar do Nascimento,
do QG/RMN,
devendo ser
considerado
nesta situação desde
I de Junho de 1998, ocupando a vaga deixada pelo SAJ INF
(06486181)
José Maria Paul Rebelo, por ter sido promovido
ao posto imediato.
(Por portaria de 5 de Junho de 1998)

ISAR PARAQ, adido (00139181)
José Luís Assis, do BApSvc/BAl,
nesta situação desde I de Julho de 1998, por ter regressado
da situação

devendo
de Liceça

ser considerado
Ilimitada.

(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

Passagem

à situação de adido

Nos termos do n." I da alínea b) do art. 186.° do EMFAR,
de 24 de Janeiro:
I SAR TM, no quadro (02548686)
colocado a prestar serviço no EMGFA,
de 1998.

aprovado

José Manuel Rodrigues
devendo ser considerado

pelo Dec.-Lei

n." 34-A/90,

Dias, do BAdidos,
por ter sido
nesta situação desde 6 de Julho
(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

Nos termos do n." 6 da alínea b) do art. 186.° do EMFAR,
de 24 de Janeiro:

aprovado

SMOR ENG, no quadro (04056164)
José Nelson Gonçalves
Leão,
colocado a prestar serviço na Direcção Geral de Infra-Estruturas/MDN,
nesta situação desde II de Maio de 1998.

pelo Dec.-Lei

n." 34-A/90,

do BAdidos, por ter sido
devendo ser considerado

(Por panaria de 21 de Julho de 1998)

Passagem

à situação

de reserva

Nos termos, do n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei 434-S-/82 de 29 de Outubro
do EMFAR, aprovado
pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro:
2SAR
desde 18 de
pela pensão
nos termos

e alínea a) do art. 167.°

INF (33050958)
António do Carmo Valente, devendo ser considerado
nesta situação
Julho de 1994. Fica sem direito a qualquer pensão por parte do Exército, por ter optado
de aposentação
da Caixa Geral de Aposentações.
Conta 13 anos e 6 meses de serviço,
do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 20 de Julho de 1998)
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Nos termos, da alínea o) do art. 167.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de
24 de Janeiro:
SMOR ENG (517810 II) Fernando Horácio da Silva Simões, devendo ser considerado nesta
situação desde 31 de Maio de 1998. Fica com a remuneração mensal de 353 340$00. Conta 43 anos
e 8 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 25 de Junho de 1998)

SCH INF (80019562) José Eugénio Fortes, devendo ser considerado nesta situação desde 12
de Maio de 1998. Fica com a remuneração mensal de 270 000$00. Conta 40 anos e 9 meses de
serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
SCH TM (39479862) Fernando Espírito Santo Lopes, devendo ser considerado nesta situação
desde 14 de Maio de 1998. Fica com a remuneração mensal de 270 000$00. Conta 37 anos de
serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 2 de Junho de 1998)

ISAR INF (88063163) José Silva, este militar é do recrutamento de Timor, na situação de
desaparecido, é considerado "Adido ao Quadro" nos termos do art. 187.°, do EMFAR, aprovado
pelo Dec.-Lei 43-A/90 de 24 de Janeiro, conforme nota n." 23901/L de 10 de Outubro de 1990, da
RS/DSP.
Nos termos, da alínea b) do art. 167.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de
24 de Janeiro:
ISAR PARAQ (09831675) José Carlos Esteves Bogas, devendo ser considerado nesta situação
desde 25 de Maio de 1998. Fica com a remuneração mensal de 227 572$00. Conta 36 anos e 8
meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMF AR.
(Por portaria de 7 de Julho de 1998)

Nos termos, da alínea c) do art. 167.°. do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n.? 34-A/90, de
24 de Janeiro:
SMOR INF (51004111) José António da Conceição
situação desde I de Julho de 1998. Fica com a remuneração
e 8 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.

Silva, devendo ser considerado nesta
mensal de 382 780$00. Conta 48 anos
(Por portaria de 15 de Julho de 1998)

SMOR INF (52130611) António Rosado Saraiva, devendo ser considerado nesta situação
desde 25 de Fevereiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 307 700$00. Conta 43 anos e
8 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 13 de Julho de 1998)

SAJ INF (05678163) Anastácio Rodrigues Garcia, devendo ser considerado nesta situação
desde 14 de Setembro de 1992. Fica com a remuneração mensal de 209 535$00. Conta 36 anos e
2 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1998)

ISAR PARAQ (08387571) Eduardo Salvador de Sampaio, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Maio de 1998. Fica com a remuneração mensal de 229 535$00. Conta 36 anos
e 7 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 29 de Junho de 1998)
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lSAR PARAQ (09587172) Jaime de Matos Penelas, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Julho de 1998. Fica com a remuneração mensal de 231 400$00. Conta 36 anos e 2 meses
de serviço, nos termos do art. 47."" do EMFAR.
(Por portaria de 17 de J uIho de 1998)

Passagem

à situação de reforma

Por despacho de 9 de Junho de 1998, publicado
1998, com data e pensão que a cada um se indica:

no DR-II série, n." 145, de 26 de Junho de

SMOR INF (5019281 I) Francisco Azevedo Fernandes, 12 de Maio de 1998, 382 780$00;
SMOR INF (5030041 I) Serafim Soares Costa, 31 de Maio de 1998, 383 224$00;
SMOR INF (50580911) António Jesus Campos, 15 de Junho de 1998, 382 780$00;
SMOR PARAQ (02616066) Manuel Pereira Falcão, 1 de Julho de 1998, 360 400$00;
SCH INF (50185311) João Correia Silva, 1 de Maio de 1998,319 080$00;
SCH ART (52417011) Faustino António Santos, 22 de Maio de 1998, 270 000$00;
SAJ INF (33084058) António Inácio Luís, 5 de Junho de 1998, 226 800$00;
SAJ INF (39033459) Alcino Ferreira Cardoso, 6 de Maio de 1998, 237 500$00;
SAJ TM (50425511) Manuel Marques Sousa, 4 de Julho de 1998, 270 870$00;
SAJ CORN/CLAR (51185311) Avelino Mota Ribeiro, 1 de Junho de 1998, 259 090$00;
SAJ PARAQ (02842869) Carlos Alberto Tavares Corga, 6 de Novembro de 1997, 276 641 $00;
SAJ SPM (51536811) Libério Azinheiro Vaz, 2 de Junho de 1998, 237 500$00;
1SAR INF (87467355) Vasco Lino Oliveira Colimão, 29 de Maio de 1998, 261 640$00;
1SAR MAT (51232511) Belmiro Moreira Pinto Leal, 27 de Abri I 'de 1998, 241 520$00;
1SAR PARAQ (16934180) Manuel A. P. Francisquinho, 12 de Novembro de 1997, 167920$00;
1SAR PARAQ (03285084) Jorge Manuel Batista Oliveira, 16 de Janeiro de 1998, 157 156$00;
2SAR AMAN (09513878) Vitor Manuel Estevão Santos, 4 de Março de 1998, 96 872$00.

Abate ao quadro permanente
Por despacho do general CEME, de 19 de Janeiro de 1990, foi autorizada a desvinculação do
Exército dos oficiais abaixo indicados, com vista à integração no Quadro de Pessoal Técnico
Policial PSP, nos termos do n." 1 do art. 114.° do Dec.-Lei 151/85 de 9 de Maio:
TCOR INF (07913064) Alfredo Augusto Ferrei ra Vieira;
MA] INF (08737065) José Luís da Costa Sousa;
MAJ INF (06569263) Manuel Martins de Barros;
MAJ ART (04555867) Vicente Carlos de Sousa Brandão.
Manda o CEME que sejam abatidos ao quadro permanente
em seguida mencionados:
ISAR
ISAR
1SAR
ISAR

INF
TM
TM
AM

os sargentos da Academia Militar

(12698587) Joaquim Manuel da Silva Lourenço;
(03258188) Carlos Alberto Carvalho Felizardo;
(07040388) Manuel Carlos Afonso;
(02554087) António Manuel Oliveira Bogas.

Por terem ingressado no QP da GNR como alferes por portaria de 12 de Novembro de 1996,
com antiguidade e vencimentos do novo posto desde I de Outubro de 1996, devendo ser considerados
nesta situação desde I de Outubro de 1996.
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Manda o CEME que seja 'abatido ao quadro permanente
seguida mencionado:
I SAR SGE (03301488)

Victor Jorge Mendonça

461

o sargento da Academia Militar em

Assunção.

Por ter ingressado no QP da GNR como alferes de infantaria por portaria de 17 de Outubro
de 1997, com antiguidade e vencimentos do novo posto desde 1 de Outubro de 1996, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Outubro de 1997.
(Por portaria de 31 de Julho de 1998)

IV -

PROMOÇÕES

E GRADUAÇÕES

Promoções
Por portaria de 15 de Junho de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea e) do art. 236.° e art. 270.° do
referido Estatuto, o TCOR TM (05210364) José Manuel Pinheiro Lopes Canavilhas.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 1 de Junho de 1998, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro, com a
redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de Maio.
É promovido para o quadro, ocupando a vaga deixada pelo COR TM (05452263) Joaquim
Armando Ferreira da Silva, que passou à situação de adido ao quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do COR TM
(08680866) José Florentino Guerreiro.
(DR II série, n." 151, de 3 de Julho de 1998)

Por portaria de 15 de Junho de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do art.
236.° e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ TM (17779174) José António Lobão Bernardo.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 1 de Junho de 1998, data a partir da qual
lhe são devidos o respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro, com a
redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n.? 98/92, de 28 de Maio.
É promovido para o quadro, ocupando a vaga deixada pelo TCOR TM (05210364) José
Manuel Pinheiro Lopes Canavilhas, que foi promovido ao posto imediato.
Fica posicionado na li. ta geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR TM
(J 5081578) Henrique José da Silva Castanheira Macedo.
(DR II série, n." 151, de 3 de Julho de 1998)
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Por portaria de 3 de Junho de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de major,
nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea c) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, art. 236.° alínea c), e art. 268.° do
referido Estatuto, o CAP CA V (02938481) Jocelino do Nascimento Bragança Rodrigues.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 16 de Janeiro de 1998, data a partir da
qual lhe são devidos' os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de
Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei n." 98/92, de 28 de
Maio.
É promovido para o quadro, ocupando a vaga criada pelo Despacho n." 16/CEME/98, de
19 de Janeiro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do MAJ CA V
(15050884) José Pedro Leitão do Carmo Costa.
(DR II série,

11.°

149, de I de Julho de 1998)

Graduações
Manda o CEME graduar no posto de tenente-coronel contando a antiguidade desde I de Janeiro
de 1996, na situação de reforma extraordinária, nos termos dos arts. 1.° e 2.° do Dec.-Lei 295/73 de
9 de Junho, o MAJ INF (01580670) Chauky Mohamed Danif.
A graduação deste Oficial não lhe confere direito a qualquer alteração na pensão de reforma,
calculada e estabelecida na data da mudança de situação (art. 4.° do Dec.-Lei 295/73 de 9 de Junho).
(Por portaria de 9 de Julho de 1998)

Manda o CEME graduar no posto de major contando a antiguidade desde I de Janeiro de
1996, na situação de reforma extraordinária, nos termos dos arts. 1.° e 2.° do Dec.-Lei 295/73 de
9 de Junho, o CAP QTS (61486167) José António Ferreira da Costa Laranjo.
A graduação deste Oficial não lhe confere direito a qualquer alteração na pensão de reforma,
calculada e estabelecida na data da mudança de situação (art. 4.° do Dec.-Lei 295/73 de 9 de Junho).
(Por portaria de 9 de Julho de 1998).

Manda o CEME graduar no posto de sargento-mor contando a antiguidade desde I de Janeiro
de 1996, na situação de reforma extraordinária, nos termos dos arts. 1.° e 2.° do Dec.-Lei 295/73
de 9 de Junho, o SCH GRAD INF (51353911) Armando Sérgio Rebanda.
A graduação deste Sargento não lhe confere direito a qualquer alteração na pensão de reforma,
calculada e estabelecida na data da mudança de situação (art. 4.° do Dec.-Lei 295/73 de 9 de Junho).
(Por portaria de 14 de Julho de 1998)

Manda o CEME graduar no posto de sargento-chefe contando a antiguidade desde 27 de
Fevereiro de 1985, e no posto de sargento-mor contando a antiguidade desde IOde Agosto de 1987,
na situação de reforma extraordinária, nos termos dos arts. 1.° e 2.° do Dec.-Lei 295/73 de 9 de
Junho, o SAJ INF (23111711) João Rodrigues Couto.
A graduação deste Sargento não lhe confere direito a qualquer alteração na pensão de reforma,
calculada e estabelecida na data da mudança de situação (art. 4.° do Dec.-Lei 295/73 de 9 de Junho).
(Por portaria de 8 de Julho de 1998)

Manda o CEME graduar no posto de sargento-ajudante contando a antiguidade desde 15 de
Setembro de 1989, e no posto de sargento-chefe contando a antiguidade desde 1 de Janeiro de 1994,
na situação de reforma extraordinária, nos termos dos arts. 1.° e 2.° do Dec.-Lei 295/73 de 9 de
Junho, o lSAR MAT (31141158) Manuel Nunes Castelão.
A graduação deste Sargento não lhe confere direito a qualquer alteração na pensão de reforma,
calculada e estabelecida na data da mudança de situação (art. 4.° do Dec.-Lei 295/73 de 9 de Junho).
(Por portaria de 8 de Julho de 1998)
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COLOCAÇÕES, NOMEAÇÕES E RECONDUÇÕES

Colocações
Gabinete do Chefe do Estado Maior do Exército
MAJ ART, no quadro (19720484) Vitor Fernando dos Santos Borlinhas, da ETAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 3 de Junho de 1998.
(Por portaria de 25 de Junho de 1998)

Estado-Maior

do Exército

TEN TEXPTM, no quadro (12280778) Manuel José da Silva Bastos, do RTm I, devendo ser
considerado nesta situação desde 7 de Julho de 1998.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1998)

Inspecção Geral do Exército
TEN SGE, no quadro (03831075) Vítor Manuel Antunes Bastos, do RI 15 devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1998)

Direcção de Administração

e Mobilização do Pessoal

TCOR ART, no quadro (12720778) Delfim da Fonseca Osório Nunes, da EPA, devendo ser
considerado nesta situação de 9 de Junho de 1998.
(Por portaria de 25 de Julho de 1998)

CAP SGE, no quadro (16895978) Manuel Joaquim Almeida Cardoso, da EPST devendo ser
considerado nesta situação desde 3 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1998)

CAP SGE, no quadro (08215"678) João da Cunha Mota, do CRecrViseu, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1998)

TEN AM, no quadro (13173790) Nuno António de Campos Reis, do QG/ZMM, devendo ser
considerado nesta situação desde 29 de Junho de 1998.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1998)

TEN SGE, no quadro (16286781) Manuel Joaquim Botelho Cordeiro, da CReclTomar, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998
(Por portaria de 21 de Agosto de 1998)

TEN SGE, no quadro (18328681) João António Carrilho Alves de Sousa, da EPA, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria

de 21 de Agosto de 1998)

SAJ INF, no quadro (06633185) José Carlos Lucas Martins Roque, do RII, devendo
considerado nesta situação desde 24 de Junho de 1998.

ser

(Por portaria de 21 de Julho de 1998)
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SAJ ART, no quadro (07159681) Jorge Alberto Lopes Pereira, da EPA, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria de 17 de Julho de 1998)

Direcção de Recrutamento
SAJ ART, no quadro (06755077) António Luís Alves Varela da EPA, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

Direcção do Serviço de Engenharia
TCOR ENG, no quadro (02420177) José Manuel S. da Graça Monteiro, do REI, devendo ser
considerado nesta situação desde 5 de Junho de 1998.
(Por portaria de 6 de Julho de 199?)

CAP ENG, no quadro (12656084) João Manuel Pires, da EPE, devendo ser considerado
situação desde 15 de Julho de 1998.

nesta

(Por portaria de 2S de Agosto de 1998)

SAJ ENG, no quadro (16017183)
situação desde 20 de Julho de 1998.

Carlos Reis Pio, da EPE, devendo ser considerado

nesta

(Por portaria de 18 de Agosto de 1998)

Direcção dos Serviços de Transmissões
SAJ TM, no quadro (14227584) José Carlos Alves, da EMEL, devendo ser considerado
situação desde 13 de Julho de 1998.

nesta

SAJ TM, no quadro (O 1317485) Nuno Manuel Jorge Miranda, do RTm 1, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

Direcção do Serviço de Material
SAJ MAT, no quadro (09724483) Álvaro Herculano Morais, do BApSvc/BAI,
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 18 de Agosto de 1998)

Direcção do Serviço de Intendência
CAP AM, no quadro (16678180) Victor Carreiros
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998,

Pedroso, do BApSvc/BMI,

devendo ser

(Por portaria de 26 de Agosto de 1998)

Chefia do Serviço de Transportes
CAP SGE, no quadro (02657275) José da Silva Ramos, do BAdidos, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1998)
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Chefia de Abonos e Tesouraria
CAP SGE, no quadro (07652277) José Mendes Centeio, do Preslvlil, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Agosto de (998)

SCH AMAN, no quadro (16254073) Joaquim António Lopes Fernandes,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Julho de 1998.

do BApSvc/BAI,

(Por portaria de 21 de Julho de (998)

Quartel General do Governo Militar de Lisboa
I SAR SGE, no quadro (09079784) João Manuel Jerónimo Dores, do RI8, devendo ser considerado

nesta situação desde I de Julho de 1998.
(Por panaria de 21 de Julho de 1998)

Quartel General do Governo Militar de Lisboa
Centro de Telecomunicações Permanentes
SAJ TM, no quadro (17528284) Faustino Carlos de Paiva Pereirinha,
considerado nesta situação desde 29 de Junho de 1998.

do RTm I, devendo ser

(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

Quartel General da Região Militar do Norte
GEN, no quadro (51372811) Tito Luís de Almeida Bouças, do EME, devendo ser considerado
nesta situação desde 27 de Maio de 1998.
(Por portaria de 6 de Julho de 1998)

CAP INF, no quadro (14377688) Delfim Constâncio Valente da Fonseca, do CIOE, devendo
ser considerado nesta situação desde 7 de Julho de 1998.
(Por panaria de 26 de Agosto de 1998)

CAP QTS, no quadro (027b3567) José Luís Norton Dias dos Santos, do CF/CMSM, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1998)

SCH CAV, no quadro (11943278) Reinaldo José Ferreira Monteiro,
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.

do RC4, devendo ser

SCH ENG, no quadro (17302877) João Enes das Eiras, da DSE, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1998)

Quartel General da Região Militar do Norte
Centro de Telecomunicações
Permanentes
SAJ TM, no quadro (04088884) Carlos Manuel de Sousa Narra, da EPT, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
ISAR TM, no quadro (06967788) José Alberto dos Santos, do QG/ZMA/CTP,
considerado nesta situação desde 20 de Julho de 1998.

devendo ser

(Por portaria de I R de Agosto de 199R)
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SAJ SGE, no quadro (01220t84) João Carlos da Encarnação
ser considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
I SAR SGE, no quadro (19328285) Hélio Francisco
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
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do Sul
Restolho, do TMTElvas, devendo

Noruegas

Roldão, do RI8, devendo ser

(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

Quartel

General

da Região Militar
Banda

do Sul

SMOR MUS, no quadro (05214569) Tiago Eduardo Pereira Pires, do RI I BandalGML, devendo
ser considerado nesta situação desde 8 de Julho de 1998.
SCH MUS, no quadro (03917964) Joaquim José Neves Coca, do RII Banda/GML,
ser considerado nesta situação desde 8 de Julho de 1998.
SCH MUS, no quadro (04902964) Mário Ceia Alexandre, do NP/BLI,
nesta situação desde 14 de Julho de 1998.

devendo

devendo ser considerado

(Por portaria de 18 de Agosto de 1998)

Quartel General da Região Militar do Sul
Centro de Telecomunicações
Permanentes
SAJ TM, no quadro (00694977) António Nuno Coelho Rodrigues, da CTm/BMI, devendo ser
considerado nesta situação desde 14 de Julho de 1998.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1998)

Quartel General da Região Militar do Sul
Secção de Infraestruturas
Militares
2SAR ENG, no quadro (03834991) Joaquim Manuel do Carmo Patrício, do RE I, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1998)

Quartel

General

da Zona Militar

da Madeira

TEN INF, no quadro (11257192) João Filipe Martinho Exposto, do RG3, devendo ser considerado
nesta situação desde 17 de Junho de 1998.
(Por portaria de 25 de Junho de 1998)

Quartel

General

da Zona Militar

dos Açores

CAP QTS, no quadro (15882869) Álvaro Antero Pimentel
ser considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.

Urze Pires, da DAMP, devendo
(Por portaria de 25 de Agosto de 1998)

Quartel

General da Zona Militar
Centro de Finanças

dos Açores

SAJ AM, no quadro (17807579) João Francisco Mustra, do QG/RMSICentro
devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Julho de 1998.

de Mobilização,

(Por portaria de 21 de Julho de 1998)
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Quartel General da Zona Militar dos Açores
Centro de Telecomunicações
Permanentes
1SAR TM, no quadro (03871384) António Machado Fernandes, da DST, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1998)

Campo Militar de Santa Margarida
Batalhão de Comando e Serviços
CAP SGE, no quadro (05356674) José Francisco Galaricha Fortalezas,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 Dezembro de 1997.

do BApSvc/BMI,

(Por portaria de 25 de Agosto de 1998)

CAP SGE, no quadro (05552974) Luís Alberto Magalhães Macieira, do 2BIMec, devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Abril de 1998.
(Por portaria de 25 de Julho de 1998)

2SAR AMAN, no quadro (06433182) Pedro Manuel Calhau Lopes, do RC4, devendo ser
considerado nesta situação desde 4 de Junho de 1998.
(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

Comando

da Brigada

Mecanizada

Independente

CAP INF, no quadro (15087085) Rui Manuel de A1cobia Teixeira, do IBIMec/BMI,
ser considerado nesta situação desde 8 de Julho de 1998.
TEN INF. no quadro (08821689) António Manuel Evangelista
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.

devendo

Esteves, do RI2, devendo ser

(Por portaria de 26 de Agosto de 1998)

Brigada Mecanizada Independente
Companhia de Comando e Serviços
I SAR INF, no quadro (00366888) João José Luzia Domingos, do 2BIMec/BMI,
considerado nesta situação desde 20 de Julho de 1998,

devendo ser

(Por portaria de 18 de Agosto de 1998)

Brigada Mecanizada Independe
2.° Batalhão de Infantaria
Mecanizado
SAJ INF, no quadro (00755975) José Manuel Passarinho
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

Brunheta,

do BST, devendo ser

SAJ INF, no quadro (15720279) Victor Manuel Gonçalves Canário, do BApSvc/BMI, devendo
ser considerado nesta situação desde 8 de Julho de 1998.
ISAR INF, no quadro (18848685) CarIo António Vaz Andrade, da CReclTomar,
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 21 de Julho de 1998)
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Independente
de Campanha

SAJ MAT, no quadro (O I976780) José Manuel de Oliveira Morgado Rodrigues, da CTm/BMI,
devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Julho de 1998.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1998)

2SAR ART, no quadro (17523292) Paulo Jorge Correia Gonçalves, CIAAA/RAAA
ser considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.

I, devendo

(Por portaria de 17 de Julho de 1998)

Brigada Mecanizada Independente
Grupo de Carros de Combate
SAJ MAT, no quadro (08580879) Hélio João da Silva Coelho, da DSM, devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de Julho de 1998.
SAJ MAT, no quadro (11491282), Ismael Teixeira Carneiro, do RE3, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria de 17 de Julho de 1998)

Brigada Mecanizada Independente
Batalhão de Apoio e Serviços
CAP AM, no quadro (12287983) Manuel David de Jesus, do DGMI, devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1998)

CAP TMANMAT, no quadro (13890880) Victor José Vieira, da EPSM, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Julho de 1998.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1998)

SAJ MA T, no quadro (03838980) Carlos Alberto Moreira Garrido, do RE3, devendo
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
SAJ MAT, no quadro (05 I 14982) Carlos Manuel Sousa Angelino, do BApSvc/BAI,
ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

ser

devendo

(Por portaria de 18 de Agosto de 1998)

ISAR ART, no quadro (14697191) Elvio Luís Freitas Gomes, do GAC/BMI,
considerado nesta situação desde 23 de Julho de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 27 de Agosto de 1998)

Brigada Mecanizada Independente
Companhia de Transmissões
SAJ TM, no quadro (16033378) Fernando Coelho da Costa, do QG/RMN/CTP, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Julho de 1998.
1SAR TM, no quadro (06091184) João Soares Fernandes Ribeiro, do NP/BLI/CTP, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Julho de 1998)
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Comando de Tropas Aereotransportadas
Centro de Finanças
MAJ AM, no quadro (12132974) Camilo João Dias Pedro, da DSF, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1998)

TEN AM, no quadro (01164487) César Augusto Martins Mexia, do CF/QG/ZMM,
ser considerado nesta situação desde 20 de Julho de 1998.
(Por portaria de 7 de Setembro

devendo
de 1998)

Comando das Tropas Aerotransportadas
Centro de Saúde
CAP MED, no quadro (19524484) José João M. dos Santos Gonçalves, do HMP, devendo ser
considerado nesta situação desde 20 de Abril de 1998,
(Por portaria de 26 de Agosto de 1998)

Comando das Tropas Aerotransportadas
Batalhão de Comando e Serviços
SMOR PARAQ, no quadro (O 1806868) Licinio Fernandes Maia, da AM, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Março de 1998.
SAJ PARAQ, no quadro (14597178) João Manuel da Costa Bernardo,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Julho de 1998.

do BApSvc/BAI,

ISAR PARAQ, no quadro (11777983) José Manuel do Mar Félix, da ETAT, devendo ser
considerado nesta situação desde 8 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

2SAR MAT, no quadro (20563292) Paula Cristina Gomes Pestana Duarte, da EPE, devendo
ser considerada nesta situação desde II de Maio de 1998.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1998)

Escola de Tropas Aerotransportadas
SAJ MA T, no quadro (10220082) Fernando Manuel Lopes Pedronho, da EMEL, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1998)

2SAR AMAN, no quadro (17331878) Nelson Marques, do BCS/CT AT, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
1SAR PARAQ, no quadro (00139181) José Luís Assis, do BApSvc/BAI, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Julho de 1998.
ISAR PARAQ, no quadro (02508983) Manuel Luís Matias,
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

do IBIA/RI I5, devendo

ser

ISAR PARAQ, no quadro (14665889) Paulo Jorge Ribeiro Nogueira, do BCS/CT AT, devendo
ser considerado nesta situação desde 20 de Maio de 1998.
(Por portaria de 21 de Julho de 1998)
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Independente

MAJ INF, no quadro (00037493) António Carlos Gomes Martins, do Cmd/CTAT,
ser considerado nesta situação desde 1 de Abril de 1998.

devendo

(Por portaria de 25 de Junho de 1998)

CAP SGPQ, no quadro (02502868) António Serafim Fernandes
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Abril de 1998.

Marques,

do Cmd/CTAT,

CAP SGPQ, no quadro (09394977) Manuel Fernando Marques Rodrigues, do BCS/Cmd/CT AT,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Abril de 1998.
CAP SGPQ, no quadro (07896378) José Manuel Costa Pereira, do Cmd/CTAT,
considerado nesta situação desde I de Abril de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 6 de Julho de 1998)

Brigada Aerotransportada
Independente
Companhia de Comando e Serviços
SMOR PARAQ, no quadro (15347469) Maximino Dionísio Marques, do CS/CTAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 3 I de Março de 1998.
SCH PARAQ, no quadro (06290164) Olegário de Oliveira Teixeira, do CS/CTAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 31 de Março de 1998.
SAJ PARAQ, no quadro (11058078) Hélder Luís dos Santos Pereira, do BCS/CTAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 31 de Março de 1998.
SAJ PARAQ, no quadro (13025177) José Daniel Cerqueira Martins Rosa, do BCS/CTAT,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Abril de 1998.
(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

1SAR PARAQ, no quadro (17352389) João António Salgueiro Aniceto, do CS/CTA T, devendo
ser considerado nesta situação desde 22 de Maio de 1998.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1998)

lSAR PARAQ, no quadro (17698290) Luís Miguel Gomes Rocha, do CS/CTAT, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

1. Batalhão de Infantaria Aerotransportada/Brigada
Aerotransportada
Independente/Regimento
de Infantaria 15
0

1SAR PARAQ, no quadro (08370281) Rui Manuel Marmelo Mão-de-Ferro, da ETAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
ISAR PARAQ, no quadro (11659983) José Albino Penteado Marinho, da ETAT, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Julho de 1998)
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Aerotransportado

ISAR INF, no quadro (12315491) Paulo Jorge Henriques Franco, do lBIA/RII5,
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria

Grupo de Artilharia

de Campanha/Brigada

Aerotransportada

devendo ser

de 21 de Julho de 1998)

Independente

CAP ART, no quadro (04757284) Mário João Ley Garcia, da ESE, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
CAP ART, no quadro (17815284) João Paulo da Costa Salgado,
considerado negra situação desde 16 de Julho de 1998.

da EPST, devendo

ser

(Por portaria de 21 de Agosto de 1998)

Grupo de Artilharia

de Campanha/Brigada
Aerotransportada
Regimento de Artilharia n." 4

Independente

SCH ART, no quadro (16672374) António Amado de Oliveira Araújo, do RA5, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
1SAR TM, no quadro (05180487) Luís António Carvalho
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.

Lopes, do RTm I, devendo

ser

(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

Bataria de Artilharia Antiaérea/Brigada
Aerotransportada
Independente/Regimento
de Artilharia n. o 4
ISAR ART, no quadro (10372288) João Augusto Lopes Torres, da CCS/BAI, devendo ser
considerado nesta situação desde, 18 de Março de 1998.
ISAR ART, no quadro (00039389) José Domingos Dias Camponês, do Cmd/CTAT,
ser considerado nesta situação desde 19 de Setembro de 1996.

devendo

(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

Esquadrão

de ReconhecimentolBrigada
Independente

Aerotransportada

CAP CA V, no quadro (06371285) Luís Manuel Cardoso Relvas Marina, do RC3, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1998)

Esquadrão de ReconhecimentolBrigada
Aerotransportada
Independente/Regimento
de Cavalaria n." 3
SAJ MAT, no quadro (18320380) Rui Jorge de Oliveira Faria, do RAAA I, devendo
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria

ser

de 18 ele Agosto de 1998)

ORDEM
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Independente

N.o 8
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Aerotransportada

1SAR PARAQ, no quadro (17267985) Manuel Paulo Fernandes Gonçalves, da ETAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Julho de 1998.
(Por portaria

de 21 de Junho de 1998)

Núcleo PermanentelBrigada
Ligeira de Intervenção/Centro
Telecomunicações
Permanentes

de

ISAR TM, no quadro (15955487) Pedro Miguel de Oliveira Martins, do BCS/CTAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 9 de Julho de 1998.
ISAR TM, no quadro (03200588) José Alexandre
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

Russo Pinto, do RTm 1, devendo

ser

(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

Núcleo Permanente/Brigada

Ligeira de Intervenção

ISAR ENG, no quadro (13452385) Eduardo Manuel Correia Santos, do RE 1, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

Núcleo Permanente/Brigada

Ligeira de IntervençãolBanda

1SAR MUS, no quadro (20397192) Carlos António Ferreira Bentes, do QG/RMS/Banda,
devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Julho de 1998.
(Por parlaria

de 18 de Agosto de 1998)

Escola Prática de Infantaria
COR INF, no quadro (04719366) Valdemar José Moura da Fonte, do EME, devendo
considerado nesta situação desde 2 de Junho de 1998.

ser

(Por portaria de 6 de Julho de 1998)

CAP MED, no quadro (19491285) António Manuel Nunes Gaspar, do CS/CMSM,
ser considerado nesta situação desde 15 de Junho de 1998.

devendo

(Por portaria de 25 de Junho de 1998)

SAJ MAT, no quadro (15684882) Rui António Bento Henriques,
considerado nesta situação desde 14 de Julho de 1998.
(Por portaria

do RG I, devendo

ser

de 18 de Agosto de 1998)

Escola Prática de Artilharia
MAJ ART, no quadro (19921679) José Manuel Correia Rodrigues,
considerado nesta situação desde 14 de Julho de 1998.
CAP ART, no quadro (11903386) Manuel Joaquim Ramalhinho
ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.

da DJD, devendo

ser

Baltazar, do IMPE, devendo

(Por portaria de 21 de Agosto de 1998)
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CAP SGE, no quadro (04141276) Manuel João Potra Carrasco,
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998,

do QG/RMS,

(Por portaria

devendo ser

de 25 de Agosto de 1998)

Escola Prática de Cavalaria
CAP CAV, no quadro (01831883) João Carlos Vaz R. Amaral Brites, do RL2, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria de 9 de Setembro

CAP CAV, no quadro (14591488) António Manuel
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.

de 1998)

Batista Lopes, do RC4, devendo ser
(Por portaria de 21 de Agosto de 1998)

SCR MAT, no quadro (03840373) José Melo da Silva Brites, do NP/BLI,
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998,

devendo

ser

(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

SAJ MAT, no quadro (06120383), Luís Paulo Lopes Vicente Januário, da ESE, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
ISAR CAV, no quadro (12134488) Manuel Lopes Ferreira, do ERec/BAI/RC3,
considerado nesta situação desde 7 de Julho de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 17 de Junho de 1998)

ISAR MAT, no quadro (12391987) Vitor Manuel Silvério Delgado, do GCC/BMI, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
I SAR MAT, no quadro (05042288) Domingos Alves Pedreira Rodrígues, da EPSM, devendo
ser considerado nesta situação desde 14 de Julho de 1998.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1998)

1SAR MED, no quadro (J 3318182) Armando Manuel Fonseca Mendonça, do RMR 1, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

Escola Prática de Transmissões
CAP TEXPTM, no quadro (04287879) Joaquim Fernando Ribeiro Coelho, do EME, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1998)

CAP TEXPTM, no quadro (07547479) Modesto Morais Fernandes, do QG/RMS, devendo ser
considerado nesta situação desde 16 de Julho de 1998.
(Por portaria

de 26 de Agosto de 1998)

CAP SGE, no quadro (16681077) Arlindo Pereira dos Santos, da IGE, devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Julho de 1998.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1998)

SAJ TM, no quadro (12261380) Alexandre José António de Almeida Coelho, da CTm/BAI,
devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Julho de 1998,
(Por portaria de 2 I de Julho de 1998)
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SAJ MA T, no quadro (08199382) Carlos Alberto Jorge Moura, do RC6, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria

de 18 de Agosto

de 1998)

1SAR TM, no quadro (O 1663788) António Fernando Monteiro Teixeira, do DGMG, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria

Escola Prática de Administração

de 21 de Julho

de 1998)

Militar

MAJ AM, no quadro (10 139783) António Vicente Timóteo Rodrigues, da ChAT, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria

de 21 de Agosto

de 1998)

CAP TMANMAT, no quadro (04543574) José Magalhães de Freitas, da EPSM, devendo ser
considerado nesta situação desde 9 de Julho de 1998.
(Por portaria

de 26 de Agosto

de 1998)

Escola Prática do Serviço de Transportes
TEN INF, no quadro (11257192) João Filipe Martinho Exposto, do QG/ZMM,
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998
(Por portaria

de 26 de Agosto

SAJ ART, no quadro (04616880) Elísio Soares Santos Patrício, do GAC/BMI,
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria

devendo ser
de 1998)

devendo ser

ele 27 de Agosto

de 1998)

Escola Prática do Serviço de Material
SCH MAT, no quadro (01250179) Francisco António Carvalhais Coutinho, do RC4, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria

de 18 de Agosto

ele 1998)

SAJ MA T, no quadro (07898780) Fernando Manuel da Costa Cruz, da EMEL, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
SAJ MAT, no quadro (00790682) Manuel dos Santo Cordeiro Gonçalves, da EMEL, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria

SAJ MAT, no quadro (11520781) Manuel Costa, do BApSvc/BMI,
nesta situação desde 14 de Julho de 1998.

de 17 ele Julho

de 1998)

devendo ser considerado

SAJ MAT, no quadro (02501483) Victor Manuel de Oliveira Matos, do GCC/BMI, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria

de 18 de Agosto

ele 1998)

SAJ MAT, no quadro (06058383) Carlos Manuel Afonso Vieira da Costa, da EPI, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria

ele 17 ele Julho

ele 1998)
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Regimento de Infantaria n. o 1
Banda do Governo Militar de Lisboa
SMOR MUS, no quadro (00 I05468) Joaquim António Guerra Guedelha do QG/RMS/Banda,
devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1998)

Regimento

de Infantaria

n." 1

I SAR CORN/CLAR,

no quadro (08231384) António Manuel dos Santos Ribeiro Anastácio,
do RL2, devendo ser considerado nesta situação desde II de Maio de 1998.
(Por portaria de 17 de Julho de 1998)

Regimento

de Infantaria

n." 2

I SAR INF, no quadro (17234682) Sebastião Pereira Frausto, do BCS/CMSM,
considerado nesta situação desde 20 de Julho de 1998.

de 18 de Agosto de 1998)

(Por portaria

Regimento

de Infantaria

n. o 3

2SAR INF, no quadro (16177092) Paulo Sérgio Gonçalves
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

Ferreira, do RG3 , devendo ser
(Por portaria

Regimento

de Infantaria

devendo ser

de 21 de Julho de 1998)

n. o 13

SCH INF, no quadro (00361672) Adérito de Carvalho Pereira da Nóbrega, da ESSM, devendo
ser considerado nesta situação desde 16 de Julho de 1998.
SCH INF, no quadro (08790378) Floriano Botelho Alves Pimenta,
considerado nesta situação desde 16 de Julho de 1998.

da ESPE, devendo ser

(Por portaria de 18 de Agosto de (998)

SAJ INF, no quadro (10094979) Manuel Teixeira Reis, do CRecrVReal, devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de Julho de 1998.
SAJ INF, no quadro (10517983) João Gilberto da Silva Loureiro, do CRecrVReal,
ser considerado nesta situação desde 7 de Julho de 1998.

devendo

ISAR INF, no quadro (15 113787) Ricardo Oliveira Gonçalves Guerra, do BST, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
ISAR INF, no quadro (10842788) Alfredo Manuel de Jesus Teixeira Rebelo, da EPI, devendo
ser considerado nesta situação desde IS de Julho de 1998.
(Por portaria

Centro de Instrução
SAJ INF, no quadro (08243974)

de Operações

de 21 de Julho de 1998)

Especiais

Júlio Moura Sousa, da EMEL, devendo

nesta situação desde 16 de Julho de 1998.

ser considerado
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SAJ INF, no quadro (05672881) José Albano Teixeira
considerado nesta situação desde 16 de Julho de 1998.

Pinheiro,

da EMEL, devendo

ser

SAl INF, no quadro (02670582) Luís Manuel Mesquita, da EMEL, devendo ser considerado
nesta situação desde 16 de Julho de 1998.
lSAR INF, no quadro (09483387) João Carlos Gomes dos Santos, RII3, devendo ser considerado
nesta situação desde 26 de Junho de 1998.
2SAR INF, no quadro (05531692) José António Baleizão Torrão, da EPI, devendo ser considerado
nesta situação desde 26 de Junho de 1998.
2SAR INF, no quadro (10311891) Fernando Jorge Botelho Figueiredo,
considerado nesta situação desde 26 de Junho de 1998.
2SAR INF, no quadro (22467391) Frederico Martins
considerado nesta situação desde 26 de Junho de 1998.

do RG3, devendo ser

Roriz, do IBIM/BMI,

devendo

ser

(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

Regimento

de Artilharia

Antiaérea

n. o 1

SAJ MAT, no quadro (07289178) António dos Reis Barreira, do BCS/CTAT,
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 18 de Agosto de 1998)

Regimento

de Artilharia

n." 4

SAJ ART, no quadro (15088078) José Benigno Lopes Cardoso Costa, do Clnstr, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
SAJ ART, no quadro (10224882) Rui Manuel Mm-ante Peixoto, da AM, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Julho de 1998_
(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

Regimento

de Artilharia

n." 5

SCR ART, no quadro (00254575) João Mário Costa Naia, da EPA, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
SCR ART, no quadro (14743978) Virgílio Moitinho Tojal, da AM, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

Regimento

de Cavalaria

n." 3

TEN CAV, no quadro (11097885) Jorge Manuel Pires Clérigo, da EPC, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Julho de 1998
(Por portaria de 26 de Agosto de 1998)

TEN CA V, no quadro (09299790) Luís Manuel da Palma Franco, do ERec/BAI, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria de 2 I de Agosto de 1998)
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SAJ CAV, no quadro (09284180) Joaquim Manuel Guerreiro Romão, da Dlnstr, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
SAJ CAV, no quadro (01058880) Angelino José Gato Cabacinho,
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

da Dlnstr, devendo ser

(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

Regimento

de Cavalaria

n." 4

CAP CAV, no quadro (01650784) José Elísío Oliveira
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

Gonçalves,

do RL2, devendo

ser

TEN CA V, no quadro (05378289) Carlos Manuel da Costa Machado, do RL2, devendo ser
considerado nesta situação desde 14 de Julho de 1998.
ALF CAV, no quadro (30156491) Paulo Jorge S. Gonçalves
considerado nesta situação desde 7 de Julho de 1998.

Serrano, da EPC, devendo ser

(Por portaria de 21 de Agosto de 1998)

SAJ MAT, no quadro (09443981) José João da Cruz Fitas da Silva, do GAG/BMI, devendo
ser considerado nesta situação desde 23 de Julho de 1998.
I SAR MAT, no quadro (07824282) João Carlos Mendes Faztudo, do BApSvc/BMI,
ser considerado nesta situação desde 23 de Julho de 1998.

devendo

(Por portaria de 18 de Agosto de 1998)

Regimento

de Cavalaria

n." 6

CAP SGE, no quadro (06582678) Sebastião de Sousa Cruz Lopes, do BCS/CMSM,
ser considerado nesta situação desde IOde Julho de 1998.
TEN CAV, no quadro (II ~07092) Celestino Manuel C. Gonçalves
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

devendo

Santana, do QG/ZMM,

(Por portaria de 21 de Agosto de 1998)

SAJ CA V, no quadro (11966380) José Luís Rodrigues
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.

Lourenço,

do RC4, devendo

ser

(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

SAJ MA T, no quadro (06618081) António Manuel Lopes Dias Ribeiro, da EPT, devendo ser
considerado nesta situação desde 14 de Julho de 1998.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1998)

Regimento

de Lanceiros

n." 2

CAP CAV, no quadro (04067989) José Carlos da S. M. de Almeida Loureiro,
devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Julho de J 998.

do CM,

(Por portaria de 26 de Agosto de 1998)

SMOR CAV, no quadro (06138675) José Manuel Martins Lages, do RCI 4, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
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SCH CAV, no quadro (00059974) Humberto Fernando dos Santos Pires, do CRecrPorto,
devendo ser considerado nesta s.ituação desde 4 de Julho de 1998.
SAJ CAV, no quadro (10216280) João Carlos Gonçalves
considerado nesta situação desde 7 de Julho de 1998.

Regimento

Maridalho,

do RC3, devendo ser

(Por ponaria

de 18 de Agosto de 1998)

n." 1

de Engenharia

CAP ENG, no quadro (00388083) Amadeu João Magalhães
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.

Couto, do RE3, devendo

ser

TEN ENG, no quadro (07096091) Carlos Alberto Rocha Afonso, da EPE, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1998)

SAJ ENG, no quadro (05785978) Marciano António Amaral Rodrigues, do RE3, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1998)

SAJ ENG, no quadro (00333982) Fernando Augusto Pinto, do RE3, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
SAJ ENG, no quadro (03728482) Álvaro Manuel
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.

Vieira Galrinho,

da EPE, devendo

ser

ISAR ENG, no quadro (13501384) Francisco José O. Reis Egydio Ferreira, do BApSvc/BMI,
devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
ISAR ENG, no quadro (17893586) António Lopes Alves das Neves, do NP/BLI,
considerado nesta situação desde 3 de Julho de 1998.
1SAR ENG, no quadro (07473891) Jorge Augusto Fernandes
devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Julho de 1998.

de Almeida,

ISAR ENG, no quadro (00960190) António Joaquim Pires Marques,
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.

devendo ser

da CEng/BMI,

da EPE, devendo ser

2SAR ENG, no quadro (00016691) Francisco Daniel de Castro Silva, da EPE, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por ponaria

Regimento

de Engenharia

de 21 de Julho de 1998)

n." 3

SCH ENG, no quadro (05748278) Fernando Faim Zeferino, do DGME, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1998)

Regimento

de Transmissões

n." 1

COR TM, no quadro (09688364) António João Mousinho dos Santos, da DST, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Junho de 1998.
(Por portaria

de 6 de Julho de 1998)
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SCH TM, no quadro (04811963) Arnaldo Silva Sousa, da CTm/BAI,
nesta situação desde 15 de Julho de 1998.

devendo ser considerado

(Por portaria de 18 de Agosto de 1998)

SCH TM, no quadro (40784566) António José Alfaro Ferreira,
considerado nesta situação desde 7 de Julho de 1998.

do DGMT, devendo

ser

(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

SAJ TM, no quadro (15242074) José Cruz Rolo Martins,
considerado nesta situação desde 16 de Julho de 1998.

do QG/ZMA/CTP,

devendo ser

(Por portaria de 18 de Agosto de 1998)

1SAR TM, no quadro (I 1316986) Fernando José Dias Azenha, do NP/BU/CTP,
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

Regimento

de Guarnição

n." 1

SAJ INF, no quadro (02233181) Adriano Pires Gomes, da ESE, devendo ser considerado
nesta situação desde 5 de Julho de 1998.
(Por parlaria de 21 de Julho de 1998)

SAJ MAT, no quadro (09816382), João Luís Furra Pelado, da DSM, devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de Julho de 1998.
(Por portaria de 17 de Julho de 1998)

Regimento

de Guarnição

n. °2

SMOR INF, no quadro (60245367) Rui Jaime Domingues
considerado nesta situação desde 5 de Julho de 1998.

Fonseca, do CPMAI, devendo ser
(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

Batalhão

do Serviço de Saúde

SCH INF, no quadro (O 1358677) José Carlos Monteiro dos Santos, do CMEFD, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

SCH ART, no quadro (00957678) Arcindo Pires Cardoso, do CRecrCoimbra,
considerado
nesta situação desde I de Julho de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 17 de Julho de 1998')

SAJ TM, no quadro (03856580) António Peixoto da Silva, do QG/GMLlCTP,
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.

devendo ser

SAJ TM, no quadro (10520782) José António M. Serejo Julião Monteiro, do NP/BU/CTP,
devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
ISAR ART, no quadro (09 J 84881) Rui Carreira
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

Abreu, do GAC/BAI/RA4,

devendo

ser
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ISAR ART, no quadro (02423287) Carlos Henriques de Almeida Tavassos, do GAC/BAIIRA4,
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

Batalhão de Adidos
CAP SGE, no quadro (00960079) Agostinho Carvalho Teixeira Monteiro,
devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.

do CCSelPorto,

(Por portaria de 21 de Agosto de 1998)

CAP QTS, no quadro (04825364) Carlos de Sá, do CRecrBraga,
nesta, situação desde 6 de Julho de 1998.

devendo ser considerado

(Por portaria de 25 de Agosto de 1998)

SCH SGE, no quadro (13110278) José Lopes Ferreira,
considerado nesta situação desde 2 de Julho de 1998.

do CRecrCoimbra,

devendo

ser

SAJ SGE, no quadro (09297578) António Jeremias Caseiro Marques, do CRecrViseu, devendo
ser considerado nesta situação desde 7 de Julho de 1998.
2SAR AMAN, no quadro (07267076) Ernesto de Jesus Pereira, da DAMP, devendo
considerado nesta situação desde 7 de Julho de 1998.

ser

(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

Batalhão do Serviço de Transportes
TEN ART, no quadro (08454388) António Eduardo Paulo Pires, do RA5, devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Julho de ] 998.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1998)

SAJ ART, no quadro (114529383) Manuel Joaquim
considerado nesta situação desde I de Julho de 1998.

Gomes Moura, do RA4, devendo ser
(Por portaria de 17 de Julho de 1998)

ISAR INF, no quadro (17742685) Avelino Aristides Loureiro Dias, do QG/RMN, devendo
ser considerado nesta situação desde 3 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

Batalhão

de Informações

e Segurança

CAP ART, no quadro (11233188) Vitor Manuel
considerado nesta situação desde I de Julho de 1998.

Militar

Correia Mendes,

do RAC, devendo

ser

TEN INF, no quadro (04057991) José Joaquim Boggio Sequeira, do R12, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Julho de 1998
(Por portaria de 26 de Agosto de 1998)

TEN ART, no quadro (19072892) Paulo Jorge F. Gonçalves Balsinhas, da EPA, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1998)
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SAJ CAV, no quadro (02725083) António Carlos Dietrich Lopes, do QG/GML, devendo ser
considerado nesta situação desde IS de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

Academia

Militar

COR INF, no quadro (02407064) Hélder Manuel Veríssimo
considerado nesta situação desde I de Junho de 1998.

Neto, da Dlnstr, devendo ser
(Por portaria de 6 de Julho de 1998)

TCOR CAV, no quadro (00481074) Alberto Jorge da S. Crispim Gomes, do RL2, devendo
ser considerado nesta situação desde 28 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1998)

SAJ ART, no quadro (16293982) Carlos Manuel Gomes da Silva, do RA4, devendo
considerado nesta situação desde 7 de Julho de 1998.

ser

(Por portaria de 18 de Agosto de 1998)

Escola de Sargentos

do Exército

CAP AM, no quadro (06210486) Carlos Alberto
considerado nesta situação desde 17 de Julho de 1998.

Ferreira

Alves, da DSM, devendo

ser

(Por portaria de 21 de Agosto de 1998)

TEN INF, no quadro (11969890) António Manuel da Maia Alves, do 2BIMec/BMI,
ser considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998

devendo

(Por portaria de 26 de Agosto de 1998)

SAJ INF, no quadro (18820378) António Luís Ramalhete
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.

Malheiro,

do RG2, devendo ser

(Por portaria de 18 de Agosto de 1998)

SAJ INF, no quadro (11288480) José António Leal Oliveira, do IMPE, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
SAJ INF, no quadro (03956282) Victor Manuel de Almeida, do RL2, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

ISAR INF, no quadro (07335888) Orlando Alberto Afonso, do BST, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
ISAR INF, no quadro (08088289) Paulo Jorge Chaves Silva, do RI3, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
SAJ MAT, no quadro (04166383) José António Ruivo Ferreira, da EPC, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1998)

2SAR CAV, no quadro (20842191) Hugo Ricardo Vidinha Pereira Lopes, da EPC, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Julho de 1998)
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Escola do Serviço de Saúde Militar
SCH INF, no quadro (1 (585077) José António de Oliveira Cardoso, do CIOE, devendo ser
considerado nesta situação desde 20 de Julho de 1998.
.
(Por portaria

de 18 de Agosto

de 1998)

SAJ MED, no quadro (15589381) Paulo Manuel Pires de Távora Tavira, do HMP, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria

de 21 de Julho

de 1998)

Escola Militar de Electromecânica
CAP MAT, no quadro (07420783) José Olaio Machado Vitorino, do DGMG, devendo ser
considerado nesta situação desde 20 de Julho de 1998.
(Por portaria

de 26 de Agosto

de 1998)

SCH TM, no quadro (01838576) Olímpio Maria Canelas Mouta, do DGMT, devendo
considerado nesta situação desde 9 de Julho de 1998.
(Por portaria

SAJ TM, no quadro (03323079) Emanuel Jesus Gonçalves
ser considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.

de 18 cle Agosto

ser

de 19<)8)

de Oliveira, da EMEL, devendo
,

SAJ TM, no quadro (14821383) Rui José de Oliveira, do QG/RMN, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria

SAJ MAT, no quadro (17274582) Armando Martins
considerado nesta situação desde 9 de Julho de 1998.

da Cunha, da EPSM,
(Por portaria

Centro Militar de Educação

de 21 de Julho

devendo

de 18 de Agosto

ser

de 1998)

Física e Desportos

2SAR CAV, no quadro (17548793) Rui Alexandre Rodrigues Carnal, do ERec/BMI,
ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria

Centro de Finanças do Comando

de 1998)

de 18 de Agosto

devendo
de 1998)

do Governo Militar de Lisboa

TCOR AM, no quadro (03999065) Fernando Manuel Silva Ascenção, das OGFE, devendo ser
considerado nesta situação desde 8 de Junho de 1998.
(Por portaria

Biblioteca

de 6 de Julho

de 1<)98)

do Exército

~

l

CAP QTS, no quadro (18182273) José Manuel Almeida Soal.'es, do QG/GML em dilegência
no STM, devendo ser considerado nesta SItuação desde 26 de MaIO de 1998.

_

(Por portaria

de 6 de Julho

de 1998)
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Hospital Militar Principal
CAP AM, no quadro (01656489) Rui Manuel da Silva Pina, da EPAM, devendo ser considerado
nesta situação desde 30 de Outubro de 1997.
(Por panaria

Hospital Militar Regional

de 25 de Junho de 1998)

n." 2

2SAR AMAN, no quadro (05450377) Júlio Martins Santos, do NP/BLI, devendo ser considerado
nesta situação desde 3 de Julho de 1998.
(Por panaria

Centro de Saúde/Região

de 21 de Junho de 1998)

Militar Sul

SAJ ART, no quadro (01582881) Eurico José Simão Coelho, da DAMP, devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de Julho de 1998.
(Por portaria

Depósito

de 21 de Julho de 1998)

Geral de Material de Engenharia

SCH ENG, no quadro (07940479) Manuel Teixeira Esteves, do RE3, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria

Depósito

de 21 de Julho de 1998)

Geral de Material de Guerra

SAJ MAT, no quadro (19166683) Armando Reis Abrantes, do BSM, devendo ser considerado
nesta situação desde 9 de Julho de 1998.
(Por portaria de 17 de Julho de 1998)

I SAR MAT, no quadro (03933288)

considerado

Carlos Manuel Pinto dos Reis, do 3BIA, devendo ser
nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria

Depósito

de 18 de Agosto de 1998)

Geral de Material de Intendência

TCOR AM, no quadro (02603273) Luís Filipe Duarte Faria de Sousa, da MM, devendo ser
considerado nesta situação desde 31 de Maio de 1998.
(Por portaria de 6 de Julho de 1998)

Depósito

Geral de Material de Intendência
Entroncamento

MAJ AM, no quadro (O 1977981) António Manuel Ferrer de Carvalho,
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria

do BApSvc/BMI,

de 21 de Agosto de 1998)

Casa de Reclusão de Elvas
CAP SGE, no quadro (05356674) José Francisco Galaricha Fortalezas,
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de. Julho de 1998.
(Por portaria

do BCS/CMSM,

de 25 de Agosto de 1998)
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SCH INF, no quadro (06795066) Armando Augusto Ramalho Nobre, do Clnstr, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria de 2 I de Julho de 1998)

Casa de Reclusão de Tomar
TEN SGE, no quadro (01640181) Adriano de Araújo Rodrigues,
ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

do BApSvc/BMI,

(Por portaria

devendo

de 25 de Agosto de 1998)

SAJ INF, no quadro (04531484) Manuel Jorge dos Santos Lopes, do RG2, devendo
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.

ser

(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

2. o Tribunal

Militar

Territorial

de Lisboa

CAP SGE, no quadro (14381378) Manuel Fernando Pinto Ferrador, da DAMP, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1998)

Centro de Classificação

e Selecção de Lisboa

SAJ ART, no quadro (18198282) Agostinho Martins Fernandes, do CM, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria

Centro de Classificação

de 21 de Julho de 1998)

e Selecção do Porto

MAJ SGPQ, no quadro (05123674) José Ferreira Alves, da AMSJ, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Março de 1998.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1998)

CAP SGE, no quadro (04000975) Arménio Coelho da Silva, do IMPE, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portari a de 25 de Agosto de 1998)

Centro de Recrutamento

de Braga

TCOR INF, no quadro (02329965) Norberto Daniel Rodrigues, da DR, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1998)

Centro de Recrutamento

de Castelo Branco

CAP SGE, no quadro (04181678) Jorge Rodrigues Pereira, do RII4, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1998)

SAJ INF, no quadro (05359882) Jorge Manuel Paulos Ferraz, do BISM, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1998)

2.' Série

ORDEM

DO EXÉRCITO

Centro de Recrutamento

N.O 8

485

de Viseu

CAP SGE, no quadro (14338377) Serafim Bártolo dos Santos, da DAMP, devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Julho de 1998.
CAP SGE, no quadro (12316779) Silvio Alberto Vasconcelos, da DR, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1998)

Manutenção

Militar

CAP AM, no quadro (00662783) Carlos Manuel Diogo da Graça Rosa, do CFL, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1998)

Colégio Militar
CAP CAV, no quadro (03906586) Abel de Jesus Sequeira Matroca, do RC4, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1998)

CAP QTS, no quadro (07256467) Luís Filipe da Ponte e Silva Marques, do EME, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Junho de 1998.
(Por portaria de 25 de Julho de 1998)

SAJ INF, no quadro (19008978) José Carlos Isidoro Gonçalves, do RI8, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
SAJ ART, no quadro (04576679) Agostinho Rodrigues Barbosa, do CRecrBraga, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
SAJ CA V, no quadro (02926281) Jorge Artur São Pedro de Sousa Gomes, do RL2, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por parlaria de 21 de Julho de 1998)

Instituto Militar dos Pupilos do Exército
CAP SGE, no quadro (04810878) Joaquim Pereira Marques,
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.

do CRecrViseu,

devendo ser

(Por portaria de 21 de Agosto de 1998)

TEN TMANMAT, no quadro (06576377) Mário Manuel da Silva Balbino, do DGMG, devendo
ser considerado nesta situação desde 14 de Julho de 1998.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1998)

SAJ ART, no quadro (12964982) Carlos Manuel Nabais Moiteiro, do CCSelLisboa,
ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

devendo

(Por portaria de 21 de Julho de 1998)

Colocações/Diligências
Direcção de Administração e Mobilização do Pessoal
Diligência no Arquivo Geral do Exército
CAP SGE, no quadro (00302475) Vinício Monteiro Marques, da DAMP, devendo ser considerado
nesta situação desde 24 de Abril de 1998.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1998)
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Quartel-General
da Região Militar do Sul
no Centro de Telecomunicações
Permanentes da Região Militar do Sul

CAP TM, no quadro (08] 05285) Carlos Jorge de Oliveira Ribeiro, do RTm I devendo ser
considerado nesta situação desde II de Julho de 1998.
(Por portaria

VI -

de 26 de Agosto de 1998)

DECLARAÇÕES

BRIG RES (5140561 I) Herculano Soares Martins, passou a desempenhar as funções de
Adjunto do General Chefe do Estado-Maior do Exército, na situação de reserva na efectividade de
serviço, ao abrigo do disposto no art. 169.°, n.? I, alínea a) do EMFAR, desde 25 de Fevereiro de
1998, conforme Despacho n." 94/98 de 2 de Abril de 1998 do general CEME.
COR INF RES (33253960) João Francisco Guerreiro Santos, continuou
na DR, após passar à situação de reserva, em 19 de Julho de 1998.

ao serviço efectivo,

,

COR INF RES (45520661) Nuno Roque, continuou ao serviço efectivo, no STM, após passar
à situação de reserva, em 15 de Julho de 1998, nas funções de Promotor de Justiça.
COR ENG RES (45510 161) Carlos Cardoso Alves, passou a prestar serviço efectivo,
CECA/DDHM, desde 31 de Julho de 1998.

na

COR MED RES (50997311) José Manuel Amarelo Carrilho, continuou ao serviço efectivo,
no CFEF, após transitar para a situação de reserva, em 1 de Setembro de 1998.
COR AM RES (36607062) Eurico Rodrigues Longo, continuou ao serviço efectivo, no Centro
de Apoio Social do Porto do IASFA, após transitar para a situação de reserva, em 1 de setembro
de 1998.
TCOR INF RES (00777062) Manuel de Araújo Lomba, deixou de prestar serviço, no IASFA
desde 30 de Julho de 1998 passando a prestá-lo desde a mesma data, na DGAED/MDN.
TCOR ENG RES (50778911) Fernando de Campos Pessoa de Amorim,
serviço efectivo na OS E, desde IOde Agosto de 1998.

passou a prestar

MAJ CA V RES (03830772) José Manuel Marques Ribeiro de Faria, deixou de prestar serviço
no CM, em I de Setembro de 1998, passando a prestá-lo na EPC, desde a mesma data.
SMOR INF RES (50167411) Guilherme
serviço na ESE, desde 1 de Agosto de 1998.

Teófilo da Encarnação

Antunes, deixou de prestar

SAl INF RES (42334154) Fernando Abrantes, deixou de prestar serviço efectivo no QG/RMS
(CVP/Portalegre), desde 1 de Agosto de 1998.
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SAJ MAT RES (50680411) Joaquim F.ernando Borges Castanheira, continua na efectividade
de serviço na situação de reserva, colocado no BISM, desde 8 de Agosto de 1998, data da passagem
à situação de reserva, por limite de idade.

VII -

RECTIFICAÇÕES

Na OE, 2: série, n." 3, de 31 de Março de 1998, pág. 166, linha 40, deve ficar sem efeito
a publicação do óbito referente ao COR REF (50012011) Joaquim Henriques da Costa Branco, do
QG/GML.

VIII -

OBITUÁRIO

1998
Fevereiro, 13 - MAJ REF (51444111) João António dos Santos Rodrigues, do QG/RMS;
Março, 18 - 2SAR REF (52318011)
Francisco Monteiro, do QG/RMN;
Abril, 8 - COR REF (50262711) Manuel Campos Costa, do QG/GML;
Abril, 20 - TCOR REF (50669511) Fausto da Costa França, do QG/GML;
Junho, 12 - COR REF (51050011) José Maria dos Santos Pereira, do QG/GML;
Junho, 15 - SAJ REF (5~861811) António de Sousa Dias, do QG/RMS;
Junho, 18 - MAJ REF (50535211) Manuel José Pessoa Dias, do QG/GML;
Junho, 23 - SCH REF (51511911) Benvindo Conceição Velez, do QG/GML;
Junho, 28 - GEN REF (50700911) José Maria Soares da Costa Alvares, da RG/DAMP;
Junho, 30 - COR REF (50367811) Augusto Gomes Pastor Fernandes, do QG/GML;
Julho, 5 - 2SAR REF (52235511) Joaquim Maria Gardete Correia, do QG/RMS;
Julho, 16 - CAP REF (51489911) Elmiro dos Reis Ávila, do QG/GML;
Julho, 18 - SAJ REF (50965511) Abílio Lopes Batista, do QG/RMN;
Julho, 18 - ISAR REF (52165411) Hermano Gualter Barbosa de Castro, do QG/RMN;
Julho, 23 - SAJ REF (51325911) António Ribeiros Alberto, do QG/GML;
Julho, 29 - MAJ REF (51431211) Vitor Manuel Mimoso Castela, do QG/RMS;
Julho, 29 - CAP REF (50465511) Francisco Pereira Baptista, do QG/RMN;
Agosto, 4 - SAJ REF (51211811) Manuel José de Deus Severo, do QG/GML;
Agosto, 6 - ISAR REF (50214111) Custódio Martins da Costa, do QG/RMN;
Agosto, 10 - CAP REF (51434211) Rodrigo Botelho da Costa, do QG/RMN;
Agosto, 18 - CAP REF (52284511) Mário da Assunção Moscoso, do QG/RMN;
Agosto, 19 - SAJ REF (510551 I I) Henrique Ferreira Barbosa, do QG/GML;
Agosto, 21 - SAJ REF (51270211) Dionísio Rodrigues Gonçalves, do QG/RMS;
Agosto, 29 - SAJ REF (45409454) Luís Tavares Gouveia, do QG/RMN;
Agosto, 31 - CAP REF (52098311) Viriato Lopes Monteiro, do QG/RMN.
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Chefe do Estado-Maior

António Eduardo

N,o 8
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do Exército

Queiroz Martins Barrento,

general.

Está conforme:

o Ajudante-General

José Casimiro

/

/

Comes

do Exército

Gonçalves

Aranha,

general,

-.

.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR

DO EXÉRCITO

ORDEM

DO EXÉRCITO

2.ª SÉRIE
N.Q 9/30 DE SETEMBRO DE 1998
Publica-se

ao Exército o seguinte:

I -

DECRETOS,

PORTARIAS

E DESPACHOS

Despacho n." 257/MDN/97
de 15 de Dezembro
Para integrarem a companhia de transmissões
os seguintes militares:

n." 5 - CTM5 (PO) da UNA VEM III, nomeio

MAJ TM (12289178) Ricardo Jorge Araújo Costa;
CAP TM (03179286) Francisco António Veiga;
TEN TM (04478283) José António Ferreira Rosa;
SAJ AM (02357785) Vítor Manuel Sabino Marta;
SAJ INF (07504979) António Nascimento Silva Porto;
ISAR TM (06699285) Fernando José Cruz Oliveira;
I SAR TM (19483083) João Carlos Duarte Carvalho;
I SAR TM (00410890) Rogério Mário Polido Figueiredo;
2SAR AMAN (O 1563577) Benjamim Taveira Simão.
Em substituição

dos militares a seguir designados:

MAJ ENG (13296183) Carlos Manuel D. Chambel;
CAP ENG (07406786) Carlos da Silva Teles;
TEN TEXPTM (05301479J Luís M. B. L. M. Santana;
SAJ AM (13364677) Adolfo Ribeiro Bento;
SAJ AM (O 1976780) José Manuel Morgado Rodrigues;
ISAR TM (06091184) João Soares Fernandes Ribeiro;
ISAR TM (02145586) Hilário Silva Duarte;
2SAR TM (09844391) Joaquim Filipe Moreira Lopes.
As presentes

nomeações

são feitas nos termos seguintes:

a) Dado que a alimentação

em 70% do
fardamento

será abonada pela ONU, a ajuda de custos diária é fixada
eu valor, nos termos legais;

17) A cada um dos militares será distribuída,
adequada ao tipo da missão;

pelo respectivo

ramo, uma dotação de

c) A ajuda de custo referida na alínea a) e outras despesas resultantes da missão serão
processadas pelo respectivo ramo, sendo posteriormente ressarciadas pelo Ministério das Finanças,
após prestação de contas pela Secretaria-Geral do MDN.
Remeta-se, para os devidos efeitos, à Secretaria de Estado do Orçamento, ao EMGFA e ao
EME.
Conhecimento ao MNE e à Secretaria-Geral.
O Mini tro da Defe a Nacional,

José Veiga Simão.
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DE SITUAÇÃO

Passagem à situação de reforma
Por despacho de 9 de Junho de 1998, publicado
1998, com data e pensão que a cada um se indica:

no DR II série, n." 145, de 26 de Junho de

· GEN (50432411) Rui Mamede Monteiro Pereira, 13 de Abril de 1998, 816 040$00;
• COR INF (5046381 I) Albino A. de Castro Carrapatoso, I de Maio de 1998, 650 700$00;
"TCOR SGE (50039911) António Navais Henrique, 27 de Abril de 1998,415600$00;
/ CAP ENFPQ (O I3 I7 I67) Francis Neves Matias, 7 de Julho de 1997, 406 200$00;
_ CAP QEO (43146059) Artur Vicente Leite de Magalhães, 22 de Maio de 1998, 3 I6 700$00.

Por despacho de 15 de Julho de 1998, publicado
] 998, com data e pensão que a cada um se indica:

no DR II série, n." 174, de 30 de Julho de

• GEN (50082711) Aurélio Manuel Trindade, I I de Maio de 1998, 783 160$00;
• BRIG (51397211) António José da Silva, 29 de Junho de ] 998, 702 630$00;
• MAJ TEXPTM (5226271 I) Fernando da Costa Soares, 25 de Junho de 1998, 421 250$00;
~CAP SGE (51786011) Cristovão Amaro Martins Beirão, 30 de Junho de 1998, 363 108$00;
• CAP QTS (31429057) Guilherme A. C. de Oliveira Reis, I de Junho de 1998, 361 700$00;
" CAP QTS (05207668) Mário Jorge Pinto Fazendeiro, I de Julho de 1998, 223 767$00.

Por despacho de 13 de Agosto de 1998, publicado
de 1998, com data e pensão que a cada um se' indica:

no DR II série, n." 197, de 27 de Agosto

, GEN (502753 I I) Adelino Rodrigues Coelho, 23 de Junho de 1998, 783 160$00;
r MAJ SGE (5 I293511)
Fernando Vences Cordeiro, 15 de Julho de 1998, 452 I 10$00;
.. CAP QTS (156 19972) Carlos Alberto Correia Queimada, 15 de Julho de 1998, 152 679$00;
• CAP SGPQ (I 1527867) Joaquim M. Delgadinho Rodrigues, 25 de Maio de 1998,363400$00;
SMOR INF (506575 I I) Horácio Manuel Barrigas, 17 de Julho de 1998, 323 900$00;
SMOR INF (512560 I I) José João Dias, 7 de Julho de 1998, 353 340$00;
SAJ INF (43363259) Joaquim Costa, 6 de Julho de 1998, 270 870$00;
ISAR ENG (50208711) António Silva Teixeira, 31 de Julho de 1998,241520$00.

III -

PROMOÇÕES

E GRADUAÇÕES

Promoções
Nos termos da alínea b) do n." ] do art. 70.° e dos n." 2 e 3 do art. 233.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, foi promovido ao posto de brigadeiro o
CORT INF (35317162) Jorge Manuel Silvério, conforme deliberação do Conselho de Chefes de
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Estado-Maior em 25 de Junho de 1998, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional, em
20 de Julho de 1998, ao abrigo do disposto no n." 2 do art. 28.° da Lei n." 29/82, de II de
Dezembro, com a nova redacção dada pela Lei n." 18/95, de 13 de Julho.
Para efeitos do n.? 2 do art. 70.° do EMFAR, o oficial general promovido conta a antiguidade
do novo posto desde 25 de Junho de 1998, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Fica colocado imediatamente à esquerda do BRIG (48108761) Cristovão Manuel Furtado
A velar de Sousa.
(D'R"

série, n." 181, de 7 de Agosto de 1998)

Nos termos da alínea b) do n." I do art. 70.° e dos n." 2 e 3 do art. 233.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, foi promovido ao posto de brigadeiro o
CORT MED (05021768) Pedro Manuel Caimoto Jácome, conforme deliberação do Conselho de
Chefes de Estado-Maior em 25 de Junho de 1998, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa
Nacional, em 20 de Julho de 1998, ao abrigo do disposto no n." 2 do art. 28.° da Lei n." 29/82, de
1I de Dezembro, com a nova redacção dada pela Lei n." 18/95, de 13 de Julho.
Para efeitos do n." 2 do art. 70.° do EMFAR, o oficial general promovido conta a antiguidade
do novo posto desde 25 de Junho de 1998, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
venci mentos.
Fica colocado imediatamente à esquerda do BRIG (35317 I 62) Jorge Manuel Silvério.
(DR " série, n." 181, de 7 de Agosto de 1998)

Nos termos da alínea b) do n." I do art. 70.° e dos n." 2 e 3 do art. 233.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, foi promovido ao posto de brigadeiro o
CORT ENG (444 I 286 I) Alberto da Luz Augusto, conforme deliberação do Conselho de Chefes de
Estado-Maior em 16 de Julho de 1998, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional, em
20 de Julho de 1998, ao abrigo do disposto no n." 2 do art. 28.° da Lei n." 29/82, de I I de
Dezembro, com a nova redacção dada pela Lei n." 18/95, de 13 de Julho.
Para efeitos do n." 2 do art. 70.° do EMFAR, o oficial general promovido conta a antiguidade
do novo posto desde 16 de Julho de 1998, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
•
Fica colocado imediatamente à esquerda do BRIG (0502 1768) Pedro Manuel Cai moto Jácome.
(DR " série, n." 181, de 7 de Agosto de 1998)

Por portaria de 16 de Julho de 1998, do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel,
nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea d) do
art. 236.° e art. 269.° do referido Estatuto, o MAJ ART (18261778) Luís Manuel de Figueiredo
Tomé Medeiros.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 7 de Julho de 1998, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termo do n.? I do art. 14.° do Dec.-Lei n." 57/90, de 14 de Fevereiro, com a
redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei n.? 98/92, de 28 de Maio.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitóriamente uma vaga no Q~ de Gestão de Recursos Humanos.
Fica po icionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCOR ART
(02853680) Manuel Viriato Ramos Veloso.
(DR 11 série, n." 179, de 5 de Agosto de 1998)
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Por portaria de 16 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido
ao posto de major,
do n." 3 do art. 66.°, do n." I do art. 189.° e da alínea c) do art. 234.° do EMFAR,

satisfazer

às condições

e 268.° do referido
Este oficial
da qual

gerais e especiais
Estatuto,

conta

a antiguidade

lhe são devidos

de promoção

estabelecidas

o CAP TM (19886885)

os respectivos

do novo

no art. 60.°, alínea c) do art. 236.°

Luís Filipe

posto

vencimentos,

desde

Camelo

Duarte

I de Setembro

ficando

nos
por

integrado

Santos.

de 1997, data a partir

no escalão

remuneratória
do novo posto, nos termos do n." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei
Fevereiro,
com a redacção que lhe foi dada pelo n.? 1 do art. 5.° do Dec.-Lei

I da estrutura

n." 57/90, de 14 de
n." 98/92, de 28 de

Maio.

É promovido

para o quadro,

passando

a ocupar

a vaga

deixada

pelo MAJ

TM (15004379)

Henrique José da Silva Castanheira
Macedo que foi promovido
ao posto imediato.
Fica posicionado
na lista geral de antiguidades
do seu quadro especial à esquerda
TM (08177084)
José Carlos Carvalho da Cunha Silva e à direita do MAJ TM (08929484)
Melchior Pereira de Melo.

do MAJ
António

(DR II série, n." 179, de 5 de Agosto ele 1998)

I - Por despacho de 24 de Junho de 1998 do general CEME, foi determinada
a revisão da
reconstituição
de carreira do SCH CA V DFA (09394070) José Carlos Valente Rosado, como Deficiente
das Forças Armadas
nos termos do Dec.-Lei
n." 43/76 de 20 de Janeiro,
conjugado
com as
portarias
94/76, de 24 de Fevereiro
e 162/76, de 24 de Janeiro, e a alínea a) do n." 1 do art. 58.°
do EMFAR,

tendo

exarado

o seguinte

despacho:

a) Antecipação
da antiguidade
na promoção
ao posto de sargento-chefe
de 1 de Janeiro de
1998 para I de Janeiro de 1993, ficando intercalado
na lista geral de antiguidades
do seu QE, à
direita do SCH CA V (06993064)
Manuel dos Anjos Ferreira Dinis.
b) Promoção
ao posto de sargento-mor,
com a antiguidade
de 1 de Janeiro de 1997, ficando
intercalado
na lista geral de antiguidades
do seu QE, à direita do SMOR CAV (06993064)
Manuel
dos Anjos Ferreira Dinis.
2 - Conta a antiguidade
no posto de sargento-mor
desde I de Janeiro de 1997, data a partir
da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado
no escalão
I da estrutura
remuneratória
do posto de sargento-mor.
3 - Mantêm-se
na situação de adido ao quadro,
do EMFAR.
4 - Fica nulo e de nenhum
2.3 série,

n." 76, de 31 de Março

efeito

o Despacho

nos termos
n." 5345/98,

de 1998, a p. 4 128. (OE

11.°

do n.? IOda alínea

b) do art. 186.°

no Diário da República,
de 3i de Março, pág. 284).

publicado
4/98,

(DR II série, n." 168, de 23 de Julho de 1998)

Por despacho
de 30 de Junho de 1998 do general CEME, para
existente
no QE de infantaria,
foi promovido
ao posto de sargento-mor,

preenchimento
de vaga
nos termos do n." I do

art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção
estabelecidas
no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SCH INF (60490270)
Conta a antiguidade
do novo posto,

ficando

António

Fernando

desde

I de Janeiro

integrado

no escalão

Viana

Silva,

do IMPE.

de 1998, data a partir da qual tem direito
1 da estrutura

remuneratória
(DR II série,

ao vencimento

do posto de sargento-mor.
11.°

168, de 23 ele Julho de 1998)
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SCH INF (60173971)

N.o 9

493

Junho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n.? I do
297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,

Artur Daniel da Silva Lopes, da DAMP.

Conta a antiguidade desde I de Março de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
(DR II série, n." 168, de 23 de Julho de 1998)

Por despacho de 30 de
existente no QE de infantaria,
art. 189.° e da alínea a) do art.
promoção estabelecidas no art.
o militar a seguir indicado:
SCH INF (16982273)

Junho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n." 1 do
297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 32 1.° do referido Estatuto,

José Manuel da Ascenção Anjos, do RI I9.

Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-rnor.
(DR II série, n." 168, de 23 de Julho de 1998)

Por despacho de 30 de
existente no QE de infantaria,
art. 189.° e da alínea a) do art.
promoção estabelecidas no art.
o militar a seguir indicado:
SCH INF (09595274)

Junho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
foi promovido ao posto de sargento-mór,
nos termos do n." I do
297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,

Albertino Alves Dias, da CCS/BMI.

Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo po to, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
(DR II série, n." 168, de 23 de Julho de 1998)

Por despacho de 30 de
existente no QE de infantaria,
art. 189.° e da alínea a) do art,
promoção estabelecidas no art.
o militar a seguir indicado:
SCH INF (11967573)

Junho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
foi promovido ao posto de sargento-mar, nos termos do n." I do
297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,

José Carmo de Almeida Santos, do CM.

Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-rnor.
(DR II série, n." 168, de 23 de Julho de 1998)

Por despacho de 30 de Junho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de infantaria, foi promovido ao posto de sargento-mar, nos termos do n." I do
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art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 32 1.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SCH INF (08095074)

Aniceto Gonçalves

Rodrigues

Santos, da ESSM.

Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mo r.
(DR II série.

Por despacho de 30 de
existente no QE de infantaria,
art. 189.° e da alínea a) do art.
promoção estabelecidas no art.
o militar a seguir indicado:
SCH INF (07283364)

11.°

168. de 23 de Julho de 1998)

Junho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n." I do
297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 32 1.° do referido Estatuto,

Belarmino

de Miranda Cunha Bandeira,

do RI2.

Conta a antiguidade desde 25 de Fevereiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-mor.
(DR II série,

Por despacho de 30 de
existente no QE de infantaria,
art. 189.° e da alínea a) do art.
promoção estabelecidas no art.
o militar a seguir indicado:
SCH INF (05640573)

11.°

168, de 23 de Julho de 1998)

Junho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
foi promovido ao posto de sargento-mar, nos termos do n." I do
297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,

Sebastião José de Albuquerque

Granja, da AM.

Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mar.
(DR II série,

Por despacho de 30 de
existente no QE de infantaria,
art. 189.° e da alínea a) do art.
promoção estabelecidas no art.
o militar a seguir indicado:
SCH INF (05196573)

11.°

168, de 23 de Julho de 1998)

Junho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
foi promovido ao posto de sargento-mar, nos termos do n." I do
297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 32 1.° do referido Estatuto,

António Manuel dos Santos Costa, do IBIAT/BAIIRII5.

Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
(DR II série,

11.°

168, de 23 de Julho de 1998)

Por despacho de 8 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n." I do
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art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SCH INF (OI 148765) António Manuel Correia Barreto, do CPMAI.
Conta a antiguidade desde I de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
Mantém a situação de adido ao quadro nos termos do n." 6 da alínea b) do art. 186.° do
EMFAR.
(DR II série,

11.°

174, de 30 de Julho de 1998)

Por despacho de 8 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mór,
nos termos do n." I do
art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SCH INF (O1825165) José Folgado Milheiro, da EPI.
Conta a antiguidade desde 1 de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de pessoal e secretariado.
(DR II série,

11.°

174, de 30 de Julho de 1998)

Por despacho de 8 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mór,
nos termos do n." I do
art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SCH INF (05288974) Manuel Costa Cunha, do RII9.
Conta a antiguidade desde I de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de pessoal e secretariado.
(DR II série, n." 174, de 30 de Julho de 1998)

Por despacho de 8 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n." I do
art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SCH INF (05632365)

Arlindo Roçadas Ferreira, do RI13.

Conta a antiguidade desde I de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mór.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n." 1 do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de pessoal e secretariado.
(DR II série, n." 174, de 30 de Julho de 1998)
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Por despacho de 8 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mar, nos termos do n." I do
art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SCH INF (08300364)

Firmino Anjos Ribas Ginja, da EPI.

Conta a antiguidade desde 1 de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mar.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de pessoal e secretariado.
(DR li série,

Por despacho de 30 de
existente no QE de artilharia,
art. 189.° e da alínea a) do art.
promoção estabelecidas no art.
o militar a seguir indicado:
SCH ART (62470271)

11.°

174, de 30 de Julho de 1998)

Junho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
foi promovido ao posto de sargento-mar, nos termos do n." I do
297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,

Carlos Alberto Vinagre, da DAMP.

Conta a antiguidade desde 9 de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
(DR li série,

Por despacho de 30 de
existente no QE de artilharia,
art. 189.° e da alínea a) do art.
promoção estabelecidas no art.
o militar a seguir indicado:
SCH ART (43348962)

11.°

168, de 23 de Julho de 1998)

Junho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
foi promovido ao posto de sargento-mar, nos termos do n.? I do
297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,

Ernesto Fernandes

Pinheiro Maria, do BAdidos.

Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-mar.
(DR II série,

Por despacho de 30 de
existente no QE de artilharia,
art. 189.° e da alínea a) do art.
promoção estabelecidas no art.
o militar a seguir indicado:
SCH ART (03228774)

11.°

168, de 23 de Julho de 1998)

Junho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
foi promovido ao posto de sargento-mar, nos termos do n." I do
297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,

Mário Artur Almeida Conceição,

do RAAA I.

Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-mar.
(DR II série,

11.°

168, de 23 de Julho de 1998)

ORDEM

2," Série

Por despacho de 30 de
existente no QE de artilharia,
art. 189,° e da alínea a) do art.
promoção estabelecidas no art.
o militar a seguir indicado:
SCH ART (03212864)

DO EXÉRCITO
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Junho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n." I do
297,° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
60,°, na alínea d) do art. 298,° e no art. 321,° do referido Estatuto,

Artur Henrique Peixoto Costa, do IGeoE.

Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura rernuneratória
do posto de sargento-mor.
(DR II série, n." 168, de 23 de Julho de 1998)

Por despacho de 8 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n." I do
art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SCH ART (02186774)

Pedro da Conceição

Alves Pereira, da ChST.

Conta a antiguidade desde I de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de pessoal e secretariado.
(DR II série, n." 174, de 30 de Julho de 1998)

Por despacho de 8 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n." I do
art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298,° e no art. 321.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SCH ART (08920876)

Carlos Gregório Palmeira Monteiro,

do EMGFA.

Conta a antiguidade desde I de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
Mantém a situação de adido ao quadro nos termos do n.? 6 da alínea b) do art. 186.° do
EMFAR.
(DR II série, n." 174, de 30 de Julho de 1998)

Por despacho de 8 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n." I do
art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
o militar a eguir indicado:
SCH ART (33245160)

António Nobre, do RA4.

Conta a antiguidade desde I de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de pessoal e secretariado.
(DR II série, n." 174, de 30 de Julho de 1998)

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 9

498

2.' Série

Por despacho de 8 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n." I do
art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SCR ART (45264462)

Virgílio Esteves, do RAAA 1.

Conta a antiguidade desde I de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n." 1 do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de pessoal e secretariado.
(DR II série, n." 174, de 30 de Julho de 1998)

Por despacho de 30 de
existente no QE de cavalaria,
art. 189.° e da alínea a) do art.
promoção estabelecidas no art.
o militar a seguir indicado:
SCR CAV (13871874)

Junho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n." 1 do
297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,

João Manuel Pereira Cunha, do RC3.

Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
(DR II série, n." 168, de 23 de Julho de 1998)

Por. despacho de 30 de
existente no QE de cavalaria,
art. 189.° e da alínea a) do art.
promoção estabelecidas no art.
o militar a seguir indicado:
SCR CAV (01621075)

Junho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n.? I do
297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,

José Manuel Gregório Lopes, do GCC/BMI.

Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-moro
(DR II série, n." 168, de 23 de Julho de 1998)

Por despacho de 8 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n.? I do
art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SCR CAV (07935164)

Abilardo Guerreiro

Lopes, do RL2.

Conta a antiguidade desde I de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de pessoal e secretariado.
(DR II série, n.? 174, de 30 de Julho de 1998)

2." Série

ORDEM DO EXÉRcrTO

N.o 9

Por despacho de 8 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mar, nos termos do n." I do
art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SCH CAV (03372168)

Gonçalo Cristovão Viana Furtado Mendonça,

do QG/RMN.

Conta a antiguidade desde 1 de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mar.
Mantém a situação de adido ao quadro nos termos do n." 6 da alínea b) do art. 186.° do
EMFAR.
(DR ri série, 11.° 174, de 30 de Julho de 1998)
Por despacho de 8 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mar, nos termos do n." I do
art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SCH CA V (06138675)

l"osé Manuel Martins Lages, do RC4.

Conta a antiguidade desde I de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mar.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de pessoal e secretariado.
(DR II série,

11.°

174, de 30 de Julho de 1998)

Por de pacho de 8 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mar, nos termos do n." I do
art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
~
SCH CA V (18197373) Alberto Almeida, da EPC..
Conta a antiguidade desde I de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mar.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n-,o I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de pessoal e secretariado.
(DR II série,

11.°

174, de 30 de Julho de 1998)

Por de pacho de 30 de Junho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de engenharia, foi promovido ao posto de sargento-mar, nos termos do n." I do
art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SCH ENG (04056164)

José Nelson Gonçalves

Leão, da DSE.

Conta a antiguidade desde I de Fevereiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-mor.
(DR II série,

11.°

168, de 23 de Julho de 199R)

ORDEM
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DO EXÉRCITO

N.o 9

2.' Série

Por despacho de 8 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n.? 1 do
art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SCH ENG (00377276)

Gonçalo Cristóvão

Oliveira Silva, do REI.

Conta a antiguidade desde 31 de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de pessoal e secretariado.
(DR II série,

11.°

174, de 30 de Julho de 1998)

Por despacho de 8 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n." I' do
art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SCH ENG (04026463)

Fernando

Aguiar Sousa, do RE3.

Conta a antiguidade desde II de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de pessoal e secretariado.
(DR II série,

11.°

174, de 30 de Julho de 1998)

Por despacho de 8 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n." I do
art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SCH ENG (39395860)

António Augusto Andrés, da DSE.

Conta a antiguidade desde I de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de pessoal e secretariado.
(DR II série, n." 174, de 30 de Julho de 1998)

Por despacho de 8 de Julho de
no QE de pessoal e secretariado, foi
art. 189.° e da alínea a) do art. 297.°
promoção estabelecidas no art. 60.°,
o militar a seguir indicado:
SCH ENG (74675073)

1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n." I do
do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,

José António de Oliveira Freitas, do RE I.

Conta a antiguidade desde I de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de pessoal e secretariado.
(DR II série,

11.°

174, de 30 de Julho de 1998)

ORDEM

2.' Série
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Por despacho de 8 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n." 1 do
art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SCH TM (00273170)

Hernâni Luís Valoura Balsa, do BAdidos.

Conta a antiguidade desde I de Julho de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mar.
Mantém a situação de adido ao quadro nos termos do n." 6 da alínea b) do art. 186.° do
EMFAR.
(DR II série,

11.°

174, de 30 de Julho de 1998)

Por despacho de 30 de Junho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de serviço de saúde medicina, foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos
do n." 1 do art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SCH MED (42401062)

António Paulo Dias Ferreira, do HMR2.

Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-moro
(DR II série,

11.°

168, de 23 de Julho de 1998)

Por despacho de 30 de Junho de 1998 do general CEME,' para preenchimento de vaga
existente no QE de serviço de saúde medicina, foi promovido ao posto de sargento-mar, nos termos
do n." 1 do art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas !H? art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SCH MED (O1926766) Artur Celestino Monteiro

Simões, do HMP.

Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-moro
(DR"

série,

11.°

168, de 23 de Julho de 1998)

Por despacho de 30 de Junho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de administração militar, foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do
n." 1 do art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e
especiais de promoção e tabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SCH AM (02794164)

Almor Cardoso Ribeiro, da EPAM.

Conta a antiguidade de de I de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
(DR]]

série,

11.°

168, de 23 de Julho de 1998)

ORDEM DO EXÉRCITO N. 9
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2.' Série

Por despacho de 30 de Junho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de administração militar, foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do
n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SCH AM (08003864)

Capitulino

António Gil Peças, da MM.

Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
(DR II série,

11.0 168, de 23 de Julho

de 1998)

Por despacho de 30 de Junho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de administração militar, foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do
n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SCH AM (O1996267) Fernando Peres Gomes Moreira, do DGMI.
Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
(DR II série,

11.0

168, de 23 de Julho

de 1998)

Por despacho de 8 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n." I do
art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SCH MAT (32134962)

José Manuel Delgadinho

Rodrigues,

do BCS/CMSM.

Conta a antiguidade desde I de Junho de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de pessoal e secretariado.
(DR II série,

11.0

174, de 30 de Julho

de 1998)

Por despacho de 8 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do n." I do
art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SCH MA T (46206162)

João Carlos da Conceição

Varela, do BAd idos.

Conta a antiguidade desde 1 de Julho de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
Mantém a situação de adido ao quadro nos termos do n." 6 da alínea h) do art. 186.° do
EMFAR.
(DR I I série,

11.0 174, de 30 de Julho

de 1998)

2." Série

ORDEM DO EXÉRCITO

N.o 9
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Por despacho de 8 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-rnor, nos termos do n." 1 do
art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SCH SGE (06060175)

Agostinho

da Silva Neves, do QG/RMN.

Conta a antiguidade desde I de Julho de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
Mantém a situação de adido ao quadro nos termos do n." 6 da aIínea b) do art. 186.° do
EMFAR.
(DR"

série, n." 174, de 30 de Julho de 1998)

Por despacho de 8 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mo r, nos termos do n." I do
art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SCH SGE (08726674)

José António Neves Rodrigues,

do BAdidos.

Conta a antiguidade desde I de Julho de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-rnor,
Mantém a situação de adido ao quadro nos termos do n." 6 da alínea b) do art. 186.° do
EMFAR.
(DR II série,

11.°

174, de 30 de Julho de 1998)

Por despacho de 8 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no QE de pessoal e secretariado, foi promovido ao posto de sargento-mór,
nos termos do n." 1 do
art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido Estatuto,
o militar a seguir indicado:
SCH SGE (16166973)

Manuel Machado Vilela, do BAdidos.

Conta a antiguidade desde I de Julho de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-rnor.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n." 1 do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga no QE de pessoal e secretariado.
(DR II série, n." 174, de 30 de Julho de 1998)
(DR II série, n." 225, de 29 de Setembro de 1998)

Por despacho de 30 de Junho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE do serviço postal militar, foi promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do
n.? I do art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e
especiai de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SCH SPM (39502262)

António Augusto Casimiro,

do BAdidos.

Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo po to, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
(DR II série, n." 168, de 23 de Julho de 1998)
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Por despacho de 30 de Junho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE do serviço postal militar, foi promovido ao posto de sargento-rnor, nos termos do
n." 1 do art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SCH SPM (06365463)

João dos Santos Malcata, do BAdidos/EMGFA.

Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.
(DR II série,

11.°

168, de 23 de Julho de 1998)

Por despacho de 30 de Junho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE do serviço postal militar, foi promovido ao posto de sargento-rnor, nos termos do
n.? I do art. 189.° e da alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea d) do art. 298.° e no art. 321.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SCH SPM (39456162)

Elias do Nascimento

Gomes, do NP/BU/PJM.

Conta a antiguidade desde I de Janeiro de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-moro
(DR II série,

11.°

168, de 23 de Julho de 1998)

Por despacho de 22 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no posto de sargento-chefe do QE de infantaria, criada pela promoção ao posto de sargento-mor do
SCH INF (05288974) Manuel Costa Cunha, foi promovido ao posto de sargento-chefe, nos termos
do n." I do art. 180.°, n." I do art. 189 e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no
art. 320.° do referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAJ INF (12639773)

Francisco

Guerreiro

Gervásio,

das. FSM.

Conta a antiguidade desde I de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
(DR II série,

11.°

184, de II de Agosto de 1998)

Por despacho de 22 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no posto de sargento-chefe do QE de infantaria, criada pela promoção ao posto de sargento-rnor do
SCH INF (01825165) José Folgado Milheiro, foi promovido ao posto de sargento-chefe, nos termos
do n." I do art. 180.°, n." I do art. 189 e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no
art. 320.° do referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAJ INF (081 18978) José Carlos Esteves, do HMR I.
Conta a antiguidade desde I de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
(DR II série,

11.°

184, de II de Agosto de 199R)
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Por despacho de 22 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no posto de sargento-chefe do QE de infantaria, criada pela promoção ao posto de sargento-mar do
SCH INF (05288974) Manuel Costa Cunha, foi promovido ao posto de sargento-chefe, nos termos
do n." I do art. 180.°, n." 1 do art. 189 e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no
art. 320.° do referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAJ INF (046 18479) Armando Monteiro Pereira, do RI I4.
Conta a antiguidade desde I de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
(DR II série,

11.°

184, de I I de Agosto de 1998)

Por despacho de 22 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no posto de sargento-chefe do QE de artilharia, criada pela promoção ao posto de sargento-mar do
SCH ART (45264462) Virgílio Esteves, foi promovido ao posto de sargento-chefe, nos termos do
n." I do art. 180.°, n." I do art. 189 e da alínea h) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no
art. 320.° do referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAJ ART (09974778)

Carlos Manuel da Costa Nogueira,

do RA4.

Conta a antiguidade desde I de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
(DR II série,

11.°

184, de II de Agosto de 1998)

Por despacho de 22 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no posto de sargento-chefe do QE de artilharia, criada pela promoção ao posto de sargento-mar do
SCH ART (02186774) Pedro da Conceição Alves Pereira, foi promovido ao posto de sargento-chefe,
nos termos do n.? I do art. 180.° e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no art. 320.°
do referido Estatuto, o militar a eguir indicado:
SAJ ART (18456578)

José' Manuel Jaleca Cardinhos,

do RA4.

Conta a antiguidade desde 1 de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
(DR II série,
(DR II série,

11.°

11.°

184, de II de Agosto de 1998)

225, de 29 de Setembro

de 1998)

Por despacho de 22 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no posto de sargento-chefe do QE de cavalaria, criada pela promoção ao posto de sargento-mar do
SCH CA V (07935 I64) Abilardo Guerreiro Lopes, foi promovido ao posto de sargento-chefe, nos
termos do n." I do art. 180.°, n." I do art. 189.° e da alínea b} do art. 297.° do EMFAR, por
satisfazer a condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do
art. 298.° e no art. 320.° do referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAI CA V (19698978)

Manuel Martins Gonçalves,

do Clnstr.

Conta a antiguidade desde I de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo po to, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
(DR II série,

11.°

184, de II de Agosto de 1991\)
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Por despacho de 22 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no posto de sargento-chefe do QE de cavalaria, criada pela promoção ao posto de sargento-rnor do
SCH CA V (06138675) José Manuel Martins Lages, foi promovido ao posto de sargento-chefe, nos
termos do n." I do art. 180.°, n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por
satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do
art. 298.° e no art. 320.° do referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAJ CA V (18419881)

Vítor Manuel Rodrigues

Santos, do RC4.

Conta a antiguidade desde I de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
(DR II série, n." 184, de II de Agosto de 1998)

Por despacho de 22 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no posto de sargento-chefe do QE de cavalaria, criada pela promoção ao posto de sargento-rnor do
SCH CA V (18173773) Alberto Almeida, foi promovido ao posto de sargento-chefe, nos termos do
n." I do art. 180.°, n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no
art. 320.° do referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAJ CA V (15491478)

Feliciano Augusto Teixeira,

do CLog.

Conta a antiguidade desde I de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
(DR 11 série, n. ° 184, de I I de Agosto de 1998)

Por despacho de 22 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no posto de sargento-chefe do QE de engenharia, criada pela promoção ao posto de sargento-rnor
do SCH ENG (04026463) Fernando Aguiar Sousa, foi promovido ao posto de sargento-chefe, nos
termos do n." I do art. 180.°, n." 1 do art. 189.° e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por
satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do
art. 298.° e no art. 320.° do referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAJ ENG (03024078)

João Carlos Serra Alves, do BCS/CMSM.

Conta a antiguidade desde II de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
(DR]]

série, n." 184, de 11 de Agosto de 1998)

Por despacho de 22 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no posto de sargento-chefe do QE de engenharia, criada pela promoção ao posto de sargento-rnor
do SCH ENG (00377276) Gonçalo Cristóvão Oliveira Silva, foi promovido ao posto de sargento-chefe,
nos termos do n." I do art. 180.°, n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por
satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do
art. 298.° e no art. 320.° do referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAJ ENG (05257379)

António Joaquim Vaz Nobre, do HMRI.

Conta a antiguidade desde 31 de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
(DR ]] série, n." 184, de 11 de Agosto de 1998)
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Por despacho de 22 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no posto de sargento-chefe do QE do serviço geral do exército, criada pela promoção ao posto de
sargento-mor do SCH SGE (16166973) Manuel Machado Vilela, foi promovido ao posto de
sargento-chefe, nos termos do n." I do art. 180.°, n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 297.° do
EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na
alínea c) do art. 298.° e no art. 320.° do referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAJ SGE (18552380)

Gil de Oliveira de Jesus, do CMD/CTAT.

Conta a antiguidade desde I de Julho de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
(DR II série, n." 184, de I I de Agosto de 1998)

Por despacho de 16 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no QE de pára-quedistas, foi promovido ao posto de sargento-chefe, nos termos do n." I do art. 180.°,
do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e
especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, na alínea c) do art. 298.° e no art. 320.° do referido
Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAJ PARAQ (08300964)

Viriato Costa Salvador, do BCS/CTAT.

Conta a antiguidade desde 19 de Junho de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
(DR II série, n." 179, de 5 de Agosto de 1998)

IV ~

LISTAS DE PROMOÇÃO

Lista de promoção para 1997, dos primeiros-sargentos de artilharia a promover por antiguidade
nos termos do art. 193.° do EMFAR, homologada pelo despacho de 9 de Setembro de 1998 do
general CEME o qual reforma simultan~amente a lista homologada pelo seu despacho de 30 de
Dezembro

de 1996.

ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
I SAR
ISAR

ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART

(O 1910885)
(12643283)
(18227682)
(13660183)
(01483483)
(00893481)
(19704784)
(O 1828585)
(07702685)
(08106586)
(19168585)
(11173685)
(17952085)

Luís Miguel Antunes Tomás Cavaleiro;
Joaquim Feliz de Sousa Rosado;
António Carlos de Campos Lemos Cardoso;
António Romão Figueiras Lourenço;
Júlio Américo Ferreira Monteiro;
José Carlos Bairrada Pires;
Manuel Pires Anselmo;
Carlos Manuel Marques Silveirinha;
Joaquim Miguel Ferreira;
José Carlos Coelho Valério;
Vitor Manuel Tavares Pinto;
Jorge Humberto da Silva Ferreira Fernandes;
Jorge Manuel Alves da Silva Ganhoteiro;
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I SAR
I SAR
1SAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
I SAR
I SAR
ISAR
ISAR
I SAR
1SAR
ISAR

ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART

(04543984)
(06031585)
(03161685)
(19238182)
.(09004182)
(023"80885)
(07236684)
(04853384)
(17891982)
(05827382)
(17172784)
(04370785)
(15844685)
(09624783)
(00734885)
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Mário Alexandre Espanhol Martins;
Luí_s Filipe Ferreira Lopes de Sousa.:
António Luís Pereira Serôdio;
Severino de Freitas Olim;
Francisco Falé da Silva Capucho;
Paulo Renato Evangelista Matos;
Luís Manuel Pinto Esteves;
José Cláudio Rodrigues Alves;
Manuel Francisco do Vale Pereira;
António Domingos dos Santos Alves;
Carlos Manuel de Jesus Ferreira Neto;
Luís Alberto da Silva Ferreira Santos;
Carlos Alberto Martins dos Santos;
Felisberto Armando Neves Santos;
Nuno Miguel Cardoso Belo de Carvalho.

v - COLOCAÇÕES, NOMEAÇÕES E RECONDUÇÕES
Colocações
Gabinete do Chefe do Estado Maior do Exército
MAJ ART, no quadro (19720484) Vitor Fernando dos Santos Borlinhas, da ETAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 3 de Junho de 1998.
(Por panaria de 25 de Junho de 1998)

Estado Maior do Exército
COR ART, no quadro (07249966) Valdemar José de Oliveira Patrício, do RG2, devendo ser
considerado nesta situação desde 26 de Maio de 1998.
(Por portaria de 7 de Julho de 1998)

TCOR INF, no quadro (06402467) Fernando José Vieira Cardoso de Sousa, do CM, devendo
ser considerado nesta situação desde 3 de Julho de 1998.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1998)

TCOR INF, no quadro (80000370) Vasco Henrique de S. Travassos Valdez, do RII , devendo
ser considerado nesta situação desde 20 de Julho de 1998.
TCOR INF, no quadro (19705172) Carlos Alberto Rodrigues Ferreira, do RII3, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria de 7 de Setembro

de (998)
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TCOR CA V, no quadro (03009380) Alberto Sebastião Neves Marinheiro, do QG/RMS, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria de 4 de Setembro

MAJ INF, no quadro (16741682) José Carlos de Almeida Marques, do QG/ZMM,
ser considerado nesta situação desde 27 de Julho de 1998.
CAP ART, no quadro (07483286) Francisco José Bernardino Silva Leandro
ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria

de 1998)

devendo

da ESE, devendo

de 7 de Setembro

de 1998)

TEN TEXPTM, no quadro (12280778) Manuel José da Silva Bastos, do RTm I, devendo ser
considerado nesta situação desde 7 de Julho de 1998.
(Por portaria de 2S de Agosto de 1998)

Inspecção Geral do Exército
MAJ QTS, no quadro (12455068) Carlos Manuel da Silva Tavares Correia, do CCSelLisboa,
devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria de 2S de Agosto de 1998)

TEN SGE, no quadro (13831075) Victor Manuel
considerado nesta situação desde 14 de Julho de 1998.

Antunes

Bastos, do RII5, devendo

ser

(Por portaria de 21 de Agosto de 1998)

Direcção de Administração

e Mobilização

TCOR ART, no quadro (09590382) Jesus Manuel
considerado nesta situação desde 25 de Junho de 1998.

do Pessoal

Gallego Coelho, do CIE, devendo

ser

(Por portaria de 26 de Agosto de 1998)

MAJ SGE, no quadro (16489773) Joaquim da Silva Ferreira,
considerado nesta situação desde 30 de Julho de 1998

do QG/RMN,

devendo

(Por portaria de 4 de Setembro

ser

de 1998)

Direcção de Recrutamento
TCOR INF, no quadro (19617075) José Gabriel F. Ferreira Viegas, do RII4, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1998)

MAJ INF, no quadro (08976784) João Carlos Sobral dos Santos, do QG/RMN, devendo ser
considerado nesta situação desde 30 de Julho de 1998.
(Por portaria de 7 de Setembro

de 1998)

CAP SGE, no quadro (06569177) Carlos Manuel Marralheira Cavadas, do QG/ZMA, devendo
ser considerado nesta situação desde 27 de Julho de 1998.
(Por portaria de 8 de Setembro

de 1998)
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e Disciplina

MAJ ART, no quadro (14222282) José Júlio Barros Henriques, da ESE, devendo ser considerado
nesta situação desde 31 de Julho de 1998.
(Por portaria de 7 de Setembro

Direcção de Documentação

e História

de 1998)

Militar

TCOR INF, no quadro (16717069) João Filipe Brás Fontes Frade, do QG/GML, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Julho de J 998.
(Por portaria de 9 de Setembro

Comando

de 1998)

da Logística

TCOR ART, no quadro (06255680) José Manuel Saraiva Dias Bento, do RG2, devendo ser
considerado nesta situação desde 23 de Julho de 1998.
(Por portaria de 7 de Setembro

de 1998)

Direcção dos Serviços de Engenharia
CAP ENG, no quadro (18880985) Pedro Manuel Marques Santos, da Secção de Infra-estruturas
Militares/GML devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 9 de Setembro

de 1998)

Direcção do Serviço de Transmissões
TCOR TM, no quadro (06013881) António Manuel Rosa Salvado, do QG/ZMM, devendo ser
considerado nesta situação desde 3 de Agosto de 1998.
MAJ TM, no quadro (13385883) Álvaro Domingos Marques Moleiro, do CTP/CTAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 16 de Julho de 1998.
(Por portaria de 7 de Setembro

de 1998)

CAP AM, no quadro (O 1656489) Ru i Manuel da S iIva Pi na, do HMP, devendo ser cons iderado
nesta situação desde 4 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 9 de Setembro

TEN TM, no quadro (08210684) Carlos Manuel Pires de Sousa, da CTmlBMI,
considerado nesta situação desde 14 de Julho de 1998.

de 1998)

devendo ser

(Por portaria de 4 de Setembro

de 1998)

Direcção do Serviço de Saúde
TEN VET, no quadro (05675093) Isabel M. M. Marques Holbeche Fino, do CMEFD, devendo
ser considerada nesta situação desde 17 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 7 de Setembro

de 1998)
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Direcção do Serviço de Material
TCOR MA T, no quadro (03212179) João Ernesto Vela Bastos, da EPSM, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria de 7 de Setembro

de 1998)

CAP MAT, no quadro (06780784) João Paulo Barreiros Pereira da Silva, das OGME, devendo
ser considerado nesta situação desde 20 de Julho de 1998.
CAP MAT, no quadro (06866278) Fernando Manuel Duarte Bento, do DGMG, devendo ser
considerado nesta situação desde 21 de Julho de 1998.
CAP MAT, no quadro (17880587) Joaquim Jorge da Costa Máximo Vicente,
devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Julho de 1998.

da EMEL,

(Por portaria de 9 de Setembro

de 1998)

Direcção do Serviço de Intendência
TCOR AM, no quadro (11367467) Adalberto André Travassos
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.

Fernandes, da MM/Évora,

(Por portaria de 26 de Agosto de 1998)

Direcção do Serviço de Finanças
MAJ AM, no quadro (02522577) José Alberto Diniz Gasalho
devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Julho de 1998.

Simões,

do CF/QG/RMS,

(Por portaria de 26 de Agosto de 1998)

Chefia do Serviço de Transportes
TCOR INF, no quadro (09276666) Jorge Manuel Pais Ferreira da Silva, do CRecrViseu,
devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1998)

MAJ INF, no quadro 00554674) Domingos Artur da Cruz Soares, do CM, devendo
considerado nesta situação desde 17 de Agosto de 1998 ..
(Por portaria de 7 de Setembro

ser

de 1998)

Comando de Instrução
TEN AM, no quadro (02852190) João Henrique Coelho dos Santos, do CCSelLisboa,
er considerado nesta ituação desde 16 de Julho de 1998.
(Por portaria de 7 de Setembro

devendo
de 1998)

Direcção de Instrução
BRIG, no quadro (44412861) Alberto da Luz Augusto, da ESPE, devendo ser considerado
nesta ituação desde I de Setembro de 1998.
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CAP ART, no quadro (08390486) Nuno Miguel M. R. de Vasconcelos
devendo ser considerado nesta situação desde 19 de Julho de 1998.

Cabanas, do RG3,

(Por portaria de 7 de Setembro de 1998)

·Quartel-General

do Governo Militar de Lisboa

COR CAV, no quadro (03935864) José Carlos Cadavez, do IAEM, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Agosto de 1998.
..
(Por portaria de 3 de Setembro de 1998)

CAP ART, no quadro (16878887) Rui Pedro Magro do Gago, do BST, devendo ser considerado
nesta situação desde 3 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 7 de Setembro

Quartel-General

de 1998)

da Região Militar do Norte

COR CAV, no quadro (00440563) Armindo José Pinto Machado, do QG/RMS, devendo ser
considerado nesta situação desde 14 de Julho de 1998.
(Por portaria de 3 de Setembro

MAJ INF, no quadro (08923580) Óscar Humberto Almeida Megre Barbosa,
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

de 1998)

do IBIMec,

(Por portaria de 7 de Setembro de 1998)

MAJ INF, no quadro (03666381) José António da Fonseca E. Sousa, do CPess, devendo ser
considerado nesta situação desde 22 de Junho de 1998.
(Por panaria de 26 de Agosto de 1998)

CAP INF, no quadro (13936086) Carlos Alberto Rodrigues
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

Alves, do CIOE, devendo

(Por portaria de 9 de Setembro

ser

de 1998)

TEN CAV, no quadro (07456291) José Miguel A. S. Peralta Pimenta, do RC6, devendo ser
considerado nesta situação desde 14 de Julho de 1998.
(Por panaria de 8 de Setembro de 1998)

Quartel-General

da Região Militar do Sul

MAJ Infantaria, no quadro (18872181) Desidério Manuel Vilas Leitão, do EME, devendo ser
considerado nesta situação desde IOde Julho de 1998.
(Por portaria de 7 de Setembro de 1998)

CAP INF, no quadro (06935985) Paulo Alexandre Parreira Bilro, do RI3, devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Julho de 1998.
(Por portaria de 9 de Setembro

ele 1998)

TEN INF, no quadro (10194690) António Carlos C. N. Góis Cachopo, do RI3, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por panaria de 8 ele Setembro de 1998)
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Comando do Campo Militar de Santa Margarida
COR INF, no quadro (04063663) Augusto José Monteiro
considerado nesta situação desde IOde Agosto de 1998.

Valente, do IAEM, devendo
(Por panaria de 7 de Setembro

MAJ SGE, no quadro (09496863) Aníbal Fernandes de Carvalho, do CRecrVReal,
ser considerado nesta situação desde 7 de Julho de 1998.
(Por portaria

ser

de 1998)

devendo

de 25 de Agosto de 1998)

CAP AM, no quadro (11110985) António Manuel Lebre Falcão, do BApSvc/BMI,
ser considerado nesta situação desde 9 de Julho de 1998.

devendo

(Por panaria de 9 de Setembro

de 1998)

Campo Militar de Santa Margarida
Centro de Saúde
TCOR MED, no quadro (12412976) Luís Filipe de Paula Martins de Cardial,
devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Julho de 1998.
(Por portaria

do HMP,

de 26 de Agosto de 1998)

Campo Militar de Santa Margarida
Centro de Telecomunicações
Permanentes
MAJ TM, no quadro (08177084) José Carlos Carvalho da Cunha Silva, da CTm/BMI, devendo
ser considerado nesta situação desde 14 de Julho de 1998.
(Por panaria de 25 de Agosto de 1998)

Campo

Militar de Santa Margarida
Centro de Finanças

MAJ AM, no quadro (08792277) Hamilton Leonel Lucas Ramalho, do BApSvc/BMI,
ser considerado nesta situação desde 29 de Julho de 1998.
(Por portaria de 4 de Setembro

devendo
de 1998)

CAP SGE, no quadro (10937379) Francisco Luís Pereira da Rocha, do RGI, devendo ser
considerado nesta situação desde 30 de Julho de 1998.
(Por portaria de 8 de Setembro

de 1998)

Campo Militar de Santa Margarida
Secção de Infraestruturas Militares

nesta

CAP ENG, no quadro (06282588) Leonel José Mendes Martins, da EPE, devendo ser considerado
ituação de de 15 de Julho de 1998.
(Por portaria

de 9 de Setembro

de 1998)
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Independente

TCOR INF, no quadro (19690372) Jorge Manuel Vieira Alves Ferreira, do IAEM, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1998)

MAJ INF, no quadro (03071382) Rui David Guerra Pereira, do 2BIMec, devendo ser considerado
nesta situação desde 21 de Julho de 1998.
(Por portaria de 7 de Setembro

de 1998)

Brigada Mecanizada
Independente
Batalhão de Apoio e Serviços
MAJ MED, no quadro (13837077) Carlos Alberto Morais F. dos Santos, do HMP, devendo
ser considerado nesta situação desde 7 de Julho de 1998.
MAJ AM, no quadro (08792277) Hamilton Leonel Lucas Ramalho, do DGMI/Entroncamento,
devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por parlaria de 26 de Agosto de 1998)

TEN INF, no quadro (16492190) Miguel Ricardo R. Pimentel da Cruz, do R119, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria de 8 de Setembro

1.0 Batalhão

de Infantaria

de 1998)

Mecanizado

TEN INF, no quadro (18163587) Luís Manuel Brás Bernardino, da EPI, devendo ser considerado
nesta situação desde 27 de Julho de 1998.
(Por portaria de 8 de Setembro

2. o Batalhão

de Infantaria

de 1998)

Mecanizado

TCOR INF, no quadro (05161381) Marco António M. Paulino Scrronha, do QG/BMI, devendo
ser considerado nesta situação desde 20 de Julho de 1998.
MAJ INF, no quadro (1910783) Luís Paulo C. Sodré de Albuquerque,
ser considerado nesta situação desde 20 de Julho de 1998.

do QG/BMI, devendo

(Por portaria de 7 de Setembro

CAP INF, no quadro (19412385) Jorge Manuel de Oliveira
considerado nesta situação desde IOde Julho de 1998.

de 1998)

Diogo, do R12, devendo

CAP INF, no quadro (00979387) Pedro Duarte da Rocha Ferreira, do BApSvc/BMI,
ser considerado nesta situação desde 14 de Julho de 1998.
(Por portaria de 9 de Setembro

ser

devendo
de 1998)

TEN INF, no quadro (10829089) Joaquim JO'é Estêvão da Silva, da EPI, devendo ser considerado
nesta situação desde 27 de Julho de 1998.
(Por portaria de 8 de Setembro

de 1998)

ORDEM

2." Série

Centro

DO EXÉRCITO

de Saúde do Comando

N.O 9

das Tropas

515

Aerotransportadas

CAP MED, no quadro (19524484) José João M. dos Santos Gonçalves, do HMP, devendo ser
considerado nesta situação desde 20 de Abril de 1998.
(Por panaria de 26 de Agosto de 1998)

Área Militar

de São Jacinto

CAP SGPQ, no quadro (07682979) Tomás José Oliveira Santos, do BApSvc/BAI,
ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria de 9 de Setembro

Escola de Tropas

devendo
de 1998)

Aerotransportadas

CAP INF, no quadro (00316485) Vasco Francisco de M. P. Alves Pereira, do BCS/CT AT,
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
CAP INF, no quadro (14612188) Paulo Jorge Borges Simões de Abreu, do IBIAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por panaria de 9 de Setembro de 1998)

Comando

da Brigada

Aerotransportada

Independente

MAJ SGPQ, no quadro (00124880) João Carlos Pires Nortadas
devendo ser considerado nesta situação desde I de Abril de 1998.

Pereira, do BApSvc/BAl,

(Por portaria de 26 de Agosto de 1998)

CAP INF, no quadro (03501679) Artur Manuel Marques Ferreira, da ETAT, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
CAP INF, no quadro (161 13584) Arsénio de Matos Luís, do BCS/CT AT, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria

Núcleo Permanente

da Brigada

Ligeira

de 9 de Setembro

de 1998)

de Intervenção

TCOR INF, no quadro (02854963) Carlos Alberto da Silva Pere irinha, da ChST, devendo ser
considerado nesta situação desde 3 de Agosto de 1998.
(Por panaria de 7 de Setembro

Escola Prática

de 1998)

de Infantaria

CAP INF, no quadro (00354487) Victor Manuel de Vasconcelos Cipriano, do 2BIMec, devendo
ser considerado nesta situação desde IOde Julho de 1998.
CAP I F, no quadro (05020'+87) Brás Paulo Caetano Ferreira, do BApSvc/Cmd/BMI,
ser considerado nesta situação desde IOde Julho de 1998.

devendo
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Barroso, do IMPE, devendo ser
(Por portaria de 9 de Setembro

CAP INF, no quadro (04420490) Nuno Miguel T. C. Martins Rodrigues,
ser considerado nesta situação desde 18 de Agosto de 1998.

de 1998)

do RG 1, devendo

(Por portaria de 7 de Setembro de 1998)

Escola Prática de Artilharia
TCOR ART, no quadro (11044776) Fernando da Costa Crespo, do EME, devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de Agosto de 1998.
MAJ ART, no quadro (02803883) António Emídio da Silva Salgueiro, do QG/RMS, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
TEN ART, no quadro (03469389) João Manuel da Cruz Seatra, do RAC, devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Julho de 1998.
(Por portaria

de 7 de Setembro de 1998)

Escola Prática de Cavalaria
CAP CAV, no quadro (05908888) Paulo Jorge Lopes da Silva, do RL2, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Setembro de 1998.
CAP CA V, no quadro (19482388) António José da Cunha Mariz, do RC4, devendo
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.

ser

(Por portaria de 9 de Setembro de 1998)

CAP CA V, no quadro (14591488) António Manuel
considerado nesta situação desde IS de Julho de 1998.

Batista Lopes, do RC4, devendo

ser

(Por portaria de 2 I de Agosto de 1998)

TEN CAV, no quadro (08357090) Nuno Lourenço Álvares Alves de Sousa, do RC3, devendo
ser considerado nesta situação desde 14 de Julho de 1998.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1998)

Escola Prática de Engenharia
TCOR ENG, no quadro (09883874) José Baptista Evaristo, da DSE, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1998)

TCOR ENG, no quadro (08924976) José Manuel Fernandes da Silva Santos, da DSE, devendo
ser considerado nesta situação desde 20 de Julho de 1998.
(Por portaria de 7 de Setembro de 1998)
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MAl ENG, no quadro (09664180) Mário Augusto Lebre da Silva Grilo, do BCS/CTAT,
devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Julho de 1998.
(Por portaria de 4 de Setembro

de 1998)

CAP ENG, no quadro (10008282) Carlos Luís Almeida Alves Costa, do RE3, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria de 9 de Setembro

Escola Prática

de 1998)

do Serviço de Material

MAl TMANMAT, no quadro (00648375) Rui Manuel M. da Fonseca Jorge, do BApSvc/BMI,
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por panaria de 26 de Agosto de 1998)

TEN SGE, no quadro (17627977) Augusto Simões Martins, da DAMP, devendo ser considerado
nesta situação desde 4 de Agosto de 1998.
(Por portaria

Escola Prática

de 8 de Setembro

de 1998)

do Serviço de Transportes

MAl QTS, no quadro (07823966) Carlos Manuel Jales Ferreira
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.

Pimente1, do QG/GML,

(Por portaria de 25 de Agosto de 1998)

Regimento

de Infantaria

n." 1

CAP INF, no quadro (14223887) Gualdino Lopes Antão, da ESE, devendo ser considerado
ne ta situação desde 3 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 9 de Setembro

Regimento

de Infantaria

de 1998)

n. o 3

CAP INF, no quadro (06967586) José Alberto dos Santos Marcos, do QG/RMS, devendo ser
considerado ne ta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria de 3 de Setembro

Regimento

de Infantaria

de 1998)

n. o 8

TEN de INF, no quadro (14125687) António da Silveira Pataco Raposo, do RG2, devendo
ser considerado ne: ta situação desde 24 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 8 de Setembro

Regimento

de Infantaria

de 1998)

n." 13

TEN INF, no quadro (15608689) Paulo José Tiago Loureiro, do 2BIMec, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
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TEN INF, no quadro (15476792) António José Pereira Cancelinha,
considerado nesta situação desde 9 de Julho de 1998.

do 2BIMec, devendo ser

(Por portaria de 8 de Setembro

TEN INF, no quadro (38196291) José Carlos Filipe Lourenço,
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.

do 2BIMec,

devendo

(Por portaria de 7 de Setembro

Regimento

de Infantaria

de 1998)

ser

de 1998)

n. o 15

TEN INF, no quadro (17632687) Rui Pedro Simões Pereira, da ETAT, devendo ser considerado
nesta situação desde J5 de Julho de 1998.
TEN INF, no quadro (02195388) Carlos Jorge Gomes Marques, do RG2, devendo ser considerado
nesta situação desde IOde Agosto de 1998.
(Por portaria de 8 de Setembro

Regimento

de Infantaria

de 1998)

n." 19

CAP INF, no quadro (06739386) Hélder Machado Guerreiro, do RG I, devendo ser considerado
nesta situação desde 30 de Julho de 1998.
(Por portaria de 9 de Setembro

Regimento

de Artilharia

de 1998)

de Costa

TEN ART, no quadro (14831992) Pedro Alexandre Sobral Almeida Dias, do GAC/BMI,
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998,
(Por portaria de 7 de Setembro

Regimento

de Artilharia

de 1998)

n." 5

CAP ART, no quadro (04839188) David José da Rocha Alves, da ESE, devendo ser considerado
nesta situação desde 31 de Julho de 1998.
TEN ART, no quadro (00595091) António Jorge André Rabaço, da BAAA/BMI,
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 7 de Setembro

Regimento

de Cavalaria

de 1998)

n." 4

CAP CAV, no quadro (00364985) Álvaro Manuel Claro G. de Seixas Rosas, do RC6, devendo
ser considerado nesta situação desde IOde Julho de 1998.
(Por portaria de 9 de Setembro

de 1998)

TEN CA V, no quadro (04494289) Luís Carlos Gomes da Silva, do RL2, devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Julho de 1998.
(Por panaria de 8 de Setembro

de 1998)

2. Série
8
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Regimento

de Lanceiros
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n. o 2

MAJ CA V, no quadro (12763583) Carlos Manuel Siborro Reis, da EPC, devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de" Julho de 1998.
(Por portaria de 4 de Setembro

de 1998)

CAP CAV, no quadro (07005189) Sérgio Paulo Alves dos Santos, do RC4, devendo
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(por ponaria de 9 de Setembro

Regimento

de Engenharia

ser

de 1998)

n." 1

MA] ENG. no quadro (0.3233378) António Luís Niza Pato, da Secção de Infraestruturas
Militares/ZMA, devendo ser considerado nesta situação desde II de Julho de 1998.
(Por portaria de 4 de Setembro

de 1998)

CAP ENG, no quadro (11680182) António Guilherme P. Ramalho Serrano, da Secção de
Infraestruturas Militares/RMS, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Julho de 1998.
(Por portaria

Regimento

de Guarnição

de 9 de Setembro

de 1998)

n." 1

TEN INF, no quadro (16026090) Manuel Adriano Santana Pires, do RI8, devendo ser considerado
nesta situação desde 16 de Julho de 1998.
(Por portaria de 8 de Setembro

~Regimento

de Guarnição

de 1998)

n." 2

TEN ART, no quadro (10075390) Renato Afonso Gonçalves de Assis, da BAAA/BMI, devendo
ser considerado nesta situação desde 14 de Julho de 1998.
(Por portaria de 8 de Setembro

Regimento

de Guarnição

11.°

TEN ART, no quadro (13624889) Pedro Melo Vasconcelos
considerado nesta situação desde 14 de Julho de 1998.

3
de Almeida, do RA4, devendo ser
(Por portaria

Batalhão

de 1998)

de 7 de Setembro

de 1998)

do Serviço de Transportes

TEN INF, no quadro (13077990) Paulo César Morais Magalhães,
considerado nesta situação desde 30 de Julho de 1998.

do RG I, devendo

(Por portaria de 8 de Setembro

ser

de 1998)
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Instituto de Altos Estudos Militares
COR INF, no quadro (01450363) António Luís Ferreira do Amaral, da ESE, devendo
considerado nesta situação desde 1 de Agosto de 1998.

ser

(Por portaria de 3 de Setembro de 1998)

COR INF, no quadro (04204863) Victor Manuel Pinto Ferreira, do QG/RMN, devendo ser
considerado nesta situação desde 31 de Julho de 1998.
(Por portaria de 7 de Setembro de 1998)

COR INF, no quadro (07151963) Armando de Almeida
considerado nesta situação desde 1 de Agosto de 1998.
COR INF, no quadro (03309364) José Luís Machado
considerado nesta situação desde I de Agosto de 1998.

Martins, do CTAT, devendo

de Oliveira,

COR ART, no quadro (04358064) José Domingos Canatário
considerado nesta situação desde I de Agosto de 1998.

do EME, devendo

ser

ser

Serafim, da EPA, devendo ser

COR CA V, no quadro (O 1614165) António Alberto da Palma, da EPC, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Agosto de 1998.
COR ENG, no quadro (02291863) Eduardo Augusto Carneiro Teixeira, do RE3, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Agosto de 1998.
COR ENG, no quadro (09945064) João Maria de Vasconcelos
considerado nesta situação desde I de Agosto de 1998.

Piroto, do EME, devendo ser

(Por panaria de 3 de Setembro de 1998)

COR TM, no quadro (31478362) Francisco José F. de Bastos Moreira, da DST, devendo ser
considerado nesta situação desde 31 de Julho de 1998.
COR MA T, no quadro (0071 1464) Artur Alberto Gonçalves, da EPSM, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Agosto de 1998
(Por panaria de 7 de Setembro de 1998)

TCOR MED, no quadro (19921572) José Carlos
considerado nesta situação desde 3 de Agosto de 1998.

Nunes Marques,

MAJ CAV, no quadro (19493878) Rui Eduardo Azenha Sampaio
devendo ser considerado nesta situação desde I de Agosto de 1998.
(Por portaria

da DSS, devendo

de Oliveira,

ser

do EME,

de 4 de Setembro de 1998)

Academia Militar
CAP MED, no quadro (10492281) Marcos Aurélio Matos Pinto Miranda, do HMP, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1998)
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TEN INF, no quadro (38871691) Agostinho Amaral Valente, da EPI, devendo ser considerado
nesta situação desde 31 de Agosto de 1998.
(Por portaria

de 7 de Setembro

de 1998)

TEN CA V, no quadro (13134087) Pedro Manuel dos Santos Ferreira, do RC4, devendo ser
considerado nesta situação desde 27 de Julho de 1998.
ALF CAV, no quadro (23021092) Carlos Jorge V. B. Ferreira Marques, do RC4, devendo ser
considerado nesta situação desde 3 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 8 de Setembro

Escola Superior Politécnica

de 1998)

do Exército

TCOR INF, no quadro (06544166) Joaquim António P. Moreira dos Santos, do QG/RMN,
devendo ser considerado nesta situação desde 28 de Julho de 1997.
(Por portaria de 7 de Setembro

Escola de Sargentos

de 1998)

do Exército

MAJ INF, no quadro (12564780) Alexandre José Gonçalves, da ESPE, devendo ser considerado
nesta situação desde 4 de Agosto de 1998.
MAJ INF, no quadro (I 1719782) António Alberto dos Santos Araújo, do QG/RMN, devendo
ser considerado nesta situação desde 3 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 7 de Setembro

de 1998)

MAJ CA V, no quadro (15050834 ) José Pedro Leitão do Carmo Costa, do CMEFD, devendo
ser considerado nesta situação desde 28 de Julho de 1998.
(Por portaria de 4 de Setembro

de 1998)

CAP CA V, no quadro (12694585) Hélder de Jesus Charréu Casacão, da EPC, devendo ser
considerado nesta situação desde 29 de Julho de 1998.
(Por portaria de 9 de Setembro

Centro Militar de Educação

de 1998)

Física e Desportos

CAP CAV, no quadro (11532188) José Aníbal A. S. Marianito da Silva, do CM, devendo ser
considerado nesta situação desde 17 de Julho de 1998.
(Por portaria

de 9 de Setembro

de 1998)

TEN ART, no quadro (19447088) Luís Fernando L. Anselmo Baião Custódio, do RAAA I,
devendo er considerado nesta situação desde 27 de Julho de 1998.
(Por portaria

de 7 de Setembro

de 1998)

TEN CA V, no quadro (06355793) Rui Jorge Palhota Lucena, do RC4, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria de 8 de Setembro

de 1998)
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do Exército

MAJ TM, no quadro (13296183) Carlos Manuel Dias Chambel, do CTP/CMSM,
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 25 de Agosto de 1998)

CAP TM, no quadro (05300889) João Guilherme C. Magalhães Mateus, da AM, devendo ser
considerado nesta situação desde 20 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 3 de Setembro

Arquivo Histórico

de 1998)

Militar

CAP SGE, no quadro (12320779) Manuel António Catarino Rato, do CRecrLisboa,
ser considerado nesta situação desde 27 de Julho de 1998.

devendo

(Por portaria de 8 de Setembro ue 1998)

Hospital

Militar Principal

TCOR MED, no quadro (06416671) José Manuel Carrilho Ribeiro Leitão, do CS/CMSM,
devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Julho de 1998.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1998)

Hospital Militar Regional

n." 1

MAJ MED, no quadro (01245376) António Joaquim O. da Silva Lage, do BApSvc/BMI,
devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Julho de 1998.
(Por portaria

de 4 de Setembro

de 1998)

Centro Militar de Veterinária
TCOR VET, no quadro (10210076) Francisco Manuel Cabrita de Resende, do CM, devendo
ser considerado nesta situação desde IOde Agosto de 1998.
(Por portaria de 7 de Setembro

Depósito

de 1998)

Geral de Material de Intendência

CAP AM, no quadro (06207134) António Manuel Pereira Batista, da EMEL, devendo ser
considerado nesta situação desde 21 de Julho de ) 998.
(Por portaria

Centro de Classificação

de 9 de Setembro

de 1998)

e Selecção de Lisboa

MAJ QTS, no quadro (03600469) Manuel Bernardino Sebastião, do CCSelPorto,
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 25 de Agosto de 1998)
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TEN INF, no quadro (03216189) João Manuel de Jesus Carvalho,
considerado nesta situação desde 30 de Julho de 1998.

do RG I, devendo

ser

TEN INF, no quadro (11075389) José Manuel Alves Guedes dos Santos, do RI I, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria

Centro

de Classificação

e Selecção

de 8 de Setembro

de 1998)

do Porto

MAJ QTS, no quadro (04839266) José Álvaro Carvalho Pereira Leite, da DR, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1(98)

CAP INF, no quadro (19796084) Nuno Miguel P. Antunes Rapoula Justino, do RII9, devendo
ser considerado nesta situação desde 20 de Julho de 1998.
(Por portaria

Centro

de Recrutamento

de 9 de Setembro

de 1998)

de Viseu

MAl QTS, no quadro (05874064) Rui Fernando Alexandrino
devendo ser considerado nesta situação desde I de Julho de 1998.

Ferreira,

do CCSelLisboa,

(Por portaria de 25 de Agosto de 1998)

Centro

de Recrutamento

de Lisboa

CAP SGE, no quadro (16465680) António da Costa Botelho,
considerado nesta situação desde 16 de Julho de 1998.

do CMEFD,

(Por portaria

~
Centro

de Recrutamento

devendo

de 8 de Setembro

ser

de 1998)

de Vila Real

MAl QTS, no quadro (00326367) Jorge David Correia Gonçalves Magno, do AHM, devendo
ser considerado nesta situação desde 29 de Julho de 1998.
(Por portaria

Manutenção

Militar

de 4 de Setembro

de 1998)

de Évora

TCOR AM, no quadro (01771177) António Joaquim Pereira Aniceto, da DAMP, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria

de 26 de Agosto de 1998)

Colégio Militar
TCOR VET, no quadro (04827470) Artur Dinis Fernandes, da ESSM, devendo ser considerado
nesta situação desde 29 de Julho de 1998.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1998)
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CAP INF, no quadro (12460687) Pedro Eduardo C. Silva Andrade Madeira, do BST, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por panaria de 9 de Setembro

de 1998)

Colocações/Diligências

Diligência

Comando da Logística
no Núcleo Permanente do Comando Operacional

das Forças Terrestres

MAJ INF, no quadro (14046682) José Paulo Bernardino Serra, do IAEM, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1998)

Diligência

Direcção dos Serviços de Intendência
no Conselho Fiscal dos Estabelecimentos

Fabris

TCOR AM, no quadro (03707865) António Manuel r. de Matos Borges, do CPMAI, devendo
ser considerado nesta situação desde 19 de Agosto de 1998.
(Por panaria de 7 de Setembro

de 1998)

Quartel-General do Governo Militar de Lisboa
Diligência no Ministério da Defesa Nacional
TCOR ART, no quadro (07789874) Carlos Manuel Saramago
considerado nesta situação desde I de Setembro de 1998.

Pinto, da AM, devendo

(Por panaria de 3 de Setembro

ser

de 1998)

Quartel General do Governo Militar de Lisboa
DiligêncialMD N
Desempenho de Funções PCM/GNS
COR TM, no quadro (05452263) Joaquim Armando Ferreira da Silva, do RTm I, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Junho de 1998.
(Por panaria de 7 de Julho de 1998)

Quartel General do Governo Militar de Lisboa
Diligência no Estado-Maior General das Forças Armadas
MAJ ENG, no quadro (04550878) Augusto Delgado dos Santos, da EPE, devendo ser considerado
nesta situação desde IOde Agosto de 1998.
(Por portaria de 9 de Setembro

de 1998)

CAP INF, no quadro (13411681 ) Mário José Vieira Pereira, do CPMAI, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 3 de Setembro

de 1998)
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Quartel-General do Governo Militar de Lisboa
Diligência no Instituto de Apoio Social das Forças Armadas
COR INF, no quadro (09486565) João Madalena
nesta situação desde 29 de Junho de 1998.

Lucas, da ESE, devendo ser considerado
(Por portaria de 26 de Agosto de 1998)

Quartel General do Governo Militar de Lisboa
Diligência/IGF AR
TCOR CAV, no quadro (61729674) Paulo Manuel Madeira de Athaide Banazol, da EPC,
devendo ser considerado nesta situação desde 22 de Junho de 1998.
(Por portada de 7 de Julho de

J

998)

Quartel-General do Governo Militar de Lisboa
Diligência na Polícia Judiciária Militar
COR INF, no quadro (03410163) Nelson de Almeida Nave, da DInstr, devendo ser considerado
nesta situação desde I I de Agosto de 1998.
(Por portaria de 3 de Setembro

Diligência

de

J

998)

Hospital Militar Principal
no Centro de Classificação e Selecção de Lisboa

MAJ MED, no quadro (09891181) Luís Manuel Lopes Gusmão, do CS/CT AT, devendo ser
considerado nesta situação desde I I de Maio de 1998.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1998)

VI -

CURSOS, ESTÁGIOS

E TIROCÍNIOS

Cursos

Por despacho do general AGE de 27 de Maio de 1997, frequentaram o "Curso de Promoção
a Oficial Superior 97/98", que decorreu no IAEM, no período de 2 de Outubro de 1997 a I de Julho
de 1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os oficiais a seguir
identificados:
CAP CAV (11898185) Rui Manuel da Silva Ferreira, 16,69 - M.Bom;'
CAP INF (17527085) Francisco Fonseca Rijó, 16,50 - M.Bom; f
CAP ART (18003185) José Augusto Oliveira Costa dos Reis, 16,50 - M.Bom; •
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CA V (03234984) Nuno Gonçalo Vitória Duarte, 16,13 - Bom; •
ART (02792185) António José Pardal dos Santos, 16, II - Bom;.
INF (13364785) Mário M.Teixeira Pires da Silva, 15,78 - Bom;
INF (15369685) João Luís Morgado Silveira, 15,66 - Bom; .'
INF (15372686) Nuno C. Barrento de Lemos Pires, 15,65 - Bom; ,
ENG (07320186) Francisco António A. Monteiro Fernandes, 15,57 - Bom;'
INF (12367085) Pedro Miguel de Lemos Costa Leal Rosa, 15,56 - Bom;
INF (05070684) Luís Filipe Gomes Salgado, 15,50 - Bom;INF (09023286) Luís Filipe C. das Dores Moreira, 15,49 - Born..
INF (12616286) Francisco Gustavo R. Pereira Leite Basto, 15,45 - Bom;'
CAV (00364985) Álvaro Manuel Claro G. de Seixas Rosas, 15,40 - Born;»
ART (12469086) Carlos Manuel Mendes Dias, 15,24 - Bom; •
INF (18070785) José Carlos de Almeida Sobreira, 15,22 - Bom; •
INF (09946386) António José Pires Mendes, 15,20 - Bom; ..
INF (14765184) Francisco José Caldas da Silva, 15,11 - Bom;
ART (18503485) Francisco José Benardino Silva Leandro, 14,93 - Bom; CA V (18503485) Paulo Manuel Simões das Neves de Abreu, 14,91 - Bom; .
INF (15424885) Paulo A. Alexandre J. Castro Rodrigues, 14,86 - Born.>
ART (10717084) José António de Figueiredo Rocha, 14,81 - Born.j
ENG (01506285) Fausto Manuel do Vale Couto, 14,80 - Bom;'
INF (06967586) José Alberto dos Santos Marcos, 14,78 - Bom; •
ART (15754584) Mário Jorge Assis Ferreira da Silva, 14,77 - Bom; ,
INF (04667779) Ricardo Manuel Pereira Viegas, 14,64 - Bom; •
TM (08105285) Carlos Jorge de Oliveira Ribeiro, 14,56 - Bom; •
ART (14735284) José Manuel Peres de Almeida, 14,55 - Bom;'
INF (02126184) Carlos Alberto Esteves Filipe, 14,52 - Bom;'
TM (19886885) Luís Filipe Camelo Duarte Santos, 14,51 - Bom;
ENG (00215286) Nelson Artur Caramelo Jerónimo, 14,50 - Bom;"
INF (00316485) Vasco F. de M. P. Alves Pereira, 14,50 - Bom ;-,
TM (O 1266881) Rui Manuel Pimenta Couto, 14,50 - Bom ;CA V (O 1831883) João Carlos Vaz R. Amaral Brites, 14,50 - Bom;"
INF (04620286) Gabriel José Costa Barbado, 14,50 - Bom; ,
TM (04641886) Fernando M. Salas Gonçalves Baptista, 14,50 - Bom;"
TM (07053786) Amílcar Pires Garcia Monteiro, 14,50 - Born.j
TM (09304085) José A. dos Santos Rodrigues, 14,50 - Bom;'
INF (13360886) Manuel Nunes Rosa, 14,50 - Bom; INF (15560185) José Joaquim Barreno Branco, 14,50 - Born;«
INF (19236781) Ulisses Alves, 14,50 - Bom; •
AM (11110985) António Manuel Lebre Falcão, 14,50 - Bom;
AM (12287983) Manuel David de Jesus, 14,50 - Born;>
AM (00944379) José Alves de Sousa, 14,18 - Regular;»
INF (19412385) Jorge Manuel Oliveira Diogo, 14,17 - Regular;.
AM (06032381) Joaquim José dos Santos Alves, 14,15 - Regular;«
CAV (13901581) Joaquim Lúcio da Silva E. Conceição, 14,14 - Regular;'
AM (16106184) José Manuel A. de Rodrigues Gonçalves, 14, I I - Regular;'
INF (04829984) Hélder Gaspar da Costa, 14,08 - Regular;
.
INF (14651184) António Alcino da Silva Regadas, 14,06 - Regular; ,
AM (16357684) Luís Artur Alves Rita, 14,02 - Regular..
CAV (14614386) Jaime Joaquim Picado Nogueiro, 14,01 - Regular; •
ART (00267186) José Carlos Levy Varela Benrós, 13,95 - Regular; ,
r
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INF (06341683) José Manuel Pires Contramestre, 13,88 - Regular; •
INF (16113584) Arsénio de Matos Luís, 13,87 - Regular; •
ART (00392880) Jaime da Silva Sequeira, 13,83 - Regular; I(
ENG (12656084) João Manuel Pires, 13,79 - Regular; •
AM (00662783) Carlos Manuel Diogo da Graça Rosa, 13,76 - Regular;
CA V (05997180) Jorge F. Fernando de Almeida Brito, 13,75 - Regular;>
MAT (02469884) João Luís de Sousa Pires, 13,73 - Regular; •
INF (03023383) Pedro M. Cardoso Tinoco de Faria, 13,63 - Regular; .
ART (02951882) José Fernando Duque Luciano Paulo, 13,60 - Regular; .
INF (10541285) António Manuel Diogo Velez, 13,58 - Regular; .
ENG (18540486) Francisco José Serrano Baptista, 13,57 - Regular; •
INF (12069184) Joaquim do Cabo Sabino, 13,56 - Regular; •
ART (03289784) Joaquim M. de Almeida Moura, 13,54 - Regular..
INF (03501679) Artur Manuel Marques Ferreira, 13,51 - Regular;»
AM (06299979) Manuel Maximino Carvalho Teixeira, 13,50 - Regular; I
ENG (18914784) Manuel Salvador Rebelo de Carvalho, 13,49 - Regular;e
INF (16198181) Armando dos Santos Ramos, 13,45 - Regular: •
TM (11355486) João Augusto C. dos Santos Belfo, 13,41 - Regular; •
INF (14699384) Rui Manuel Dias Carrapico Nicau, 13,32 - Regular; •
ART (03094584) Pedro M. Teixeira de Paula Gomes, 13,30 - Regular; •
INF (14224384) Pedro V. B. F. Verde Gonçalves, 13,30 - Regular; ~
INF (09523783) Francisco António Gonçalves Vaz, 13,29 - Regular; .
TM (04844285) Manuel Carvalho Vinhas, 13,25 - Regular;
ART (01406885) António Joaquim Oliveira Galindro, 13,24 - Regular; ~
CAV (03240582) José Túlio Marques da Silva, 13,14 - Regular; •
INF (02500382) José Manuel Pereira A. Nunes, 13, II - Regular; •
INF (13411681) Mário José Viera Pereira, 13,08 - Regular; .
ART (17815284) João Paulo da Costa Salgado, 13,08 - Regular ;;
INF (05605186) Paulo Luís Antunes Baptista, 13,03 - Regular; .
CAV (09407383) António Nuno Reís C. Marcos de Andrade, 13,03 - Regular; ,
INF (05125486) Rogério Gonçalves da Costa Pereira, 12,92 - Regular; ,
ART (09068383) Norberto Antunes Serra, 12,91 - Regular;
INF (19371784) Josl Manuel Carvalho das Dores Moreira, 12,89 - Regular.>
MAT (05038479) Manuel Gonçalves Travessa Garcia, 12,82 - Regular;
INF (00560183) Filipe Jorge Pires Medina de Sousa, 12,81 Regular;.
INP (00721880) Américo Fernando Carreira Martins, 12,78 - Regular;'
ART (12925784) Joaquim Manuel Ferreira Ramalho, 12,72 - Regular; .
INF (14964684) Arlindo José Ferreira Frazão, 12,65 - Regular; .
INF (09279684) Paulo Alexandre Belmonte Faria, 12,58 - Regular;
INF (02274679) Carlos Fernando Nunes Faria, 12,57 - Regular;'
INF (06075085) Carlos António M. Mendes Bartolomeu, 12,41 - Suficiente; .
INF (18908082) Jorge Manuel Alves Fernandes, 12,37 - Suficiente;·
INF (03401681) Jorge Manuel Santos da Silveira, 12,25 - Suficiente;.
ENG (15645281) José Paulo Ribeiro Berger, 12,22 - Suficiente; •
ART (08949385) Carlos Manuel de Lemos Ramos Dionísio, 12,21 - Suficiente;'
CA V (07687981) Carlos José Gaspar Simões, 12,18 - Suficiente;.
ENG (10589981) Rui Albertino Costa Neto, 12,14 - Suficiente;
,
INF (19115586) Paulo Jorge Baptista Domingos, 12,12 - Suficiente;'
INF (08784286) João Paulo Caetano Alvelos, 12,08 - Suficiente; .
ART (07448182) António José Marques dos Santos, 12,07 - Suficiente;'
MAT (06780784) João Paulo Barreiros Pereira da Silva, 12,02 - Suficiente;
I
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INF (08052084)
INF (04572785)
INF (14679284)
ART (07376881)
MA T (06866278)
ART (02426380)
CAV (01650784)
ART (05431477)
ART (01539381)

(a) Reprovou

Francisco Carlos Gaiato Mira, 11,94 - Suficiente;
Assis Inácio dos Santos Rodrigues, 11,87 - Suficiente; ,
Carlos Manuel Borrego Cevada, 11,73 - Suficiente; .
José C. Fernando de Araújo Carvalho, 11,59 - Suficiente;
Fernando Manuel Duarte Bento, 1 1,23 - Suficiente; ,
João Alberto Amador Botelho, 11,02 - Suficiente; ,
José Elísio Oliveira Gonçalves, 10,86 - Suficiente; ..
Vitor Manuel Martins Dias, 10,72 - Suficiente; ..
José Domingos Nogueira da Silva (a).

2." Série

I

no Curso acima referido.

Por despacho do general AGE de 6 de Novembro de 1997, frequentaram o "Curso de Promoção
a Capitão/Infantaria",
que decorreu na EPI, no período de 26 de Janeiro de 1998 a 3 de Julho de
1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os oficiais a seguir
identificados:
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TliN
TEN
TEN
CAP
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN

INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF

(19486087)
(03019890)
(01260491)
(02976989)
(03425991)
(08821689)
(10829089)
(10194690)
(12789590)
(16468287)
(18163587)
(17632687)
(08562389)
(05312789)
(07149485)
(16026090)
(07821688)
(18494087)
(13023391)
(11614490)
(19191187)
(19886690)
(18768490)
(08762890)
(12755091)
(08683288)
(O 1275791)
(08516084)
(09677291)
(03912989)
(00341384)
(01953389)
(04393089)

António José Fernandes de Oliveira, 18,02 - MBom;'
Amaro José Zambujo Carapuço, 17,78 - MBom;"
Pedro Miguel do Vale Cruz, 17,69 - Mllorn;»
Paulo Jorge Malva de Jesus Repas, 17,48 - Mb orn;'
António da Silva Cardoso, 17,02 - MBom;'
António Manuel Evangelista Esteves, 16,99 - MBom; •
Joaquim José Estevão da Silva, 16,82 - Mborn;«
António Carlos C. N. Góis Cachopo, 16,68 - MBom;'
Joaquim Manuel Alexandre Ferreira, 16,61 - Mô orn.>
Victor Joaquim Bicheiro Sanches, 16,54 - MBom; ,
Luís Manuel Brás Bernardino, 16,51 - MBom; •
Rui Pedro Simões Pereira, 16,44 - Bom; r
Luís Miguel Trindade Cabrita Martins, 16,40 - Born;«
Francisco Manuel de Almeida Sousa, 16,36 - Bom;'
João Carlos de Miranda Saborano, 16,34 - Bom; •
Manuel Adriano Santana Pires, 16,24 - Bom; •
Luís Manuel Gonçalves Leal, 16,19 - Bom;·
António Marques de Almeida Ferreira, 16,14 - Born;>
Nelson Duarte Ferreira Soeiro, 16,07 - Bom; .
Gonçalo Nuno Henriques de Oliveira, 15,99 - Born:»
António Anacleto Viegas Ferreira, 15,94 - Bom;'
Carlos Alberto Mendes Ferreira, 15,89 - Bom; ,
José Jorge de Sousa Marinho, 15,89 - Bom; •
Rui Morgado Cupido, 15,80 - Bom; •
Carlos Pedro Silvestre Oliveira, 15,69 - Bom; •
Manuel Maria de Sousa Fernandes Dias, 15,68 - Born..
João de Sousa Machado,
15,68 - Bom; ,
Jorge Manuel Pinheiro Dias Freixo, 15,63 - Bom; •
António Colaço Gabriel, 15,60 - Bom;'
Paulo Jorge Gonçalves Martins, 15,47 - Bom;'
Daniel José Torres Lopes, 15,41 - Bom; •
Mário Manuel Mourão Pinto, 15,34 - Bom;
Paulo Jorge Caiadas da Quinta, 15,29 - Bom; ,
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(02 I95388) Carlos Jorge Gomes Marques,

15,28 - Bom; I<
15,07 - Bom; (18468689) Jaime César Oliveira da Costa, 14,79 - Bom; ,
(O 1873189) Paulo Alexandre Moreira Machado, 14,73 - Bom; •
(03216189) João Manuel de Jesus Carvalho, 14,50 - Bom; ,.
(03478188) Mário Rodrigues Capricho, 14,44 - Regular; ..
(16492190) Miguel Ricardo R. Pimenta da Cruz, 14,33 - Regular. (I 1075389) José Manuel Alves Guedes dos Santos,

Por despacho do general AGE de 6 de Novembro de 1997, frequentaram o "Curso de Promoção
a Capitão/Artilharia",
que decorreu na EPA, no período de 5 de Janeiro de 1998 a 3 de Julho de
1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os oficiais a seguir
identificados:
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN

ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART

(07763287)
(15821390)
(06576689)
(03469389)
(04314990)
(10075390)
(16645789)
(09979389)
(13624889)
(13677089)
(08005989)
(04925591)
(19216286)
(17926187)
(17234789)

José Carlos Alves Peralta Patronilho, 16,02 - Bom;"
Eugénio António Ferrão Correia, 15,98 - Bom;
Luís Filipe Santos Lino Lopes, 15,57 - Bom; "
João Manuel Cruz Seatra, 15,51 - Bom; .
José Carlos Vicente Pereira, 15,49 - Bom;·
Renato Afonso Gonçalves Assis, 15,41 - Bom;'
Eduardo Jorge Martins Nunes Silva, 15,39 - Bom;'
Rui Américo Chinito Sequeira Afonso, 15,34 - Bom;Pedro Melo Vasconcelos Almeida, 15,02 - Bom; •
Carlos Manuel Machado Narciso Cavaco, 14,91 - Bom;·
Helder Jorge Coelho Alves, 14,77 - Bom; •
Rui Alberto Pereira Coelho Dias, 14,69 - Born;»
José António Vitorino Andrade, 14,56 - Born.>
António João Guelha Rosa, 14,26 - Regular;"
João Afonso Goís Pires, 14,26 - Regular. *

Por despacho do general AGE de 6 de Novembro de 1997, frequentaram o "Curso de Promoção
a Capitão/Cavalaria",
que decorreu na EPC, no período de 26 de Janeiro de 1998 a 3 de Julho de
1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os oficiais a seguir
identificados:
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN

CAV
CAV
CA V
CAV
CA V
CAV
CA V
CA V
CA V
CA V

(00669090)
(07581490)
(03043989)
(07456291)
(05378289)
(08357090)
(13134087)
(15602989)
(04494289)
(I 1578489)

João Carlos P. B. Santana, 16,93 - MBom;'
Jorge Paulo Martins Henriques, 16,80 - MBom;·
Alberto José Nunes Larangeira, 15,99 - Bom; .
José Miguel A. S. Peralta Pimenta, 15,97 - Bom;>
Carlos Manuel da Costa Machado, 15,86 - Born..
Nuno Lourenço Alvares de Sousa, 15,50 - Bom..
Pedro Manuel dos Santos Ferreira, 14,81 - Bom;
Luís Miguel C. Mourato Gonçalves, 14,72 - Bom:
Luís Carlos Gomes da Silva, 14,28 - Regular; •
António Augusto Vicente, 13,13 - Regular. .

Por despacho do general AGE de 6 de Novembro de 1997, frequentaram o "Curso de Promoção
a Capitão/Engenharia",
que decorreu na EPE, no período de 26 de Janeiro de 1998 a 3 de Julho de
1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os oficiais a seguir
identificados:
TEN ENG (05389391) Nuno Miguel Belo Quaresma, 17,03 - MBom; ..
TEN ENG (0709609 I) Carlos Alberto Rocha Afonso, 16,32 - Bom; r
TEN ENG (16603091) Artur J. Santos Afonso, 15,40 - Bom;
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Bartolomeu Pedro Martins Bastos, 14,81 - Bom;
João Carlos Martins Reí, 14,43 - Bom;
António J. Donário Veríssimo, 14,37 - Regular;
Joaquim José Jesus Pagai mo, 13,37 - Regular.

Por despacho do general AGE de 6 de Novembro de 1997, frequentaram o "Curso de Promoção
a Capitão/Transmissões",
que decorreu na EPT, no período de 26 de Janeiro de 1998 a 3 de Julho
de 1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os oficiais a seguir
identificados:
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
CAP
TEN
TEN
TEN
CAP
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN

TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM

(04087287)
(07092786)
(05731588)
(08425788)
(06339781)
(05301479)
(04111081)
(04015080)
(19280687)
(06372290)
(05372279)
(18746178)
(12280778)
(10077480)
(16970680)
(07562779)
(10374980)
(08210684)

João Carlos do Nascimento Nunes, 17,04 - Mô om..
Hélder António Guerra de Sousa Silva, 16,90 - MBom; .
Emanuel da Costa Oliveira, 16,40 - Born; ,
Hélder António de Campos Dores, 16,04 - Bom;.
Manuel Carlos Fernandes Martins, 15,50 - Bom; •
Luís Manuel Bonacho Santana, 15,33 - Born;«
Miguel Carneiro Monteiro, 15,29 - Born;«
Francisco Policarpo Martins Carvalho, 15,18 - Born.s
José Carlos da Silva Veríssimo, 14,82 - Born;»
Carlos Augusto Tomás Fernandes, 14,80 - Bom; ,
Hélder José Machado Gonçalves, 14,67 - Bom;"
Carlos Manuel Rosalino Antunes, 14,53 - Bom,'
Manuel José da Silva Bastos, 14,48 - Regular; ..
Vasco Jorge Pinheiro Correia, 14,40 - Regular;
Joaquim José Arteiro do Couto, 14,39 - Regular;"
Fernando Freitas Lúcio, 14,32 - Regular;«
José Manuel Pereira Morgado, 14,20 - Regular;'
Carlos Manuel Pires Sousa, 13,98 - Regular. •
4

Por despacho do general AGE de 6 de Novembro de 1997, frequentaram o "Curso de Promoção
a Capitão/Serviço de Saúde", que decorreu na ESSM, no período de 18 de Maio de 1998 a 3 de
Julho de 1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os oficiais a
seguir identificados:
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
CAP
CAP

MED
MED
MED
VET
MED
MED
MED

(07270482) Rui António Domingos Cordeiro, 17,80 - Mb om;»
(16323988) José Rui Ramos Duarte, 17,30 - MBom;"
(12637383) José Miguel Martins Salazar, 16,50 - Mlsorn.:
(18080691) Paulo José L. Carvalho Leite Ribeiro, 16,50 - MBom;'
(08682286) Hélder Lino S. L. V. Caldeira, 16,00 - Bom; ..
(15989883) Artur Fernando Morais Teixeira, 15,00 - Bom; •
(19013583) Carlos F. P. Martins de Freitas, 15,00 - Bom.'

Por despacho do general AGE de 6 de Novembro de 1997, frequentaram o "Curso de Promoção
a Capitão/Administração
Militar", que decorreu na EPAM, no período de 26 de Janeiro de 1998 a
3 de Julho de 1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os oficiais
a seguir identificados:
CAP AM (06210486) Carlos Alberto F. Alves, 17,56 - Mborn;«
TEN AM (01312685) José Francisco Madureira dos Santos, 17,51 - MBom;,
TEN AM (O 1497191) António Manuel Coelho Santos, 17,50 - Mliorn:«
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CAP
TEN
TEN
TEN
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AM
AM
AM
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José Manuel M. Rei Tomás Leal, 17,32 - MBom; ~
António Manuel Pereira Batista, 17,31 - MBom; ~
Rui Manuel da Silva Pina, 17,17 - MBom; ,
João Carlos Bento Paulo, 17,00 - MBom; ..
César Augusto Martins Mexia, 16,19 - Bom;'
Bruno Miguel da Silva Neves, 15,11 - Bom. f

Por despacho do general AGE de 6 de Novembro de 1997, frequentaram o "Curso de Promoção
a Capitão/Técnico
de Manutenção de Material", que decorreu na EPSM, no período de 26 de
Janeiro de 1998 a 3 de Julho de 1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em
valores), os oficiais a seguir identificados:
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN

TMANMAT
TMANMAT
TMANMAT
TMANMAT
TMANMAT
TMANMAT
TMANMAT
TMANMAT
TMANMAT
TMANMAT
TMANMAT
TMANMAT
TMANMAT
TMANMAT
TMANMAT

(14043580)
(O1597289)
(16238785)
(O1876482)
(11400680)
(00877079)
(15853981)
(09928879)
(07676381)
(18725181)
(00035380)
(07757680)
(10720881)
(06576377)
(02625380)

José Manuel Gomes Domingues, 16,11 - Bom; •
Américo M. Garção Cara d' Anjo, 16,09 - Born..
António Maria Eliseu Travassos, 15,84 - Bom; •
Marcelino Gago Belchior, 15,83 - Bom; ...
Adelino Manuel Ribeiro Marques, 15,75 - Born;»
José António da Fonseca Teixeira, 15,60 - Bom; ,
João Manuel Silva Dias, 15,59 - Bom;»
Américo Augusto Frade, 15,40 - Bom; •
Aníbal Manuel Jesus Cristão, 15,32 - Bom; ,
António José Branco Pinto, 15,14 - Bom;'
António Gil Simão Rosado, 15,04 - Bom; •
Rui Manuel Simões Godinho, 14,97 - Born;>
Carlos Manuel Pinto Sequeira, 14,85 - Bom;»
Mário Manuel Silva Balbino, 14,84 - Bom ;>
José Manuel Moniz Catanho, 14,65 - Bom.'

Por despacho do general AGE de 6 de Novembro de 1997, frequentaram o "Curso de Promoção
a Capitão/Serviço Geral do Exército", que decorreu no BAdidos, no período de 27 de Janeiro de
1998 a 3 de Julho de 1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores),
os oficiais a seguir identificados:
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN

SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
SGE

(19071778)
(I 1277680)
(08931876)
(18474878)
(05612379)
(02113477)
(17929379)
(12366581)
(18882179)
(07760179)
(08170979)
(18030181)
(17627977)
(07305477)
(03831075)
(01640181)
(04081382)

António José Lopes de Azevedo, 16,88 - Mb orn;'
Lino Pereira Loureiro, 16,86 - MBom;
José Ferrinho da Fonseca, 16,83 - MBom; ~
José António Caramelo Coelho, 16,66 - Mborn>
Fernando António Vilas Boas Dias, 16,64 - MBom;Carlos Manuel de Almeida Gomes, 16,53 - Mborn..
António Fernando Correia Tabosa, 16,51 - MBom; •
António José Mendes Cordeiro, 16,44 - Bom; •
Avelino Mendes Aguiar, 16,43 - Bom.Carlos Alberto de Jesus Pereira, 16,42 - Bom;'
Vitorino José Aveiro Gonçalves, 16,37 - Bom;·
António Manuel Martins Mendonça, 16,17 - Born.Augusto Simões Martins, 16,04 - Bom;»
Delfim Ferreira da Silva, 16,00 - Bom; •
Vitor Manuel Antunes Bastos, 15,98 - Bom;·
Adelino de Araújo Rodrigues, 15,74 - Bom; ,
António José Bessa Fernandes, 15,74 - Bem:"
#
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(02687978) Luis Manuel Rodrigues Godinho, 15,71 - Bom; •
(16342078) Higínio Rodrigo Roliça, 15,55 - Bom;
(12470080) Mário Marques Rosário Fialho, 15,5 I - Bom;'
(18142879) Fausto Gualter Ramos Duque Adão, 15,43 - Born;»
(15317779) Fernando Rebelo Dias, 15,43 - Bom; •
(08619982) Carlos Manuel dos Santos Malveiro, 15,28 - Bom;,
(10848580) Fernando Duarte Rodrigues, 15,24 - Bom; •
(15310279) Carmelindo Manuel Mourato Severino, 15,23 - Bom;·
(08915282) Adelino Torres Pinheiro Moreira, 15,09 - Born;»
(10502280) Francisco Mestre Gonçalves, 15,03 - Born.,
(11821176) Orlando Augusto Soares Gomes, 14,96 - Bom;
(17996676) Manuel de Carvalho Rodrigues, 14,84 - Bom; •
(18686580) Albino de Sousa Pedro, 14,83 - Bom; •
(18837777) Reinaldo António Matoso Letras, 14,66 - Bom; •
(06738778) Manuel Ribeiro Batista Mendes, 14,46 - Regular; •
(08855380) Joaquim Correia Figueiredo, 14,41 - Regular. ,
v

Por despacho do general VCEME de 7 de Fevereiro de 1997, frequentou o "COMMAND
AND GENERAL STAFF COURSE 97/98 ", que decorreu no Fort Leavenworth - EUA, no período
de 17 de Junho de 1997 a 5 de Junho de 1998, com aproveitamento o TCOR INF (12862380) Luís
Filipe Tavares Nunes.

Por despacho do general AGE de 19 de Dezembro de 1997, frequentaram o "5.° Curso de
Promoção a Sargento Chefe", que decorreu na ESE, no período de 2 de Março de 1998 a 19 de
Junho de 1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os sargentos
a seguir identificados:
Infantaria:
SAJ INF (05434082) António José Silva Abreu, 17,62 - MBom;
SAJ INF (18105082) Carlos Alberto de Melo Matias, 16,24 - Bom;
SAJ INF (15357481) José Manuel Bicheiro Sanches, 16,0 I - Bom;
SAJ INF (05541382) António da Conceição Duarte, 15,88 - Bom;
SAJ INF (16259681) Joaquim António Trindade Rolhas, 15,18 - Bom;
SAJ INF (10893381) José Manuel Almeida Barata, 15,18 - Bom;
SAJ INF (09523583) António Maria Coelho da Silva Ribeiro, 15,13 - Bom;
SAJ INF (04812184) Álvaro João Balsinha Matroca, 15,12 - Bom;
SAJ INF (15362980) Luís Manuel Pereira Silva, 15,05 - Bom;
SAJ INF (15634182) João Manuel Correia Poejo, 14,70 - Bom;
SAJ INF (08950682) José da Silva Pereira, 14,64 - Bom;
SAJ INF (18892482) José Manuel Santos Gonçalves, 14,62 - Bom;
SAJ INF (14255982) Rui Manuel Ciriaco Santos, 14,44 - Regular;
SAJ INF (10408982) José Fernando Nunes Correia, 14,40 - Regular;
SAJ INF (06184382) Joaquim Fernando Barata Branco, 14,32 - Regular;
SAJ INF (10456480) António José Cardoso Julião, 14,29 - Regular;
SAJ INF (19817283) João Carlos Andrade Madeira de Morais, 14,15 - Regular;
SAJ INF (07522981) Carlos Manuel Alexandre Gonçalves, 14,09 - Regular;
SAJ INF (05208679) Gaspar Rebelo Lopes de Moura, 14,08 - Regu lar;
SAJ INF (16742782) José Manuel Coelho Rodrigues, 14,05 - Regular;
SAJ INF (10969883) Jorge Manuel Manecas Miranda, 14,04 - Regular;
SAJ INF (07671682) José Augusto Táboas, 13,98 - Regular;
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SAJ INF (08395083) Hélder António Cordeiro do Carmo Ramos, 13,92 - Regular;
SAI INF (08560281) Carlos Manuel de Jesus Rodrigues, 13,9] - Regular;
SAI INF (00189082) Amavel Martins Luz, 13,76 - Regular;
SAJ INF (07824583) Horácio Joaquim C. Chaves Rodrigues, 13,55 - Regular;
SAJ INF (02026981) António Joaquim Paulos Cerdeira, 13,54 - Regular;
SAI INF (12805982) Ismael Martins Paradanta, 13,22 - Regular;
SAJ INF (16325281) José Carlos Morais Carvallêo, ] 3,18 - Regular;
SAJ INF (0991 1682) Carlos Manuel Loureiro dos Santos, 13,07 - Regular;
SAJ INF (10691982) António José dos Santos Dores, 12,89 - Regular;
SAJ INF (05359882) Jorge Manuel Paulos Ferraz, 12,88 - Regular;
SAI INF (10406583) Fernando Alberto Garcia Morais, 12,87 - Regular;
SAI INF (04237983) Aurélio Rodrigues Ramos, 12,85 - Regular;
SAI INF (15927882) João Manuel Brás Bernardo, 12,78 - Regular;
SAJ INF (09956781) Ângelo Dinis Vieira, 12,73 - Regular;
SAI INF (01280983) Joaquim Manuel Carvalho Vieira, 12,51 - Regular;
SAJ INF (06355883) João Henriques Mateus Dias, 12,44 - Suficiente;
SAJ INF (15473582) Nuno Humberto Simão Viegas, 12,40 - Suficiente;
SAJ INF (07264782) Domingos Rodrigues de Assunção, 12,25 - Suficiente;
SAI INF (12702382) Eduardo Manuel Monteiro Rabaco, 12,21 - Suficiente;
SAJ INF (14309981) João António Barros Costa, 12,20 - Suficiente;
SAJ INF (19122081) Jerónimo dos Santos Paulino, 12,19 - Suficiente;
SAJ INF (10496179) Esmeraldo Manuel Rão Roxo, 12,02 - Suficiente;
SAJ INF (09515881) Francisco Manuel R. B. Silva, 11,98 - Suficiente;
SAJ INF (10142976) Carlos Manuel de Sá Macedo, 11,74 - Suficiente;
SAJ INF (09189982) Jorge Luís Pinto, 11,67 - Suficiente;
SAI INF (07843882) Flávio Alberto Cufos, I 1,60 - Suficiente;
SAJ INF (10280580) António Carlos Pereira Sousa, 11,59 - Suficiente;
SAI INF (12728383) José Manuel Faustino Gomes, 11,52 - Suficiente;
SAI INF (10 138481) Manuel de Sousa Lourenço, I 1,50 - Suficiente;
SAI INF (10567082) José Luís Calmeiro, II, IO - Suficiente;
SAJ INF (13683383) António João Mota Rato, I 1,08 - Suficiente;
SAJ INF (17032982) José ~Manuel Cavaco da Costa (a).
(a) Reprovou
frequência

no Curso acima referido. por excesso de [altas, nos lermos do n." J do
e classificações

Artilharia:
SAJ ART (13865181)
SAJ ART (16209381)
SAJ ART (01469983)
SAI ART (0285,7581)
SAJ ART (01355781)
SAJ ART (14640183)
SAJ ART (00935383)
SAJ ART (10251881)
SAJ ART (10156783)
SAI ART (08060782)
SAJ ART (08007581)
SAJ ART (18278282)
SAJ ART (0890458 J)
SAJ ART (02518782)

aprovadas

por despacho

do general

art,

/8.

0

das instruções

CEME de 6 de Março /996.

António João da Silva Tenreiro, 15,99 - Bom;
Orlando José Pinho Ribeiro, 15,29 - Bom;
João Carlos Falé Baião Matoso, 14,77 - Bom;
António da Silva Luís, 14,77 - Bom;
Ezequiel Aleixo dos Ramos, 14,77 - Bom;
Amadeu José Neves Martins, 14,71 - Bom;
José Manuel Vieira dos Santos, 14,67 - Bom;
Fernando Tito Andrade Rodrigues Pimenta, 14,42 - Regular;
João José Dias Camponês, J4,38 - Regular;
Vitor Manuel Lourenço Duarte, 14,37 - Regular;
Eduardo Manuel de Barros Loureiro, 14,23 - Regular;
António Manuel Aguiar Vidicas, 14,12 - Regular;
Amândio Manuel Cordeiro Morgado, 14,08 - Regular;
Luís Daniel Alves, 14,03 - Regular;

de
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ART (O I 028581)
ART (17706382)
ART (11318883)
ART (12615882)
ART (14529383)
ART (03332784)
ART (O 1964883)
ART (11736683)
ART (14772781)
ART (15769982)
ART (10224882)
ART (16037585)
ART (04946983)
ART (02715382)
ART (00897783)
ART(06121682)
ART (05004082)
ART (16293982)
ART (10942582)
ART (18198282)
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SAJ CA V
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SAJ CA V
SAJ CA V
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João Isidro Marcelino Calado, 14,02 - Regular;
Luís Filipe dos Santos Figueiredo, 13,99 - Regular;
José Artur P. G. Santos, 13,97 - Regular;
António Lourenço Fialho Bicho, 13,97 - Regular;
Manuel Joaquim 'Gomes Moura, 13,75 - Regular;
João Manuel Ganhão Guerra, 13,73 - Regular;
Joaquim José Delgadinho Simões, 13,52 - Regular;
Nuno Manuel Pedrosa Duarte, 13,48 - Regular;
Rui Manuel Mourão P. Sousa, 13,44 - Regular;
António de Carvalho Ferreira, 13,29 - Regular;
Rui Manuel Marante Peixoto, 13,23 - Regular;
João Manuel Henrique Trindade, 13,17 - Regular;
João Luís S. M. Cruz Bucho, 13, II - Regular;
José Carlos Reis Oliveira, 12,87 - Regular;
Rui Ilidio Alves Menino, 12,83 - Regular;
José Casado Marques, 12,82 - Regular;
Pedro Jorge Martins dos Santos, 12,72 - Regular;
Carlos Manuel Gomes da Silva, 12,70 - Regular;
Francisco José Gaspar Teixeira, 12,64 - Regular;
Agostinho Martins Fernandes, 12,50 - Regular.

Filipe Nuno de Jesus Casimiro, 16,30 - Bom;
Luís António Reis Terêncio, 15,83 - Bom;
Jorge Artur São Pedro de Sousa Gomes, 15,26 - Bom;
José Manuel Marques Amado, 14,53 - Bom;
Jorge Manuel Aldeagas Lopes, 14,42 - Regular;
José António Gonçalves Borbinha, 14,35 - Regular;
José Mário da Cruz Costa, 13,24 - Regular;
António Luís Carias Paulino, 12,84 - Regular.

Administração Militar:
SAJ AM (19420881) João António Marques Matos, 15,66 - Bom.
Serviço de Saúde:
SAJ MED (04282382)
SAJ MED (07548182)
SAJ MED (08972682)
SAJ MED (I 191 1282)

António Ferreira da Rocha, 14,05 - Regular;
Luís Manuel Figueira Marono, 13,86 - Regular;
Manuel João dos Santos Cristóvão, 13,85 - Regular;
João Carlos Fernandes Leal, I 1,65 - Suficiente,

Serviço de Material:
SAJ MAT (50680411)

Joaquim Fernando Borges Castanheira,

13,03 - Regular.

Serviço Geral do Exército:
SAJ SGE (06357283) João Carlos Almeida Costa Cardoso, 14,96 - Bom;
SAJ SGE (09199983) Rui António F. Pinto Almeida, 14,81 - Bom;
SAJ SGE (08511381) Francisco Pedro Martins Brás, 14,78 - Bom;
SAJ SGE (03890781) Jorge Martins Miguel, 14,28 - Regular;
SAJ SGE (10993283) Inácio M. Batoque Ferreira, 14, I O - Regular;
SAJ SGE (06804781) Victor M. Gomes Rodrigues, 13,83 - Regular;
SAJ SGE (17160082) José L. Alves Teixeira Faria, 12,43 - Regular;
SAJ SGE (61092172) João Manuel Carvalho do Ó, 12,79 - Regular.
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Frequentaram o "23.° Curso de Formação de Sargentos/Serviço de Material", que decorreu
na ESE (I" Parte) e na EPSM (2." Parte), no período de 3 de Outubro de 1994 a 30 de Setembro
de 1996, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os sargentos a seguir
identificados:
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR

MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT

(17049392)
(03859391)
(15713992)
(05522591)
(08585693)
(05017993)
(20648093)
(O 1317090)
(00796892)
(19210692)
(04522591)
(15047293)
(13906390)
(20901491)
(00424291)
(17604891)
(04456992)
(04978193)

Pedro José Gago de Brito, 14,64 - Bom;
Mário Ricardo R. Jorge, 14,54 - Bom;
Paulo Manuel Batista Ferreira, 14,46 - Regular;
Carlos Miguel Jacinto da Silva, 14,26 - Regular;
Dinis Manuel Ramalho Piçarra, 14,24 - Regular;
Luís Miguel da Costa Monteiro, 14,03 - Regular;
Ana Cristina Barroso Cardoso, 13,81 - Regular;
António José Moreira Eusébio, 13,73 - Regular;
Carlos Fernando Picão Costa, 13,66 - Regular;
José António de Matos, 13,56 - Regular;
José Alberto da Costa Rodrigues, 13,47 - Regular;
João Paulo Cerqueira, 13,28 - Regular;
Ricardo Manuel da Costa Silvério, 13,24 - Regular;
Francisco Manuel Parracho Bea, 13,23 - Regular;
Eduardo Vital da Cunha Vilarinho, 13,15 - Regular;
Paulo José Gonçalves dos Reis Sanches, 12,96 - Regular;
Vanda da Silva Vidigal dos Santos Vargas, 12,96 - Regular;
Paula Cristina Gonçalves Branco, 12,89 - Regular.

VII -

DECLARAÇÕES

ISAR MED RES (42405762) Narval Costa Leite, continua na efectividade de serviço na
situação de reserva, no Destacamento Sanitário 7/MONUA, desde 7 de Agosto de 1998, data da
passagem à situação de reserva, por limite de idade.

VIII -

OBITUÁRIO

1998
Maio,
Junho,
Julho,
Julho,
Julho,

31 - CAP REF (5028131 I) Manuel Fernandes Mascarenhas, do QG/GML;
4 - SAJ REF (50660711) Serafim Lourenço Cartaxo, do QG/GML;
9 - COR REF (51285511) Frederico Alfredo de C. Ressano Garcia, do QG/GML:
12 - CAP REF (51262711) Artur da Palma Viçoso, do QG/GML;
29 - CAP REF (50615711) Arminio Correia Y Alberty, do QG/RMS.
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do Estado-Maior do Exército

António Eduardo

Queiroz Martins Barrento, general.

Está conforme:

o

Ajudante-Gener-al

do Exército

/

José Casimiro

Gomes

GO/lÇ"{//\'{!S

Aranli«.

general.

MINISTÉRIO

DA DEFESA

ESTADO-MAIOR

NACIONAL

DO EXÉRCITO

ORDEM

DO EXÉRCITO

2.ª SÉRIE
N.º 10/31 DE OUTUBRO DE 1998
Publica-se ao Exército o seguinte:
I -

JUSTIÇA E DISCIPLINA

Condecorações
Considerando o teor do louvor concedido pelo Secretário de Estado da Defesa Nacional
publicado no Diário da República, 2.' série, n." 145, de 26 de Junho de 1998, manda o Ministro
da Defesa Nacional, nos termos do disposto nos arts. 25.° e 31.°, no n." I do art. 62.° e no n." 3
do art. 67.° do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças
Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, condecorar com a medalha de
prata de serviços distintos o TCOR INF (70996269) José Guilherme da Silva.
(DR II série, n." 181, de 7 de Agosto de 1998)

Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos da alinea a) do art. 25.°, do n." I do art. 62.°
e do n.? 3 do art. 67.° do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das
Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos o TCOR TM (14207768) Edorindo dos Santos Ferreira.
(DR li série, n." 186, de 13 de Agosto de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos arts. 21.°, n." I,
25.°, n." I, alínea a), 62.°, n."
e art. 67.°, n." 3, do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de
Dezembro, condecorar com a medalha de prata de serviços distintos o COR INF (09473566) José
Inácio de Sousa.

r

(DR II série, n." 200, de 31 de Agosto de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos arts. 21.°, n." I,
25.°, n." I, alínea a), 62.°, n." I e art. 67.°, n." 3, do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de
Dezembro, condecorar com a medalha de prata de serviços distintos o TCOR INF (71248065)
Fernando Abel de Azambuja Vidigal.
(DR II série, n." 138, de 18 de Junho de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distinto, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
todos do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n.? 566/71, de 20 de Dezembro, o COR INF (047 J 9366) Valdemar José
Moura da Fonte.
(Por portaria

de 3 de Agosto de 1998)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
todos do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o COR INF (O 1450363) António Luís
Ferreira do Amaral.
(Por portaria

de 6 de Agosto

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos com palma, por ter sido considerado ao abrigo dos arts, 21.°, 25.°, com referência ao n." 3
do art. 67.°, todos do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das
Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n.? 566171, de 20 de Dezembro, o TCOR INF (07566872)
Joaquim Manuel Carreto Cuba.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts, 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
todos do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o MAJ INF (00806482) Jorge Manuel
Soeiro Graça.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
todos do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o MAJ INF (04630882) Paulo Jorge
Marques de Carvalho Melo Grade.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de cobre de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 26.°, com referência ao n.? 3 do art. 67.°,
todos do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o SCH INF (05196573) António Manuel
dos Santos Costa.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de cobre de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 26.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
todos do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o SAJ PARAQ (00570577) António
Manuel Pereira Rodrigues.
(Por portaria

de 14 de Julho

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos arts. 35.°, n." 2,
alínea a), 37.° e 67.°, n." 3, do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, condecorar com a
medalha de mérito militar de I." classe o general de divisão D. Juan Narro Romero.
(DR

II série, n." 1-1-2,de 23 de Junho

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, nos termos dos arts. 33.°, 35.°
n." 2, alínea b) e 67.°, n." 3, do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n.? 566171, de 20 de Dezembro, condecorar com a
medalha de mérito militar de 2: classe o TCOR INF (17917781) Alfredo Luís Barrinhas da Costa
Neto.
(DR

II série,

n." 138, de 18 de Junho

de 1998)
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Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos arts. 33.°, 35.°,
n." 2, alínea c) e 67.°, n." 3 do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, condecorar com a
medalha de mérito militar de 3: classe o CAP MED (09803683) Carlos Sousa Soares.
(DR II série, n." 185, de 12 de Agosto de 1998)

Condecorado com a medalha de ouro de comportamento exemplar, por despacho de 2 de
Abril 1998 e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de
Dezembro, o SOL INF/GNR (700122) Moisés Augusto Pires.

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 3: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei 397/85, de II de Outubro, o CAP INF (16795683) David Teixeira Correia.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 3: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei 397/85, de II de Outubro, o CAP INF (16583686) Paulo José Sousa Teles Serra Pedro.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 3: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei 397/85, de II de Outubro, o CAP SGPQ (07862875) António Luís Fernandes Mendes .

...,.

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos 311s. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei 397/85, de II de Outubro, o SAJ TM (00751683) Alberto Victor do Nascimento
Barreiro.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henrique - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei 397/85, de II de Outubro, o SAJ MAT (03620883) Orlando Filipe de Oliveira Cabral.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei 397/85, de 'II de Outubro, o SAJ PARAQ (15368278) Jorge Manuel Rodrigues Costa
Lourenço Amaro.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei 397/85, de II de Outubro, o ISAR INF (12315491) Paulo Jorge Henrique Franco.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4." classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei 397/85, de II de Outubro, o ISAR PARAQ (08370281) Manuel Marmelo Mão de
Ferro.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei 397/85, de II de Outubro, o ISAR PARAQ (02508983) Manuel Luís Matias.
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Manda
Henriques

o Chefe

-

do Dec.-Lei

do Estado-Maior

do Exército,
a

Patrono

do Exército,

397/85,

de 11 de Outubro,

de 4. classe,

condecorar

com

por ter sido considerado

o ISAR

PARAQ

a medalha

ao abrigo

(15231383)

Álvaro

D. Afonso

dos arts. 1.° e 4.°
António

Azevedo

Rocha.
Manda
Henriques

o Chefe

-

Patrono

do Dec.-Lei

do Estado-Maior
do Exército,

do Exército,

de 4: classe,

de II de Outubro,

397/85,

condecorar

com

por ter sido considerado

o ISAR PARAQ

(18757684)

a medalha

D. Afonso

ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
José Luís Maia

dos Santos.

(Por portaria de 14 de Julho de 1998)

Louvores
Louvo
entusiástica,
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eficiente
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de quatro
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anos
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Possuidor
associada
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neste

grande

postura

Ministério,

ética,

disponibilidade,

nos

três
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que
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externa
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Nacional

do Instituto

as acções

tanto

assente

um
em

nas importantes

tem vindo

no País como

das Comunicações

desenvolvidas

de excepção

de

de trabalho,

intelectual

como

de

da Divisão

capacidade

bem como uma craveira
um colaborador

ao longo

chefe

e assinalável

da Defesa

consultivo

como

espírito

tornando-se

do Ministério

o conselho

atribuídas

de Infra-Estruturas.

e complexas
áreas dos sistemas de informação
e das comunicações.
Apraz-me registar a forma empenhada,
dinâmica e conhecedora
a representação

pela forma excepcionalmente

as funções

da Direcção-Geral

e do dever,

técnico-profissionais,

Ferreira,

a exercer

tem evidenciado

das responsabilidades

sólidos conhecimentos

dos Santos

tem vindo

e Comunicações

de elevada

a uma
sentido

Edorindo
como

a assegurar

no estrangeiro,

de

a Comissão

de.

de Portugal,

Planeamento
das Comunicações
de Emergência,
o Subcomité
de Communications
Network
da
organização
C3 da NATO e do Comité de Communications
and Information
Systems da UEO.
Também saliento a acção esclarecida
e persistente,
pautada pela ponderação
e bom senso,
como tem vindo a conduzir
as tarefas do seu âmbito, das quais, pelo grau de importância
ou
dificuldade, é justo destacar a coordenação
das actividades
dos organismos
da defesa nacional na nova organização
da Aliança
gestão

Atlântica

dos circuitos

de aquisição
apreciação

no âmbito

de bens e serviços
dos projectos

Militar
sido em todas
vezes

e da UEO

de telecomunicações
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alugados

de informática

de diplomas
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aos operadores

ao abrigo

pautado

do Dec.-Lei

nas suas atitudes
pelo rigor,

e segurança

civis, a apreciação

na área das comunicações

firme e coerente

as circunstâncias

tendentes à sua participação
e representação
C3 da NATO, da execução dos projectos

n." 64/94

e sistemas

e convicções,

pela qualidade

e pela

marítima,

e a preparação

reconhecer

pelo tenente-coronel
relevantes

e muito

publicamente
Edorindo
distintos,

as excelentes

Ferreira
dos quais

e considerar
resultaram

qualidades

pessoais

os serviços

por si prestados

honra

e lustre

ou

de informação.
o seu procedimento
oportunidade,

e profissionais

tem

alguma

só possível com exemplar
espírito de missão e sacrifício.
Pelo que antecede e pelo elevado nível de desempenho,
é muito grato ao Ministro

Nacional

a

dos processos

da Defesa
patenteadas

como extraordinários,

para a defesa

nacional

e para o

País.
22 de Julho

BRIG

de 1998, -

O Ministro

da Defesa

Nacional,

Por proposta
do general
comandante-geral
da Guarda
(50432911)
Abel Luís Lemos Caldas, 2.° comandante-geral

José Veiga 5i177(70.
Nacional
Republicana,
louvo o
da Guarda Nacional Republicana,
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pelo empenho, dedicação
e competência
com que tem exercido as suas funções, servindo os mais
altos interesses da instituição.
As suas qualidades
morais e a sua competência
técnica e profissional,
sempre evidenciadas
no conjunto das tarefas que lhe foram cometidas
no decurso destes dois anos ao serviço da GNR,
primeiro
como chefe do Estado-Maior
do Comando-Geral,
depois como 2.0 comandante-geral,
tornaram-no
uma presença prestigiante
na Guarda Nacional
Republicana.
O brigadeiro Lemos Caldas iniciou as suas funções na GNR como chefe do Estado-Maior
do
Comando-Geral,
assumindo
o cargo na plenitude da responsabilidade,
do empenho e do esforço a
que as múltiplas solicitações
e tarefas obrigam. Enquanto chefe do Estado-Maior,
com a força que
lhe é própria, dedicou-se
ao cargo por inteiro, servido por saber e aptidão técnica que lhe permitiram
abarcar as implicações
vastas do mesmo, deixando as funções com a consciência
de que as cumprira
com êxito, à medida do seu pundonor e competência.
Nomeado 2.0 comandante-geral
da GNR, levou consigo o saber, a integridade,
a determinação
e a ponderação
que o qualificam,
bem como a disponibilidade
e a abnegação
com que aceitara
servir a instituição,
assumindo
o novo cargo com dignidade e a nobreza próprias dos que se guiam
pelo bem servir.
Pelos atributos e virtudes que se lhe apontam, pela competência
que lhe é reconhecida
e pela
relevância
do trabalho prestado,
o brigadeiro
Abel Luís Lemos Caldas torna-se numa presença
prestigiante
na Guarda Nacional
Republicana,
disso constituindo
sinal inequívoco
os relevantes
serviços
prestados
à instituição.
Por isso, é de inteira justiça dar público testemunho
do meu
reconhecimento
e louvor pelos serviços prestados
pelo brigadeiro
Lemos Caldas, que entendo
deverem ser considerados
extraordinariamente
importantes
e distintos.
6 de Abril de 1998, -

O Ministro

da Administração

Interna,

Jorge Paulo Sacadura Almeida

Coelho.

Por proposta do director-geral
de pessoal, louvo o TCOR INF (70996269)
José Guilherme
da
Silva, pelos dotes de extraordinária
lealdade, dedicação e competência
evidenciadas
no exercício de
funções em diferentes
áreas da Direcção-Geral
de Pessoal ao longo de mais de cinco anos e, em
particular,
pelo excepcional
zelo demonstrado
no desempenho
do cargo de chefe da Divisão de
Educação
e Treino.
Profundo conhecedor da instituição militar e da cultura organizacional
castrense, o tenente-coronel
Guilherme
da Silva mostrou-se
sempre disponível
para dar contributos
que se revelaram do maior
valor no e tudo de questões estatutárias
colocadas
à Direcção-Geral
de Pessoal para apreciação,
mormente
a relacionadas
com a estrutura e desenvolvimento
das carreiras militares.
Como chefe da Divisão de Educação e Treino, revelou raras qualidades
de inteligência
e de
capacidade
de e tudo, na anál ise das propostas apresentadas
pelos ramos para regu lamentação
dos
estabelecimentos
militares de ensino, na busca de soluções harmonizadas
para os três ramos das
Forças Armadas.
De realçar ainda o empenho posto na coordenação
da participação
de militares
portugueses
nos cursos de formação e nos grupos de trabalho no âmbito da NATO, nomeadamente
no NATO Training Group.
A par das virtudes que mostrou possuir em grau muito elevado, o tenente-coronel
Guilherme
da Silva sempre equacionou
os estudos preparatórios
de medidas de política de forma isenta e
equidi tante das diferentes sensibilidades
em presença, sabendo colocar acima de todos os interesses
da in tituição militar e da Defesa Nacional.
De te modo o tenente-coronel
Guilherme da Silva
colaborador
da Direcção-Geral
de Pessoal e, pelo exposto,
das sua virtudes,
sendo-me
muito grato reconhecer
os
relevante
e distintos,
que honra a defesa nacional e as
4 de Junho

Penedos.

de 1998, -

O Secretário

de Estado

tem sido, reconhecidamente,
um excelente
é de inteira justiça dar público testemunho
serviços prestados
como extraordinários,
Forças Armadas.

da Defesa

Nacional,

José Rodrigues Pereira
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Louvo O COR INF (09A73566) José Inácio de Sousa, pela forma dedicada e eficiente como
desenvolveu a sua actividade como adido de defesa junto da Embaixada de Portugal em Roma.
Foi patente o seu inexcedível empenho no cumprimento da missão, materializado através do
grande volume de informações que canalizou para o EMGFA e para os ramos, e também pelas
respostas prontas e concisas às solicitações que lhe foram formuladas.
A prestimosa e eficiente colaboração por si prestada em todos os assuntos de carácter militar
permitiu-lhe desenvolver um trabalho muito profícuo e valioso no desenvolvimento de contactos
com autoridades
militares italianas tendentes
à definição de protocolos
irn emoran d um of
lInderstanding-MOU)
com vista ao apoio FND na B-H. Solicitado, com frequência, para preparação
e acompanhamento
de visitas de altas entidades das Forças Armadas Portuguesas, bem como a
auxiliar pessoal que ali se deslocava para frequência de cursos, exercícios, reuniões, etc., sempre
actuou de forma altamente diligente e atenta, ultrapassando em muito as suas atribuições normais.
Merecem igualmente referência os esforços por si desenvolvidos no acompanhamento
da
situação dos militares portugueses que, consequência de ferimentos sofridos no TO B-H, foram
evacuados para o Hospital Militar de Roma, aos quais dispensou continuamente a melhor das
atenções.
São de destacar ainda a sua permanente disponibilidade para tratar os assuntos relacionados
com o apoio às acções promovidas pelos ramos no país onde exercia as funções, bem como o zelo
e eficiência com que representou a Marinha e a Força Aérea nas várias situações em que foi
requerida a sua colaboração.
As qualidades demonstradas aliadas ao seu elevado sentido do dever, da disciplina, bom
senso, ponderação e profundo sentido de missão tornam o coronel Inácio de Sousa digno de ser
distinguido com o presente louvor, devendo os seus serviços ser considerados extraordinários,
relevantes e distintos e de que resultou brilho e prestígio para a instituição militar e para o País.
17 de Agosto de 1998, - O Chefe do Estado-Maior-General
Augusto do Espírito Santo, general.

das Forças Armadas,

Gabriel

Louvo o TCOR INF (71248065) Fernando Abel de Azambuja Vidigal pela forma excelente
e dedicada como desempenhou as funções de chefe da unidade nacional de verificação (UNAVE).
Embora assumindo aquele cargo interinamente, nunca o seu entusiasmo, dedicação e persistência
puseram em causa as tarefas da UNA VE, que a ajuizar pelos relatos nacionais e internacionais
conhecidos, sempre foram conduzidos de modo a dignificarem o País e a intervenção das Forças
Armadas Portuguesas.
Possuidor de um conhecimento profundo em matéria de verificação e controlo de armamentos
e dotado de grande espírito de iniciativa, sempre se preocupou em melhorá-lo e aplicá-lo, não só
nas diversas inspecções conduzidas em território nacional e no estrangeiro, mas também nas intervenções
em reuniões e conferências onde lhe cabia a representação nacional.
Foi particularmente notável o modo como acompanhou, em detalhe, a fase final da evolução
do processo que conduziu à assinatura dos tratados CFE, CSBN e Open Skies, participando também,
com contributo valioso, para a implementação, a nível nacional, dos "instrumentos" que consolidam
aquelas negociações.
Participando desde 1990 nas diferentes reuniões do QG-NATO, SHAPE e OSCE-Viena, a sua
larga experiência sobre estes assuntos permitiu que fosse convidado a constituir diversos grupos de
trabalho e auxiliar, como perito, na produção de documentos contendo recomendações e procedimentos
importantes, tendo igualmente contribuído para que pudesse chefiar equipas de verificação de
liderança nacional que inspeccionaram várias unidades militares em países do centro leste europeu.
Pautando a sua forma de actuação com elevada correcção e lealdade, revelou também excelentes
qualidades pessoais, que, aliadas a um forte sentido de dever, disciplina e espírito de missão, lhe
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permitiram
granjear o respeito e consideração
de superiores
e subordinados
e conduzir
todo o
trabalho da UNA VE de forma ordenada e eficiente.
Do que antecede e tendo em conta que, ao actuar desinteressadamente
e com elevado espírito
de bem servir, deu lustre à representação
das Forças Armadas e do País, conseguindo
o respeito e
admiração de todos quantos com ele, nacional e internacionalmente,
lidaram, considero de elementar
justiça e por esta forma quero relevar os serviços prestados pelo tenente-coronel
Azambuja Vidigal,
que considero
extraordinários,
relevantes
e distintos.
26 de Maio

de

1998, -

O Chefe

do Estado-Maior-General

das Forças

Armadas,

Gabriel

Augusto do Espírito Santo, general.

Louvo o TCOR INF (06737381) Nuno Augusto Teixeira Pires da Silva pela forma excepcional
como desde Outubro de 1995 tem desempenhado
a função de chefe da Secção de Pessoal, Organização
e Mobilização
do Estado-Maior
da 3.' Divisão Italiana do ACE Rapid Reaction
Corps (ARRC).
Como elemento percutor neste EM, os seus dotes de liderança e as suas capacidades
de organização
e gestão de recursos cedo se revelaram determinantes
na resolução
dos complexos
requisitos
que
decorrem
em ambos os países prosseguirem
doutrinas e procedimentos
diversos. Neste contexto,
tanto no âmbito da administração
de pessoal como no da organização
do posto de comando
da
Divisão,
Foi protagonista
de um apreciável
volume de propostas
conducentes
ao incremento
da
eficácia daquele órgão.
Merece ainda particular referência o seu contributo nas actividades
operacionais
da 3." Divisão,
tanto nas fases de planeamento
como na condução dos vários exercícios
realizados
em Itália e no
estrangeiro,
alguns sob condições
de extremo rigor e exigência
física, onde sempre demonstrou
serenidade,
abnegação
e espírito de sacrifício exemplares,
sendo o produto da componente
do EM
que chefia um real valor acrescentado
para os êxitos auferidos. A sua condição de oficial proveniente
da Brigada Aerotransportada
Independente,
onde, aliás, desempenhou
importantes
funções de EM,
confere-lhe
um real conhecimento
de causa dos imperativos
de emprego daquela grande unidade do
Exército,
no quadro da 3." Divisão Italiana/ARRe.
Às virtudes profissionais
como oficial de estado-maior,
patentes numa conduta irrepreensível,
associa ainda notáveis qualidades
militares e humanas, emergentes
de uma reconhecida
coragem
moral, vasta cultura, esmerada educação e Fino trato e de um perseverante
esforço na manutenção
dos superiores
requisitos
físicos e técnicos
inerentes
à sua condição
de oficial de infantaria
e
pára-quedista
militar. Estes atribütos conferem-lhe
a justa distinção entre os seus pares, granjeando
a admiração
de todos quantos consigo têm o privilégio de constituir
a vanguarda
dos esforços de
Portugal e
Pelo
3.' Divisão
obediência,
merecedor
motivo de

Itália nas forças de reacção rápida do ACE.
exposto, constituíram
uma constante
as referências
laudatórias
do comando
e EM da
Italiana/ARRC
à sua aptidão para bem servir e aos seus dotes de. carácter e espírito de
sendo justamente
considerado
digno de ocupar os postos de maior exigência
e risco,
de ser publicamente
apontado como exemplo a seguir e a sua conduta reconhecida
como
lustre para o Exército, para as Forças Armadas e para Portugal.

28 de Maio

de 1998, -

O Chefe

do Estado-Maior-General

das Forças

Armadas,

Gabriel

Augusto do Espírito Santo, general.

Louvo o TCOR INF (17917781)
Alfredo Luís Barrinhas da Costa Neto, pela forma notável
tem vindo a desempenhar
as Funções de chefe do banco de dados da Unidade Nacional de
Verificação,
Fazendo jus às reFerências elogiosas de que tem sido alvo ao longo dos cerca de seis
anos em que lhe coube a responsabilidade
directa pela manutenção
do sistema informático
do

como

Núcleo

Permanente
da UNA VE.
OFiciai com longa experiência
na administração
da base de dados nacional relativa ao controlo
internacional
de armamentos
e actividades
militares, tem desenvolvido,
mercê do seu notável espírito
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de iniciativa e perspicácia, um relevante trabalho em suporte dos Acordos OSCE, quer no âmbito
do "Data management experts group/NATO", que integra como representante nacional, quer no
âmbito do grupo ad hoc de comunicações-Viena,
o que tem contribuído de forma muito significativa
para a boa imagem de Portugal no quadro da cooperação e segurança na Europa.
Leal, com grande integridade de carácter e espírito de missão, o tenente-coronel Neto é um
elemento de valor com 'que este Estado-Maior pode contar, devendo os serviços por si prestados ser
considerados como de elevado mérito.
21 de Maio de 1998, - O Chefe do Estado-Maior-General
Augusto do Espírito Santo, general.

das Forças Armadas,

Gabriel

Louvo o CAP MED (09803683) Carlos Sousa Soares, pela forma exemplar e abnegada como
cumpriu a sua missão, no âmbito da Força de Recolha na República da Guiné-Bissau (FORREG),
no período de 9 a 26 de Junho de 1998.
Estando integrado nesta Força, como responsável pela secção sanitária da componente terrestre,
imediatamente de disponibilizou para estender a sua acção não só ao Comando e Estado-Maior da
Força, como conselheiro técnico do comandante, mas também aos militares que integravam a
componente aérea, prestando-lhes os cuidados de saúde julgados necessários.
Durante a acção de recolha e evacuação de cidadãos que saíram da Guiné-Bissau esteve
sempre presente em Dacar, Praia e Sal, prestando-lhes a assistência médica requerida, com um
empenho e dedicação dignos do maior apreço e gratidão.
De realçar ainda a sua acção no acompanhamento, a bordo das aeronaves da Força Aérea, dos
refugiados que careciam de cuidados médicos no trânsito da República de Cabo Verde para Lisboa.
Pelo atrás exposto, o capitão médico Sousa Soares revelou ser um excelente profissional,
dotado do mais elevado sentido do dever, disciplina e espírito de sacrifício, nunca regateando a sua
colaboração, mesmo quando exteriorizava um profundo cansaço, pelo que a sua acção nesta operação
deve ser considerada relevante e de muito elevado mérito.
22 de Julho de 1998, - O Chefe do Estado-Maior-General
Augusto do Espírito Santo, general.

das Forças Armadas,

Gabriel

Louvo o SAJ ART (04692779) João Carlos Chumbaça Carvalho, pela dedicação e competência
com que exerceu durante três anos as funções de amanuense/arquivista
do Gabinete do Adido de
Defesa na Praia.
No desempenho destas funções O sargento-ajudante Carvalho revelou profissionalismo e elevado
sentido de responsabilidade,
assim como capacidade de organização e conhecimentos técnicos,
contribuindo de forma importante para o adequado funcionamento e poder de resposta do Gabinete
face às diversificadas solicitações e atribuições do mesmo.
Militar leal, disciplinado e sensato, desenvolveu excelente relacionamento social, quer no
âmbito da Embaixada quer nas sociedades civil e militar cabo-verdianas, o que proporcionou a
resolução célere de diversas situações por norma burocraticamente
mais morosas, e contribuindo
para a boa representação do Gabinete, com prestígio para as Forças Armadas e o País.
Assim, pelos dotes de carácter evidenciados e aptidão para bem servir, assim como pelas
qualidades e virtudes militares pelas quais deve ser apontado ao respeito e consideração pública,
louvo o sargento-ajudante de artilharia João Carlos Chumbaça Carvalho, considerando-se um militar
com elevado mérito.
28 de Maio de 1998, -O Chefe do Estado-Maior-General
Augusto do Espírito Santo, general.

das Forças Armadas,

Gabriel

2.' Série

ORDEM DO EXÉRCITO

N.o 10

545

Louvo O SAJ PARAQ (13312678) Rui Eduardo Ferreira Pinto, pela dedicação, disponibilidade
e competência
que tem evidenciado
no desempenho
das suas funções de sargento da Secção de
Instrução,
na Repartição
de Operações
e Instrução da 3: Divisão Italiana/ARRe.
Assumindo
funções num estado-maior
desde a sua fase embrionária,
graças à eficiência
e
entusiasmo
que fazem parte da sua personalidade,
conseguiu
superar as dificuldades
iniciais com
que foi confrontado,
implementando
um sistema de trabalho que tem funcionado
na perfeição em
apoio da sua Repartição
e merecido rasgados elogios dos seus superiores,
Militar dotado de elevado
espírito de missão e constante
aptidão
para bem servir, tem
desempenhado
tarefas fora do âmbito da sua Repartição,
de que se destaca a instalação da biblioteca
da Divisão, de que foi responsável
e executou e concluiu
com rigor, método e perfeccionismo,
tornando
rápida e acessível a consulta das publicações.
Sendo possuidor
de uma natural aptidão
para as áreas de educação física e desportos,
não tem regateado esforços para manter um elevado
índice de preparação.
sacrificando
para tal parte dos seus tempos livres e integrando as equipas de
atletismo e tiro da Divisão, onde a sua contribuição
tem sido fundamental
para o bom nível dos
resultados
alcançados
nas provas em que participou.
No âmbito operacional.
na sua participação
nos exercícios
das séries "Roman Legion"
e
"Rornan Eagle" demonstrou
ser possuidor de um grande profissionalismo,
espírito de camaradagem
e capacidades
técnico-profissionais
que foram determinantes
para o bom funcionamento
da repartição
onde se integrava.
Militar afável, correcto e aprumado, com uma elevada qualidade de desempenho
profissional
é de inteira justiça reconhecer que o sargento-ajudante
Ferreira Pinto tem contribuído para o prestígio
do Exército Português além fronteiras, tornando-se,
assim, merecedor de ser destacado com público
louvor e que a sua conduta seja referida como exemplo a seguir.
28 de Maio

de

1998, -

O Chefe

do Estado-Maior-General

das Forças

Armadas,

Gabriel

Augusto do Espírito Santo, general.

Louvo o COR AM (09119565)
José Carlos da Assunção
Teixeira,
pela forma altamente
competente,
dedicada e eficiente como há cerca de três anos tei ' desempenhado
as tarefas inerentes
às funções que lhe têm sido atribuídas
no âmbito da Inspecção-Geral
das Forças Armadas.
Colocado inicialmente
na Inspecção de Administração
dos Meios Financeiros
como inspector-adjunto, participou na realização de inspecções no âmbito das despesas com a prestação de serviços
e aquisição
de bens e serviços, de empreitadas
de obras públicas e na elaboração
e revisão das
diversas instruções
desta Inspecção,
evidenciando
sempre elevada preparação
técnico-profissional.
Nomeado, posteriormente,
chefe do Gabinete de Estudos, Planeamento
e Apoio da Inspecção-Geral das Forças Armadas, nomeação esta suportada
pela sua muito boa preparação
profissional,
grande capacidade
de organização
e de planeamento,
qualidade
de método e espírito de missão e
a que presidiu, superiormente,
o objectivo de dinamizar
aquele importante
órgão de apoio técnico
da IGFAR, procedeu desde logo à análise da situação, desenvolvendo
estudos relacionados
com a
organização
das actividades
do Gabinete,
tendo, pouco após a sua nomeação,
apresentando,
superiormente,
os seus objectivos
de trabalho de curto prazo, nesta data já todos praticamente
concretizados,
os quais é justo salientar, dado o seu carácter criativo e, fundamentalmente,
estruturante.
Assim, evidencia-se
a metodologia
desenvolvida
e participada
pelas inspecções,
conducentes
à elaboração
do plano geral de inspecções,
e muito especialmente
pelo seu carácter inovador à
concepção de raiz, das matrizes e da metodologia participativa,
relativas ao plano anual de actividades
da IGFAR, com incidência nas áreas inspcctiva e administrativa
e do relatório anual de actividades
da IGFAR, um documento que veio permitir, nomeadamente,
a recuperação
de elementos de inegável
interesse histórico da actividade
da IGFAR.
De igual modo é justo salientar
a dinamização
legislativa de apoio à actividade
inspectiva, cujo manual

da criação
de conceitos

de uma nova base
e de procedimentos

de dados
elaborou,
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e cuja alimentação coordenou e, também, a dinamização da criação de uma base de dados estatísticos
da actividade inspectiva, elaborando a respectiva norma de execução permanente de conceitos e
procedimentos e coordenando a sua alimentação.
Paralelamente a esta actividade, o coronel de administração militar José Carlos da Assunção
Teixeira coordenou e participou, com raro sentido de objectividade, um estágio, em curso, relativo
a um concurso de ingresso para técnicos superiores, cujo plano e programa elaborou e cuja execução
tem dinamizado.
Entretanto, integrou uma delegação da IGFAR ao órgão homólogo do MDN da Polónia,
colaborando com o chefe da delegação portuguesa na preparação da visita e das exposições que o
chefe da delegação efectuou, e coordenou ainda, com elevado espírito de missão, a visita de uma
delegação da Inspecção-Geral das Forças Armadas de Angola à IGFAR, participando nas exposições
que neste órgão foram efectuadas àquela delegação.
Pela invulgar dedicação ao serviço, grande empenhamento, elevado espírito de missão, sólida
preparação técnico-profissional,
qualidade de inteligência, capacidade de organização, e ainda pela
forma discreta e eficiente como tem concretizado todas as tarefas de que tem sido incumbido,
considero o coronel de administração militar Assunção Teixeira um excelente oficial merecedor de
lhe virem a ser atribuídas maiores responsabilidades,
devendo os serviços prestados à instituição
militar e à defesa nacional ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.
14 de Abril de 1998, -

O Inspector-Geral,

Aurélio Manuel Trindade, general.

Louvo o CAP SGE (07909077) Jorge Manuel Mendes de Carvalho, pela forma muito eficiente
e dedicada como ao longo de cerca de cinco anos tem desempenhado as diversas missões de que
tem sido incumbido desta Inspecção-Geral das Forças Armadas.
Participando no desenvolvimento
e dinamização iniciais das actividades de instalação da
Inspecção-Geral das Forças Armadas, dando nesse período um prestimoso contributo no desempenho
de tarefas de natureza administrativa, cedo, mercê dos seus conhecimentos no domínio da informática,
evidenciou
qualidades
neste âmbito cujo aproveitamento
teve reflexos muito positivos no
desenvolvimento dos Sistemas de Informação nesta Inspecção-Geral.
No apoio técnico que tem dado à definição das características de hardware e software de base
instalado e a instalar nos diversos serviços e órgãos desta Inspecção-Geral, sua obtenção e rentabilização
da sua exploração, nomeadamente no desenho por medida de diversas aplicações, no apoio a acções
de formação do pessoal e resolução de dificuldades de operação dos meios existentes, o capitão
Carvalho afirmou-se como um óptimo colaborador.
Estando a IGFAR bastante carenciada em meios humanos especializados na área da informática
e integrando o capitão Carvalho esta área no âmbito do GEPAT, a sua acção possibilitou, através
de aplicações informáticas que desenhou por medida para satisfação de necessidade específicas
quer daquele Gabinete quer de outros órgãos da IGFAR, que esta disponha hoje de um conjunto
de instrumentos de apoio técnico indispensáveis suportados informaticamente.
Salienta-se neste domínio o impulso significativo que vem dando ao aperfeiçoamento da base
de dados legislativa de apoio à actividade inspectiva, cuja criação acompanhou desde o projecto
inicial, assim como o contributo dado à definição de urna base de dados estatística da actividade
inspectiva.
Nomeado delegado desta IGFAR junto do Grupo de Trabalho de Estatística para a elaboração
do Anuário Estatístico da Defesa Nacional, tem junto deste Grupo de Trabalho assegurado de forma
interessada, diligente e eficaz a coordenação da estatística da actividade inspectiva da Defesa
Nacional, participando em várias reuniões para o efeito e fornecendo aternpadarnente dados técnicos
significativos.
Também ultimamente foi nomeado delegado da IGFAR para acompanhamento das actividades
da Task Force ano 2000 no âmbito do MDN, por forma a assegurar a compatibilização dos Sistemas
de Informação da IGFAR na transição para o ano 2000.
Pelas qualidades pessoais e profissionais evidenciadas e expectativas que criou quanto à
qualidade do seu desempenho numa área carente em recursos humanos corno é a da informática,
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muito tem a IGFAR a esperar da continuação da prestação dos seus serviços, os quais, pelo trabalho
já desenvolvido, devem ser considerados como relevantes e de elevado mérito.
23 de Junho de 1998, general.

O Inspector-Geral

das Forças Armadas, Aurélio Manuel Trindade,

Louvo o BRIG (04760263) Manuel Fernando Vizela Marques Cardoso pela forma muito
competente como desempenhou as funções de Chefe da Divisão de Operações e posteriormente de
Subchefe do Estado Maior.
Oficial de elevada competência profissional e diversificada experiência do serviço de Unidade,
de funções de instrução e de estudos e trabalho de Estado-Maior, orientou com grande eficiência,
equilíbrio e bom senso os inúmeros trabalhos da Divisão de Operações relacionados com os encargos
operacionais do sistema de forças e o dispositivo do Exército, com os programas de exercícios
nacionais, conjuntos e combinados e com os diversos estudos de organização em curso.
Como Subchefe do Estado-Maior, uma vez mais deu provas do conhecimento global que
detém do Exército e da natureza das relações com países estrangeiros, tendo chefiado e integrado
diversas missões de estudo, evidenciando sempre destacadas capacidades intelectuais, espírito de
missão e sentido das responsabilidades.
Dotado de elevadas qualidades morais, cultivou em alto grau os valores militares e as relações
humanas e de camaradagem, conseguindo com naturalidade a convergência de esforços e a total
participação dos que com ele trabalharam.
Por ter sido nomeado para o desempenho de funções exteriores, o brigadeiro Vizela Cardoso,
deixa temporariamente o Exército onde evidenciou elevadas qualidades pessoais já anteriormente
evidenciadas e que ora ratifico, e pela sua competência profissional, prestou serviços considerados
extraordinários, relevantes e distintos.
IOde Julho de 1998, Martins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Antônio Eduardo Queiroz

Louvo o COR INF (O1450363) António Luís Ferreira do Amaral, porque no desempenho das
relevantes funções de Comandante da Escola de Sargentos do Exército, que exerce desde Setembro
de 1995, tem evidenciado extraordinária competência profissional, excepcional zelo e grande capacidade
de comando e direcção.
Dotado de forte espírito de iniciativa, senso, dinamismo e inteligência, a par de uma superior
noção das suas responsabilidades e da disciplina militar, elevado sentido de missão e diversificadas
e ólidas qualificações profissionais, soube ultrapassar, com realismo e objectividade, os problemas
suscitados pela reorganização do Curso de Formação de Sargentos, que envolveu o aumento da
duração de um ano lectivo e a substancial reformulação dos respectivos programas. Consciente da
importância de uma adequada preparação, não só militar, como também moral e ética, dos novos
Sargento do Quadro Permanente do Exército, orientou e acompanhou de perto as principais actividades
escolares e circurn-escolares dos alunos e fomentou o intercâmbio com Escolas estrangeiras congéneres,
com acrescido pre tígio para a ESE e para o Exército Português. Especial relevo merece, ainda, a
pronta disponibilidade manifestada e o excelente apoio prestado à realização, na ESE, do Torneio
Internacional Militar de Esgrima, o que motivou referências particularmente elogiosas não só do
Conselho Internacional e do Ministério da Defesa Nacional, como de todas as Delegações dos
paíse participante.
No intuito de proporcionar as melhores condições de estudo, de trabalho e de vivência aos
discentes, docentes e demai militares da ESE, o coronel Ferreira do Amaral, promoveu importantes
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acções de conservação e de renovação das instalações, não obstante os condicionamentos orçamentais
prevalecentes.
Como ao longo de toda a sua carreira que, por indiscutível mérito e aptidão para o desempenho
de novos cargos, vai prosseguir com a frequência do CSCD, o coronel Ferreira do Amaral patenteou,
de forma inequívoca, um invulgar conjunto de atributos e virtudes militares e humanas, com
destaque para uma total rectidão de carácter, elevada maturidade, ponderação, generosidade, e
inexcedível lealdade, a par de uma natural e permanente serenidade, e escrupulosa discrição de
atitudes, qualidades e virtudes que lhe têm granjeado muito prestígio na sua Arma e lhe permitiram
ainda desenvolver um construtivo e mutuamente proveitoso relacionamento com as autoridades
autárquicas e outras entidades e organismos concelhios e distritais.
Colocando, ao serviço da ESE, durante três anos, todas as suas capacidades, entusiasmo e
esforço, consciente da importância fundamental para o Exército do Estabelecimento
de Ensino
Militar que comanda, desenvolveu o coronel Ferreira do Amaral uma acção a todos os títulos
notável e altamente honrosa e brilhante, pelo que os serviços por si prestados, de que resultou honra
e lustre para o Exército e para a Instituição Militar, devem, muito justamente, ser classificados de
extraordinários, relevantes e distintos.
6 de Agosto de 1998, Martins Barrento,

O Chefe do Estado-Maior

do Exército. António Eduardo Queira:

general.

Louvo o COR INF (04719366) Valdemar José Moura da Fonte, pela forma extremamente
dedicada, eficiente e competente como, durante cerca de dezasseis meses exerceu as [unções de
Chefe da Repartição de Recrutamento da Divisão de Pessoal do Estado-Maior do Exército, acumulando
nos últimos meses as funções de Chefe de Repartição de Justiça e Disciplina, Moral e Bem Estar.
Igualmente em acumulação de serviço, desempenhou funções docentes no Instituto de Altos
Estudos Militares, ministrando aulas aos Cursos Superiores de Comando e Direcção e de Estado-Maior no âmbito da Administração dos Recursos Materiais. nomeadamente no domínio da doutrina
logística de referência, apoio logístico ao Sistema de Forças Nacional e Logística das organizações
internacionais, confirmando as excelentes qualidades pedagógicas, o elevado saber e a muita experiência
que detém naquelas áreas do conhecimento militar.
Através de empenho total e grande determinação, conseguiu que as diversas acumulações não
se repercutissem negativamente no desempenho das funções que lhe foram confiadas. Nos diversos
estudos e trabalhos que realizou na Divisão de Pessoal do Estado-Maior do Exército, demonstrou
grande capacidade de análise, traduzida em elevado número de trabalhos de reconhecido valor,
expondo e fundamentando com extrema clareza e correcção as suas propostas que defende com
convicção e saber, tornando-se, assim, um colaborador de extrema valia para o Chefe da Divisão.
Realça-se o trabalho produzido pelo Grupo de Trabalho que liderou no âmbito do "Comité para o
Novo Conceito do Serviço Militar", que culminou com uma proposta muito bem fundamentada que
pode constituir uma base importante para a clarificação dos assuntos de Recrutamento, dos Regimes
de Prestação de Serviço e dos incentivos, e que ao longo da sua realização mereceu rasgados
elogios por parte do Comando do Exército.
Dotado de notáveis qualidades de carácter, lealdade e assinalável espírito de missão, o coronel
Moura da Fonte desenvolveu um trabalho de muita valia devendo os serviços por si prestados ao
Estado-Maior
do Exército e à própria Instituição Militar serem considerados
de relevantes,
extraordinários

e distintos.

13 de Julho de 1998, Martins Barrento,

general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

Antonio Eduardo

Queira:
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Louvo O COR ART (07249966) Valdemar José de Oliveira Patrício, pela forma digna, competente,
entusiasta e muito segura como desempenhou durante 14 meses as importantes funções de Comandante
do RG 2.
Oficial inteligente, estudioso e com uma diversificada
carreira, de imediato apreendeu as
peculiaridades
inerentes à situação e factores mais significativos para a acção de comando. Norteado
por iniciativa, excelente capacidade de organização, sã frontalidade e lucidez de análise, empenhou
toda a sua experiência e qualidades pessoais numa total entrega de que resultou completo êxito no
cumprimento
da sua missão.
No exercício do seu comando passou o RG 2, por uma remodelação
na sequência duma
substancial melhoria das infra-estruturas
em que foi evidenciada a sua criteriosa gestão dos recursos
disponíveis. Nela se empenhou com grande dinamismo, sem prejuízo do regular funcionamento
de
todos os serviços e especialmente
na área da instrução, conseguindo
a Unidade elevados padrões
de rend imento nos sucessi vos turnos de instrução e cujos resultados
ficaram bem patentes na
sequência da realização do exercício conjunto "AÇOR98I ", em que os militares daquela Unidade,
demonstraram
sempre a adequada preparação e mereceram as melhores referências por parte dos
Ramos envolvidos.
De salientar, também, a forma determinada e permanente no apoio à Protecção Civil aonde
os seus militares no período de 30 de Outubro a 8 Novembro de 1997, na Ribeira Quente, em
situação extremamente
penosa física e psiquicamente,
tiveram uma actuação abnegada e estóica na
ajuda às populações atingidas pela intempérie na recuperação dos seus mortos e no restabelecimento
das condições mínimas de vida.
A comprovada capacidade do coronel Oliveira Patrício para responder aos requisitos inerentes
à acção do comando, assenta também num conjunto de virtudes militares onde avultam a lealdade,
o sentido do dever e da disciplina, a coragem moral e o espírito de sacrifício exemplares que se
traduzem em aptidão e disponibilidade
permanente
para bem servir em todas as circunstâncias,
requisitos, aliás, que estiveram na base da sua nomeação para importante cargo no estrangeiro.
Pelas qualidades evidenciadas
no exercício das suas funções de Comandante
do RG2, pela
bem alicerçada
cultura geral e pelos sólidos conhecimentos
técnico-profissionais
sobejamente
demonstrados,
o coronel Oliveira Patrício credita-se como oficial muito apto para assumir funções
de maior responsabilidade,
merecendo que os serviços prestados à Zona Militar dos Açores e ao
Exército que tão devotadamente
serve, sejam considerados
extraordinários,
relevantes e de muito
mérito.
9 de Julho de 1998, Martins Barrento,

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

António Eduardo

Queiroz

general.

Louvo o COR CA V REF (5043381 I) António Manuel Conde Falcão, pela dedicação,
empenhamento,
determinação
perseverança
demonstradas
nas acções desenvolvidas
ao longo de
cinco meses, que conduziram
à apresentação
pública, no Museu Militar, de 20 de Maio a IS de
Julho de 1998, da exposição fotográfica "Imagens do Exército no Séc. XX".
Dotado de grande aptidão técnico-profissional
e artística e de relevante capacidade de iniciativa,
o coronel Falcão conseguiu dinamizar e dar coesão a um grupo de trabalho diferenciado e pelo seu
exemplo, trabalho aturado e saber, concretizar objectivos que contribuíram,
de forma marcante,
para a melhoria da imagem do Exército Português, razões que justificam mais uma vez e reforçam,
o alto apreço em que é tido pelo Comandante do Exército.
14 de Julho de 1998. Martins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

António Eduardo Queira:
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Louvo O TCOR INF (07566872) Joaquim Manuel Carreto Cuba pela excelente prestação
revelada no Comando do 1.° Batalhão de Infantaria Aerotransportado da Brigada Aerotransportada
Independente, confirmativa de excepcionais qualidades profissionais e humanas e de extraordinária
dedicação ao serviço, evidenciadas pela forma altamente eficiente e abnegada como planeou e
conduziu as mais diversas e espinhosas missões que lhe foram cometidas.
Desenvolveu destacada e persistente acção durante a fase de preparação e aprontamento da
sua sub-unidade, executando um ajustado e criterioso treino operacional e munindo as suas tropas
de estofo psicológico gerador de auto confiança, facilitadora da entrada em sector, na difícil e
complexa área de operações da Bósnia-Herzegovina.
Nos períodos mais críticos a de maior risco da missão, na "Operação Joint Guard", demonstrou
grande serenidade, espírito de sacrifício e competência, respondendo com oportunidade e eficácia
a todas as solicitações da Brigada Multinacional Italiana, tendo a sua sensata e sempre disponível
intervenção sido considerada decisiva e reconhecida através de inúmeras referências elogiosas, quer
dos seus comandos superiores, quer das altas entidades nacionais e estrangeiras que visitaram o
Batalhão.
Os seus assinaláveis conhecimentos técnico-profissionais, aliados à extrema correcção e sentido
de camaradagem, granjearam-lhe
a admiração e a estima na relação com militares de outras
nacionalidades, contribuindo,
assim, para o excelente ambiente de cooperação e solidariedade
indispensáveis, nas operações multinacionais, dignificando e prestigiando o Exército e o País.
Nas reuniões em que participou com as autoridades locais, soube de forma hábil e discreta
contribuir com bom senso, verticalidade e isenção para a promoção de um clima de apaziguamento
entre as partes envolvidas no conflito, mantendo e incrementando o respeito e a amizade das
populações locais pelos militares portugueses.
Oficial dotado de esmerada educação, de primoroso relacionamento humano, privilegiando a
lealdade e clareza de procedimentos, impôs-se à consideração de todos que com ele serviram, sendo
de realçar especialmente, a inegável sensibilidade e experiência demonstradas e já patenteadas
noutras actuações, no âmbito das "operações de apoio à paz e dissuasão".
Além das excelsas virtudes apontadas, revelou possuir grande coragem moral e física, esclarecida
inteligência e elevado sentido de responsabilidade, sendo de inteiro merecimento que os serviços
por si prestados no cumprimento de tão honrosa missão sejam considerados extraordinários, relevantes
e distintos e que contribuíram para o prestígio e lustre do Exército e de Portugal.
14 de Julho de 1998, Martins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

António Eduardo Queiroz

Louvo o TCOR INF (08850168) Armando Fermeiro, da EPI, pelas excepcionais qualidades
e virtudes militares, espírito de abnegação, obediência exemplar, elevada coragem moral, extraordinário
empenho e eficiência, evidenciados durante três anos em que vem servindo na Escola Prática de
Infantaria, nas funções de Director de Estudos de Instrução.
Situando-se o período em que desempenhou as funções de DEI em plena fase de resposta da
Escola na formação dos quadros da Arma para fazer face às novas missões do Exército, o tenente-coronel Armando Fermeiro deu provas de grande bom senso, elevado sentido ético das
responsabilidades,
notável capacidade de trabalho e invulgar generosidade.
Na sua exigente e absorvente acção, esteve directa e pessoalmente empenhado em trabalhos
relacionados com a eficiência da instrução, das quais se destacam a organização dos Cursos de
Combate em Áreas Edificadas e de Operações de Apoio à Paz, e ainda da organização, planeamento
e conduta dos Cursos de Promoção a Capitão, do Tirocínio para Oficial de Infantaria e do Curso
de Formação de Sargentos, trabalhos complexos e sensíveis, da maior importância para a Arma e
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missão, contribuíssem para o prestígio e lustre do Exército Português e de Portugal e sejam considerados
como relevantes e distintos, merecendo por isso ser apontado como exemplo a seguir e distinguido
com público louvor.
14 de Julho de 1.998, Marfins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, António Eduardo

Queiroz

Louvo o MAJ INF (04630882) Paulo Jorge Marques de Carvalho Melo Grade, da CCS/I °BIAT,
pelas suas excepcionais qualidades e virtudes militares e pelo brilhantismo do trabalho desenvolvido
como Oficial de Operações do I. ° Batalhão de Infantaria Aerotransportado da Brigada Aerotransportada
Independente, funções que fizeram ressaltar o seu espírito de obediência e exemplares dotes de carácter.
Oficial muito competente, possuidor de excepcionais e assinaláveis conhecimentos técnico-profissionais, foi colocado no 1.° BIA T, em Outubro de 1996, com a missão de coordenar a
actividade operacional e a instrução do Batalhão, tendo em vista um possível empenhamento na
Bósnia-Herzegovina.
Após a nomeação do Batalhão para a missão "Operação Joint Guard", em
Julho de 1997, soube criar o clima de trabalho e entendimento
indispensáveis
para adaptar
procedimentos, aprendendo e ensinando novos conceitos, prosseguir na consecução dos objectivos
superiormente traçados, demonstrando qualidades de abnegação e de sacrifício exemplares.
Tornou-se particularmente
notado, durante a fase de preparação, pela sua capacidade de
trabalho e organização, pela minúcia do planeamento dos 3 Exercícios TEJ097, metodologia e
serenidade na coordenação da execução de todas as acções operacionais já no TO, obrigando-o,
muitas vezes, a assumir maiores responsabilidades e a revelar conhecimentos de excepcional qualidade,
que se reflectiram no desempenho do Batalhão no período referido, salientando a sua aptidão para
bem servir nas diferentes circunstâncias e constituindo-se em exemplo de eficiência, através de uma
simplicidade de processos, sobriedade e discrição notáveis.
Oficial de trato fácil, inteligente, possuidor de reconhecida coragem moral e sólida formação
profissional, praticou em elevado grau a virtude da lealdade, impondo-se ao respeito e à consideração
pública, constituindo-se num excepcional colaborador do Comandante e revelando-se digno de
desempenhar cargos de maior responsabilidade ou ocupar postos de maior risco, pelo que o major
Melo Grade prestigiou a classe de Oficiais, as Tropas Aerotransportadas,
fazendo jus a que, os
serviços prestados no cumprimento, altamente honroso e brilhante da sua missão, contribuíssem
para o prestígio e lustre do Exército Português e de Portugal e sejam considerados como relevantes
e distintos, merecendo, por isso, ser apontado como exemplo e distinguido com público louvor.
14 de Julho de 1998, Martins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército, António Eduardo

Queiroz.

Louvo o SCH INF (05 I96573) António Manuel dos Santos Costa, da CCS/I °BIAT, pela
forma eficiente e exemplar como tem vindo a desempenhar as funções de sargento-chefe do 1.°
Batalhão de Infantaria Aerotransportado da BAI, manifestando sempre em todos os actos de serviço,
exemplares dotes de carácter, espírito de obediência e aptidão para bem servir nas diferentes
circunstâncias.
Militar muito competente, com grande capacidade de trabalho e assinaláveis conhecimentos
técnicos, numa altura em que o 1.° Batalhão de Infantaria Aerotransportado se debatia com falta
de oficiais e sargentos, concentrou na secretaria do Batalhão todas as funções de controlo de pessoal
e própria elaboração e supervisão dos registos das Companhias, tornando-se rapidamente num
inestimável auxiliar do Comando, quando foi necessário transferir o Batalhão do CTAT para o
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Regimento de Infantaria 15 e constituindo-se numa fonte de consulta para todos os militares da
unidade, no que toca a procedimentos administrativos e a registos passados que em muito facilitaram
essa transição.
Praticando a virtude da lealdade em elevado grau e possuidor de uma iniciativa verdadeiramente
invulgar, merece especial destaque a forma como em várias ocasiões conseguiu desbloquear os
mais diversos problemas, mesmo no TO da Bósnia-Herzegovina,
graças aos contactos fáceis e
agradáveis que consegue estabelecer rapidamente com militares doutras forças internacionais.
O sargento-chefe foi um excepcional colaborador do Comandante, porque exerceu a sua
função de sargento-chefe do Batalhão de maneira irrepreensível, denotando permanente disponibilidade
e elevado empenhamento, respondendo com grande profissionalismo a todas as solicitações, desde
o aconselhamento aos jovens, até ao alertar do Comandante para alguns problemas mais sensíveis
e ao mesmo tempo que dava o exemplo em termos de preparação física, de tal forma que foi,
parcialmente, graças à sua iniciativa que foi possível participar na Meia Maratona da SFOR, em
Banja Luka com uma equipa do 1.° BIAT obtendo, apesar das missões, uma honrosa classificação.
Militar inteligente, possuidor de reconhecida coragem moral e sólida formação profissional,
demonstrou em todas as ocasiões qualidades de abnegação e sacrifício exemplares e excepcionais
qualidades e virtudes militares, impondo-se ao respeito e à consideração pública, revelando-se
digno de ocupar postos de maior responsabilidade, pelo que o sargento-chefe Santos Costa prestigiou
a classe de Sargentos, as Tropas Aerotransportadas,
fazendo jus a que os serviços prestados no
cumprimento, altamente honroso e brilhante da sua missão, contribuíssem para o prestígio e lustre
do Exército Português e de Portugal e sejam considerados como relevantes e distintos, merecendo
por isso ser apontado como exemplo e distinguido com público louvor.
.
14 de Julho de 1998, Martins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército,

António Eduardo

Queiroz

Louvo o SAJ PARAQ (00570577) António Manuel Pereira Rodrigues, da CCS/l.°BIAT, pela
forma eficiente, exemplar e competente como desempenhou, durante cerca de seis meses as funções
de Comandante da Secção de Reabastecimento e Serviços, manifestando sempre em todos os actos
de serviço, exemplare
dotes de carácter, espírito de obediência e aptidão para bem servir nas
diferentes circunstâncias, realçado pelo facto de ter sido nomeado para a missão na última semana
da preparação do BIAT, chegandõ ao Teatro de Operações sem possibilidade de fazer uma sobreposição
adequada com o militar que substituiu.
Militar muito inteligente, possuindo uma excelente craveira técnico-profissional,
de grande
iniciativa, dinamismo e espírito de organização, aliou estas qualidades a uma forte personalidade
e um elevado sentido do dever e da disciplina. Perfeitamente integrado no conceito de acção do seu
Comandante, congregou esforços e vontades na concretização dos objectivos superiormente fixados,
dando o exemplo e trabalhando a um ritmo que não conheceu horários nem reticências.
De salientar o excelente trabalho desenvolvido à frente da Secção de Reabastecimento e
Serviços, muitas vezes com prejuízo do seu descanso, com vista ao estudo e controlo dos artigos
con tantes na classe I, onde aplicou a sua larga experiência neste campo, propondo e desenvolvendo
soluções adequadas e oportunas para uma clara e transparente gestão que ajudaram a fundamentar
as decisões do Comandante.
Como Sargento mais antigo do Destacamento de Sarajevo, realizou uma proficiente e esclarecida
acção de acompanhamento e apoio aos seus camaradas, apresentando fundadas recomendações e
consistentes proposta para a resolução de múltiplos e complexos problemas de uma vivência, de
um dia a dia, nem sempre facilitado pelas difíceis condições e pelo longínquo da Pátria Mãe.
Militar inteligente, possuidor de reconhecida coragem moral e sólida formação profissional,
demonstrou em todas a oca iões qualidades de abnegação e sacrifício exemplares e excepcionais
qualidades e virtudes militare,
impondo-se ao respeito e à consideração pública, revelando-se
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ocupar postos de maior responsabilidade, pelo que o sargento-ajudante Pereira Rodrigues
a classe dos Sargentos, as Tropas Aerotransportadas,
fazendo jus a que, os serviços
no cumprimento, altamente honroso e brilhante da sua missão, contribuíssem para o
e lustre do Exército Português e de Portugal e sejam considerados como relevantes e
merecendo por isso ser apontado como exemplo e distinguido com público louvor.

14 de Julho de 1998, Martins Barrento, general.

O Chefe do Estado-Maior

II -

Passagem

DO EXÉRCITO

à situação

do Exército,

António Eduardo Queiroz

MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

de adido

Nos terrnos da alínea a) do art. 186. do EMFAR, aprovado
24 de Janeiro:
0

pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de

TCOR ART (18964479) José Augusto de Carvalho Lourenço, devendo ser considerado
situação desde 15 de Setembro de 1998.

Passagem

à situação

nesta

de reserva

Nos termos, da alínea a) do art. 167. do EMFAR, aprovado
24 de Janeiro:
0

pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de

GEN (51393311) Alípio Tomé Pinto, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de
Janeiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 783 160$00. Conta 49 anos e 2 meses de
serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por panaria de 24 de Julho de 1998)

COR INF (501820 I I) Raul Afonso Reis, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de
Julho de 1998. Fica com a remuneração mensal de 518 300$00. Conta 41 anos e 9 meses de serviço,
nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

COR INF (33253960) João Francisco Guerreiro, devendo ser considerado nesta situação
desde 19 de Julho de 1998. Fica com a remuneração mensal de 518 300$00. Conta 41 anos e 10
meses de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

COR INF (45520661) Nuno Roque, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de
Julho de 1998. Fica com a remuneração mensal de 518 300$00. Conta 41 anos e I I meses de
serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

COR CA V (5043421 I) Henrique António Costa de Sousa, devendo ser considerado nesta
situação desde 2 de Julho de 1998. Fica com a remuneração mensal de 550 600$00. Conta 40 anos
e 4 meses de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por panaria de 4 de Setembro de 1998)
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COR AM (41257662) António Joaquim Teixeira Guerra, devendo ser considerado nesta
situação desde 8 de Junho de 1998. Fica com a remuneração mensal de 485 800$00. Conta 42 anos
e I mês de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

COR TMANMAT (51332911) José Bernardino de Jesus Abelha, devendo ser considerado
nesta situação desde 27 de Maio de 1998. Fica com a remuneração mensal de 404 800$00. Conta
48 anos e 4 meses de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria de 6 de Julho de 1998)

TCOR QEO (02829063) Pedro Teixeira de Barbosa Mendonça, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Janeiro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 426 500$00. Conta
36 anos e 5 meses de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria de 25 de Junho de 1998)

ISAR MED (42405762) Naval Costa Leite, devendo ser considerado nesta situação desde 7
de Agosto de 1998. Fica com a remuneração mensal de 209 653$00. Conta 31 anos e 3 meses de
serviço, nos termo do art. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria de 28 de Agosto de 1998)

Nos termos, da alínea b) do art. 167. do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n.? 34-A/90, de
24 de Janeiro:
0

SAJ PARAQ (00671367) Alberto José Coelho Peças, devendo ser considerado nesta situação
desde I de Julho de 1998. Fica com a remuneração mensal de 222 550$00. Conta 31 anos e 4 meses
de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
10
0

(Por portaria de 28 de Agosto de 1998)

Nos termos, da alínea c) do art. 167. do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de
24 de Janeiro:
0

GEN (51374611) Jo é Rodrigues Tavares Pimentel, devendo ser considerado nesta situação
desde 19 de Março de 1998. Fica com a remuneração mensal de 680 200$00. Conta 48 anos e 4
meses de serviço, no termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria de 25 de Junho de 1998)

CORT INF (06993063) Rogério Coutinho Ferreira, devendo ser considerado nesta situação
desde 16 de Julho de 1998. Fica com a remuneração mensal de 550 600$00. Conta 40 anos e 7
me se de serviço, no termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria de 4 de Setembro

de 1998)

SMOR INF (510050 II) Almerindo Joaquim Pinheiro Rato, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Junho de 1998. Fica com a remuneração mensal de 353 340$00. Conta 46 anos
e 4 mese de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria de 20 de Julho de 1998)

Passagem à situação de reforma
Por despacho de 16 de Setembro de 1998, publicado no DR-II série, n." 225, de 29 de
Setembro de 1998, com data e pensão que a cada um se indica:
CORT ART (5116771 I) António de Azevedo Dias, 5 de Agosto de 1998, 600 650$00;
MAJ MED (13765375) Luís Manuel Verdelho da Costa, I de Agosto de 1998, 191 215$00;
CAP TMANMAT (52539111) Urgel César V. Gonçalves, 31 de Agosto de 1998,361700$00;
SMOR INF (39287560) Afonso Augusto Morgado, 3 de Agosto de 1998, 366 300$00;
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, SCH SGE (52330311) José André Pires Florindo, I de Setembro de 1998, 280 800$00;
SAJ INF (42334154) Fernando Abrantes, 18 de Agosto de 1998, 270 870$00;
SAJ ENG (39176059) Amândio José Miranda, 31 de Julho de 1998, 248 300$00;
ISAR PARAQ (19977881) Luís Manuel Rego Brandão, 20 de Maio de 1998, 172 857$00;
2SAR TM (51689811) José Lopes Rossa, 5 de Agosto de 1998, 66 855$00.
Por despacho de 15 de Outubro de 1997, publicado no DR-II série, n." 251, de 29 de Outubro
de 1997, com data e pensão que a cada um se indica:
SAJ INF (43357657)

José Augusto Moreira Carvalho,

1 de Setembro de 1997, 240 760$00.

Passagem à situação de reforma extraordinária
Em cumprimento do disposto no art. 100.° do Dec.-Lei n." 498/72, de 9 de Dezembro (Estatuto
de Aposentação), passa a ser abonado da respectiva pensão pela Caixa Geral de Aposentações, a partir
do mês de Março, o TCOR INF (31039562) António Joaquim Alves Ribeiro Fonseca - 452 830$00.
Passagem à situação de licença ilimitada
Passou à situação de licença ilimitada desde 15 de Setembro de 1998, nos termos da alínea a)
do n." I do art. 219.° do EMFAR o TCOR ART (18964479) José Augusto de Carvalho Lourenço.
Apresentação

da situação de licença ilimitada

Por despacho do general AGE, de 4 de Junho de 1998, apresentou-se da situação de licença
ilimitada o TCOR INF (03137375) João António Machado Matos, do QG/RMN, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Setembro de 1998.
Abate ao quadro permanente
Por despacho do general CEME, de 20 de Agosto de 1998, é abatido aos quadros permanentes
do Exército Português, o 2SAR MUS (03743686) Álvaro Emanuel Medeiros Pimentel, ficando
sujeito às obrigações decorrentes da Lei do Serviço Militar (LSM), nos termos da alínea f) do n." I
do art 183.° do EMFAR, desde 3 de Janeiro de 1998.
(DR II série, n." 208, de 9 de Setembro

III -

PROMOÇÕES

de 1998)

E GRADUAÇÕES

Promoções
Por despacho de 8 de Julho de 1998 do General Chefe do Estado-Maior do Exército foi
determinada a reconstituição de carreira do SAJ GRAD INF DFA (512541 II) João Quinha Azinhais,
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•
como Deficiente das Forças Armadas, ao abrigo do Dec.-Lei n. ° 134/97, de 31 de Maio, tendo sido
promovido aos postos a seguir indicados:
Sargento-ajudante, com a antiguidade de 30 de Julho 1983;
Sargento-chefe, com a antiguidade de 15 de Agosto 1988;
Sargento-mar, com a antiguidade de I de Julho de 1992.
Conta a antiguidade no posto de sargento-mar, desde I de Julho de 1992, ficando posicionado
na escala de antiguidades do QE de Infantaria sendo o sargento colocado à sua esquerda o SMOR INF
(51256011) José João Dias e à sua direita o SMOR INF (51005011) Almerindo Joaquim Pinheiro
Rato.
Tem direito aos vencimentos do posto de sargento-mar desde I de Junho de 1997, nos termos
do n." 2 do Dec.-Lei n." 134/97, de 31 de Maio. Fica integrado no escalão E2 da estrutura remuneratória,
desde I de Junho de 1997, do posto de sargento-mar, nos termos do n." 2 do art. 15.° do Dec.-Lei 57/
90, de 14 de Fevereiro.
(DR II série, n." 176, de I de Agosto de 1998)
(DR 11 série, n." 225, de 29 de Setembro de 1998)

Por despacho de 30 de Julho de 1998 do general
existente no QE de Infantaria, aprovado pelo seu despacho
ao posto de sargento-chefe, nos termos do n." 1 do art.180.0,
do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais
alínea c) do art. 298.° e art. 320.°, do referido Estatuto, o

CEME, e para preenchimento da vaga
n." 16/98, de 19 de Janeiro, é promovido
n." I do art. 189.° e alínea b) do art. 297.°,
de promoção estabelecidas no art. 60.°,
SAJ INF (17624577) João de Brito Pires

Louro.
Conta a antiguidade desde 1 de Junho de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
Mantém-se na situação de quadro, nos termos do art. 185.° do EMFAR.
(DR II série, n." 190, de 19 de Agosto de 1998)

Por despacho de 15 de Junho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de Infantaria, aprovado pelo seu Despacho n. ° 16/98, de 19 de Janeiro, é promovido
ao posto de sargento-chefe nos tepnos do n." I do art. 180.°, n.? 1 do art. 189.° e alínea b) do art. 297.°
do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°,
alínea c) do art. 298.° e art. 320.°, do referido Estatuto, o SAJ INF (06486181) José Maria Paul
Rebelo, do QG/RMN.
Conta a antiguidade desde I de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
Mantém-se na situação de quadro, nos termos do art. 185.° do EMFAR.
(DR II série, n." 151, de 3 de Julho de 1998)

(DR II série, n." 179, de 5 de Agosto de 1998)

Por despacho de 13 de Agosto 1998 do general CEME, para preenchimento da vaga existente
no posto de sargento-chefe no QE de Engenharia, criada pela promoção ao posto de sargento-mar
do SCH ENG (45263362) Joaquim Gomes Raposo, foi promovido ao posto de sargento-chefe, nos
termos do n.? I do art. 180.°, n." I do art. 189.° e alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea c) do art. 298.° e art. 320.°
do referido Estatuto, o SAJ ENG (16435879) José Luís Ribeiro Marques, da EPE.
Conta a antiguidade desde 20 de Julho de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
Mantém a situação de quadro, nos termos do art. 185.° do EMFAR.
(DR II série, n. o 200, de 31 de Agosto de 1998)
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Por despacho de 13 de Agosto de 1998 do general CEME, para preenchimento da vaga
existente no posto de sargento-chefe no QE de Transmissões, criada pela passagem à situação de
reserva do SCH TM (38103662) Manuel Silva Brandão, foi promovido ao posto de sargento-chefe,
nos termos do n.? I do art. 180.°, n.? I do art. 189.° e alínea b} do art. 297.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea c) do art. 298.°
e art. 320.° do referido Estatuto, o SAJ TM (09364179) Victor Manuel Machado Santos, do QG/RMS.
Conta a antiguidade desde 31 de Julho de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
Mantém a situação de quadro, nos termos do art. 185.° do EMFAR.
(DR II série, n." 200, de 31 de Agosto de 1998)

Por despacho de 23 de Julho de 1998 do Chefe da RPMP/DAMP, por competência subdelegada,
para preenchimento da vaga existente no posto de sargento-ajudante
no QE de Artilharia, criada
pela promoção ao posto de sargento-chefe do SAJ ART (09974778) Carlos Manuel da Costa
Nogueira, foi promovido ao posto de sargento-ajudante, nos termos do n. ° I do art. 180.°, n. ° I do
art. 181.° e alínea c) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea b) do art. 298.° e art. 319.° do referido Estatuto, o
I SAR ART (00893481) José Carlos Bairrada Pires, da DJD.
Conta a antiguidade desde I de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-ajudante.
Mantém a situação de quadro, nos termos do art. 185.° do EMFAR.
(DR II série, n." 185, de 12 de Agosto de 1998)

Por despacho de 23 de Julho de 1998 do Chefe da RPMP/DAMP, por oompetência subdelegada,
para preenchimento da vaga existente no posto de sargento-ajudante
no QE de Cavalaria, criada
pela promoção ao posto de sargento-chefe do SAJ CA V (15491478) Feliciano Augusto Teixeira, foi
promovido ao posto de sargento-ajudante, nos termos do n." I do art. 180.°, n." 1 do art. 181.° e
alínea c) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no art. 60.°, alínea h) do art. 298.° e art. 319.° do referido Estatuto, o ISAR CAV
(00422684) Jorge Manuel Baptista Pires, do EREC/BMI.
Conta a antiguidade desde I de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-ajudante.
Mantém a situação de quadro, nos termos do art. 185.° do EMFAR.
(DR II série, n." 185, de 12 de Agosto de 1998)

Por despacho de 23 de Julho 1998 do Chefe da RPMP/DAMP, por competência subdelegada,
para preenchimento da vaga existente no posto de sargento-ajudante
no QE de Cavalaria, criada
pela promoção ao posto de sargento-chefe do SAJ CA V (19698978) Manuel Martins Gonçalves, foi
promovido ao posto de sargento-ajudante, nos termos do n.? 1 do art. 180.°, n." I do art. 181.° e
alínea c) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no art. 60.°, alínea b) do art. 298.° e art. 319.° do referido Estatuto, o ISAR CAV
(10069984) Joaquim Francisco Afonso Lopes, do RL 2.
Conta a antiguidade desde 1 de Maio de 1998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-ajudante.
Mantém a situação de quadro, nos termos do art. 185.° do EMFAR.
(DR II série, n." 185, de 12 de Agosto de 1998)

Por despacho de 23 de Julho de 1998 do chefe da RPMP/DAMP, por competência subdelegada,
para preenchimento da vaga existente no posto de sargento-ajudante
no QE de Cavalaria, criada
pela promoção ao posto de sargento-chefe do SAJ CA V (18419881) Victor Manuel Rodrigues
Santos, foram promovidos ao posto de sargento-ajudante, nos termos do n? 1 do art. 180.°, n" 1 do
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art. 181° e alínea c) do art. 297.° do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, por satisfazerem
às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no a11.60.°, alínea b) do art. 298. ° e art. 319.°
do referido Estatuto, os militares a seguir indicados:
I SAR CAV (17898884)
ISAR CAV (15852686)

Fernando Manuel V. M. Caixeiro, do QG/RMS;
António Saqueiro da Silva, do RC 6.

Contam a antiguidade desde I de Maio de 1998, data a partir da qual têm direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrados no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-ajudante.
O ISAR CAV (17898884) Fernando Manuel V. M. Caixeiro, do QG/RMS mantém a situação
de adido ao quadro, nos termos do n." 6 da alínea b) do art. 186.° do EMFAR, pelo que não encerra
a referida vaga.
O ISAR CA V (15852686) António Saqueiro da Silva, do RC 6 mantém a situação de quadro,
encerrando a respectiva vaga, nos termos do art. 185.°.
(DR [I série, n." 185, de 12 de Agosto de 1998)

Por despacho de 14 de Agosto 1998 do Chefe da RPMPIDAMP, por competência subdelegada,
para preenchimento da vaga existente no posto de sargento-ajudante no QE de Engenharia, criada
pela promoção ao posto de sargento-chefe do SAJ ENG (16435879) José Luís Ribeiro Marques, foi
promovido ao posto de sargento-ajudante, nos termos do n." I do art. 180.°, n." 1 do art. 189.° e
alínea c) do art. 297.° do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea b) do art. 298.° e art. 319.° do
referido Estatuto, o 1SAR ENG (06988683) Victor Manuel Pires Domingues, da ESE.
Conta a antiguidade desde 20 de Julho de 1998, 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.
Mantém a situação de quadro, nos termos do art. 185.° do EMFAR.
(DR II série, n." 200, de 31 de Agosto de 1998)

Por despacho de 4 de Fevereiro de 1998, do general CEME, ingressaram no QP, com o posto
de segundo-sargento,
nos termos do art. 296.° do EMFAR, as praças, a seguir indicadas, que
concluíram o 5.° CEPSSQA:
CSEC
CSEC
CSEC
CSEC
CSEC
CSEC
CSEC
CSEC
CSEC
CSEC
CSEC
CSEC
CSEC
CSEC
CSEC
CSEC
CSEC
CSEC
CSEC

(1931 1771)
(02904974)
(06416275)
(10315577)
(06473777)
(05450377)
(02936773)
(04933078)
(12698476)
(08104379)
(19280276)
(04422178)
(07305478)
(06464680)
(10946579)
(04558174)
(18572177)
(00652580)
(07445079)

Pedro Toão Rocha Trilho;
Isaul Luís Marques Santos;
Abel Fernandes de Almeida;
João Eduardo Sousa Vilas;
Agostinho Joaquim Pereira Vicente;
Júlio Martins Santos;
Manuel Farinha Silva;
José Miguel Santos Guia;
Diamantino Manuel Abelha Batista;
José Manuel Pires Coelho;
Gualter Santos Azevedo;
Manuel Pedro Godinho Canhoto;
José João Meireles;
José Manuel Santos Ribeiro;
José Martins Esteves;
Silvino Pimentel Vizinho;
António Norton Pereira;
Alfredo George Morais Freitas;
José Felizardo Lourenço Fernandes;
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CADJ
CADJ
CADJ
CADJ
CADJ
CADJ
CADJ
CADJ
CADJ
CADJ
CADJ
CADJ
CADJ

(43183462)
(02237469)
(09573369)
(08354276)
(07626273)
(14202573)
(17226376)
(60269173)
(05641874)
(12608376)
(02413579)
(J O 171383)
(10514382)
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José Carvalho Ferreira;
José Francisco Mendes Peres;
Alberto Jesus Ferreira;
António Fernandes Rodrigues;
João de Andrade Gonçalves;
Hermínio Lima da Silva;
António Amâncio da Cruz Portas;
Manuel Humberto Marques Pais;
José Graça Curado Prioste;
Carlos Alberto Pinto Rodrigues;
Jaime Ponte Jesus;
José Manuel Simões Cardoso;
Fernando Salvador Abreu.

Ingressaram no QP em 20 de Dezembro de 1997. Contam a antiguidade desde I de Outubro
de 1997, data a partir da qual têm direito ao vencimento do novo posto, ficando integrados no
escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de segundo-sargento, nos termos do n. ° I do art. 14.°
do Dec.-Lei n.? 57/90, de 14 de Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo n.? I do art. 5.°
do Dec.-Lei n.? 98/92, de 28 de Maio.
Ficam na situação de supranumerário do respectivo QE, nos termos da alínea a) do n." 3 do
art. 187.° do EMFAR.
São inscritos na lista geral de antiguidades do QE de Amanuenses de acordo com a sua
antiguidade relativa.
(DR II série, n." 208, de 9 de Setembro

IV -

de 1998)

LISTAS DE PROMOÇÃO

Lista de promoção por antiguidade ao posto de sargento-ajudante, homologada por despacho
de 7 Outubro 1998 do general CEME, para vigorar em 1998, dos primeiros-sargentos
da arma de
artilharia, elaborada nos termos do art. 193.° do EMFAR. É reformada a lista anterior homologada
por meu despacho de 16 Dezembro 1997.
Artilharia:
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
1SAR
ISAR
1SAR
ISAR
ISAR
ISAR
1SAR
ISAR

ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART

(00893481)
(19704784)
(01828585)
(07702685)
(08106586)
(19168585)
(J 1173685)
(17952085)
(04543984)
(06031585)
(03161685)
(19238182)

José Carlos Bairrada Pires;
Manuel Pires Anselmo;
Carlos Manuel Marques Silveirinha;
Joaquim Miguel Ferreira;
José Carlos Coelho Valério;
Vítor Manuel Tavares Pinto;
Jorge Humberto da Silva Ferreira Fernandes;
Jorge Manuel Alves da Silva Ganhoteiro;
Mário Alexandre Espanhol Martins;
Luís Filipe Ferreira Lopes de Sousa;
António Luís Pereira Serôdio;
Severino de Freitas Olim;
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ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
I SAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
ISAR
1SAR
ISAR
ISAR
ISAR
1SAR
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ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART

(09004182)
(02380885)
(07236684)
(04853384)
(17891982)
(05827382)
(17172784)
(04370785)
(15844685)
(09624783)
(00734885)
(12253785)
(00626786)
(O 1863586)
(04635787)
(06398783)
(15815786)
(11583786)
(07325884)
(06010483)
(03434286)
(02362587)
(18915885)
(O 1235786)
(19900385)
(00032986)
(03514586)
(14297586)
(10471185)
(07843486)
(00465286)
(11950585)
(03033486)
(03753184)
(O I 17788'6)
(16287183)
(16052084)
(08622386)
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Francisco Falé da Silva Capucho;
Paulo Renato Evangelista Matos;
Luís Manuel Pinto Esteves;
José Cláudio Rodrigues Alves;
Manuel Francisco do Vale Pereira;
António Domingos dos Santos Alves;
Carlos Manuel de Jesus Ferreira Neto;
Luís Alberto da Silva Ferreira Santos;
Carlos Alberto Martins dos Santos;
Felisberto Armando Neves Santos;
Nuno Miguel Cardoso Belo de Carvalho;
António Augusto Prates Rosado;
António Manuel Lameira Valadas;
José GaIvão de Moura;
José António Malveiro da Glória;
Eduardo Higino do Nascimento Moreira;
José Carlos Ramos Gaspar;
Vitor Manuel de Oliveira Martins;
Luís Filipe Cardoso Domingues;
José Filipe de Oliveira Fernandes;
António José da Rosa Mendes;
Henrique Manuel Hortelão Trindade;
João Alexandre Nabais Birra;
Paulo Renato Duque da Cunha Teixeira;
Joaquim José Gomes;
Carlos Alberto Pereira;
João Manuel Gaspar da Silva;
Manuel de Jesus Martins da Cruz Marrafa;
Carlos José Caetano Novais;
Vitor Manuel Pereira de Carvalho;
Lourenço Gomes Lopes;
Nelson Samuel Caldas;
Luís António Borges Correia;
António José Marques Laranjeira;
Vitor Manuel de Almeida Marques Alves;
Edgar de Almeida Almeida;
Ricardo Jorge Santos Gonçalves;
Jorge Paulo Esteves de Sousa Freire.

COLOCAÇÕES,

NOMEAÇÕES

E RECONDUÇÕES

Colocações
Ministério da Defesa Nacional
TCOR AM, no quadro (12300077), António Paulo Teixeira de Sousa Machado, do HMP,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Setembro de 1998.
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MAJ INF, no quadro (18922483), Eduardo Mendes B. da Cruz Mendes Ferrão, do QG/GML,
em diligência no MDN, devendo ser considerado nesta situação desde I de Setembro de 1997.
(Por portaria de 15 de Setembro

Estado-Maior

de 1998)

General das Forças Armadas

COR INF, no quadro (04462665), Américo Pinto da Cunha Lopes, da EPI, devendo
considerado nesta situação desde 15 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 24 de Setembro

ser

de 1998)

COR ART, no quadro (07249966), Valdemar José de Oliveira Patrício, do EM E, em diligência
no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Junho de 1998.
(Por portaria de 15 de Setembro

de 1998)

TCOR INF, no quadro (08733481), Fernando Celso V. de Campos Serafino, da AM, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria de 2-1-de Setembro

Estado-Maior

de 1998)

do Exército

COR INF, no quadro (31684462), Abílio José Barbosa Monteiro
devendo ser considerado nesta situação desde I de Setembro de 1998.

de Macedo,

do IAEM,

(Por portaria de 17 de Setembro

de 1998)

COR ART, no quadro (04997464) José Luís Pinto Ramalho, do IAEM, devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de Setembro de 1998.
COR ART, no quadro (09063164) João Baptista Nabeiro Canelas, do IAEM, devendo ser
considerado nesta situação desde 7 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 22 de Setembro

de 1998)

MAJ INF, no quadro (03864983) Bruno da Silva Brito, do QG/GML, em diligência
CINCIBERLANT, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 15 de Setembro

SCH AM, no quadro (13364677)

no

de 1998)

Adolfo Ribeiro Bento, do CFG, devendo ser considerado

nesta situação desde 26 de Agosto de 1998.
FUR INF, no quadro (00267663) Manuel Vilela Marques, do Clnstr, devendo ser considerado
nesta situação desde 4 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 16 de Setembro

Inspecção

de 1998)

Geral do Exército

BRIG, no quadro (48108761), Cristovão M. Furtado Avelar Sousa, do EMGFA/COA,
ser considerado nesta situação desde 7 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 15 de Setembro

devendo
de 1998)
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COR INF, no quadro (71053466), José António
considerado nesta situação desde 16 de Julho de 1998.

Meireles

Santos, do RG3, devendo

(Por portaria de 24 de Setembro

Direcção de Administração

e Mobilização

ser

de 1998)

de Pessoal

MAJ ART, no quadro (14904281), António José Vieira Caldeira, da ESE, devendo ser considerado
nesta situação desde 4 de Setembro de 1998.
(Por parlaria

de 22 de Setembro ele 1(98)

Direcção de Recrutamento
BRIG, no quadro (5099571 I), Alberto Hugo Rocha Lisboa, da IGE, devendo ser considerado
nesta situação desde 21 de Setembro de 1998.
(Por portaria ele 29 ele Setembro

ele 19(8)

Direcção de Justiça e Disciplina
ISAR SGE, no quadro (07873785) Fernando Cardoso Nunes, do CPMAI, devendo ser considerado

nesta situação desde 20 de Julho de 1998.
(Por parlaria ele 16 ele Setembro de 1(98)

Direcção de Documentação

e História Militar

TCOR INF, no quadro (16717069), João Filipe Brás Fontes Frade, do QG/GML, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por parlaria ele 15 ele Setembro

ele 1998)

Direcção dos Serviços de Engenharia
TCOR TM, no quadro (19572674), Henrique Tavares Pereira Garcia, da DST, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Setembro de 1998.
(Por portaria ele 29 de Setembro ele 1998)

Direcção dos Serviços de Material
CAP SM, no quadro (05038479) Manuel Gonçalves Travessa Garcia, do EME, devendo ser
considerado nesta situação desde 3 de Agosto de 1998.
(Por parlaria de 15 ele Setembro de 1998)

Direcção dos Serviços de Intendência
SMOR AM, no quadro (02794164) Alrnor Cardoso Ribeiro, da EPAM, devendo ser considerado
nesta situação desde 24 de Agosto de 1998.
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SCH AM, no quadro (09373979) Rogério Paulo Ferreira
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.

Pereira, do IMPE, devendo

(Por portaria de 16 de Setembro

ser

de 1998)

Chefia de Abonos e Tesouraria
TCOR AM, no quadro (15359973), José Manuel Semedo Praça Frederique, do EME, devendo
ser considerado nesta situação desde 14 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 29 de Setembro

SCH SPM, no quadro (04215966) Ventura Ferreira Manuel, do BApSvc/BMI,
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 16 de Setembro

Centro de Gestão Logística

de 1998)

de 1998)

Geral

COR INF, no quadro (03323166), José A. da Conceição Duarte Mouzinho, do EME, devendo
ser considerado nesta situação desde 9 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 22 de Setembro

Instituto

Geográfico

de 1998)

do Exército

TEN CAV, no quadro (05378289) Carlos Manuel da Costa Machado, do RC4, devendo ser
considerado nesta situação desde 7 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 17 de Setembro

de 1998)

Comando de Instrução
SAJ ART, no quadro (10251881) Fernando Tito Andrade Rodrigues
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
ISAR ART, no quadro (16287183) Edgar de Almeida
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

Pimenta, do CPMAI,

Almeida, do CPMAI, devendo

ser

ISAR ART, no quadro (11950585) Nelson Samuel Caldas, do CPMA!, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
ISAR ART, no quadro (08622386) Jorge Paulo Esteves de Sousa Freire, do CPMAI, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
ISAR ART, no quadro (08495089) Nuno Filipe Ferreira
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

Pinho, do ePMAI,

devendo

(Por portaria de 8 de Outubro

Direcção

ser

de 1998)

de Instrução

BRIG, no quadro (44412861) Alberto da Luz Augusto, da ESPE, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Setembro de 1998.
(Por portaria de 15 de Setembro

de 1998)
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TCOR INF, no quadro (12902670), Manuel da Conceição Pires, do CCSelPorto,
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por panaria

devendo ser

de 24 de Setembro

de 1998)

ISAR SGE, no quadro (13397386) Manuel Pires Lourenço, da DR, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria de 16 de Setembro

Unidade de Apoio do Comando

de 1998)

de Instrução

CAP QTS, no quadro (06204575) Nuno da Conceição Ferreira da Costa, do QG/GML, devendo
ser considerado nesta situação desde 4 de Agosto de 1998.
(Por portaria de IS de Setembro

Quartel

de 1998)

General do Governo Militar de Lisboa

SAJ INF, no quadro (18996373) José Adelino dos Santos Costa, do Clnstr, devendo
considerado nesta situação desde 2 I de Julho de 1998.

ser

SAJ INF, no quadro (12549378) Carlos Manuel de Jesus dos Santos, do NP/Regimento
Comandos, devendo ser considerado nesta situação desde 31 de Julho de 1998.

de

(Por portaria de 16 de Setembro

de 1998)

Quartel General do Governo Militar de Lisboa
Secção de Infraestruturas
Militares
CAP ENG, no quadro (05 I 16382) José Manuel R. Carmona Morgado, da DSE, devendo ser
considerado nesta situação desde 3 de Agosto de 1998.
(Por portaria de IS de Setembro

Quartel

General da' Região Militar

de 1998)

do Norte

COR ENG, no quadro (62278264), Sérgio Augusto Margarido Lima Bacelar, do IAEM,
devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Setembro de 1998.
TCOR CA V, no quadro (00020249), Vítor Manuel Nunes dos Santos, do BApSvc/BAI,
devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 29 de Setembro de 1998)

SAJ INF, no quadro (1212158 I) Manuel Adolfo Ribeiro Coelho, do IAEM, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria de 16 ele Setembro ele 1998)

Quartel General da Região Militar do Norte
Secção de Infraestruturas
Militares
TCOR ENG, no quadro (05833576), Manuel Ferreira S. E. Osório de Castro, do RE3, devendo
ser considerado nesta situação desde 3 I de Julho de 1998.
(Por portaria de IS de Setembro de 1998)
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Quartel General da Região Militar do Sul
SAJ AM. no quadro (00622384) Albino Rufino Dias da Silva, do Comando
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

da ZMA/CF,

(Por portaria de 16 de Setembro

de 1998)

Quartel General da Região Militar do Sul
Secção de Infraestruturas Militares
CAP ENG, no quadro (O I 161589) Carlos Manuel Louro Fernandes,
considerado nesta situação desde 20 de Julho de 1998.

do RE I, devendo ser

(Por portaria de 9 de Setembro

de 1998)

Quartel General da Zona Militar da Madeira
SAJ SGE, no quadro (17160082) José Luís Alves Teixeira Faria, do BAdidos, devendo ser
considerado nesta situação desde 8 de Julho de 1998.
SAJ AMAN, no quadro (23003711) Carlos Jorge Fernandes Cerveira Pinto, do RL2, devendo
ser considerado nesta situação desde 2 de Julho de 1998.
(Por portaria de 16 de Setembro

de 1998)

Quartel General da Zona Militar da Madeira
Secção de Infraestruturas Militares
CAP ENG, no quadro (O1506285) Fausto Manuel do Vale do Couto, do RE I, devendo ser
considerado nesta situação desde II de Agosto de 1998.
(Por portaria de 15 de Setembro

de 1998)

Comando do Campo Militar de Santa Margarida
MAJ INF, no quadro (10884983), Nuno Domingos Marques Cardoso,
devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Agosto de 1998.

do BApSvc/BMI,

(Por portaria de 24 de Setembro

de 1998)

Campo Militar de Santa Margarida
Centro de Saúde
CAP MED. no quadro (19602590) João Gabriel Pacheco Barros, da ESSM, devendo
considerado nesta situação desde 24 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 15 de Setembro

SAJ MED, no quadro (I 1243875) Silvio José Saraiva
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.

Rodrigues,

ser

de 1998)

do HMP, devendo

ser

(Por portaria de 16 de Setembro de 1998)
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Mecanizada Independente
de Infantaria Mecanizado

1.0 Batalhão
TEN INF, no quadro
ser considerado

nesta

(10829089)

situação

desde

Joaquim

José Estevão

17 de Agosto

da Silva,

do 2BIMec/BMI,

devendo

de 1998.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1998)

Brigada Mecanizada Independente
Grupo de Carros de Combate
ISAR MA T, no quadro (08579291) Rui Manuel Domingues
ser considerado
nesta situação desde IOde Agosto de 1998.

Lourenço,

da BAAA/BMI,

(Por portaria de 16 de Setembro

devendo
de 1998)

Brigada Mecanizada Independente
Batalhão de Apoio de Serviços
I SAR SGE, no quadro
ser considerado

nesta

(05377486)

situação

desde

António
14 de Julho

Alexandre

Nobre Evaristo,

do QG/GML,

devendo

de 1998.
(Por portaria de 16 de Setembro

de 1998)

Brigada Mecanizada Independente
Companhia de Transmissões
MAl
considerado

TM, no quadro (19886885),
Luís Filipe Camelo
nesta situação desde 15 de Julho de 1998.

Duarte

Santos,

da EPT,

devendo

(Por portaria de 23 de Setembro

Comando

nesta

ALF VET, no quadro

(12272492)

situação

Agosto

desde

IOde

Daniel Lourenço

Simões,

da ESSM,

devendo

ser considerado

de 1998.

Comando

I SAR MED,
nesta

no quadro
situação

de 1998)

das Tropas Aerotransportadas
Centro de Saúde

(16460690)

desde

de 1998)

das Tropas Aerotransportadas

(Por portaria de 15 de Setembro

considerado

ser

Francisco

8 de Julho

João

Almeida,

do HMB/HMP,

devendo

ser

de 1998.
(Por portaria de 16 de Setembro de 1998)

Escola de Tropas Aerotransportadas
SAJ MED,
considerado

nesta

no quadro
ituação

(15534880)
desde

IOde

Rogério
Julho

de Matos

de 1998.

Marques

Parente,

do RI2, devendo

ser
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I SAR MED, no quadro (04285290) António Manuel Ribeiro Oliveira, do HMP, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
ISAR CORN/CLAR, no quadro (07880488) Avelino José de Oliveira,
devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Agosto de 1998.

do RG l/Fanfarra,

2SAR AMAN, no quadro (16949677) Carlos Emílio Oliveira Alberto Mourão, da AM, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria de 16 de Setembro

de 1998)

Brigada Aerotransportada
Independente
Batalhão de Apoio de Serviços
SAJ AM, no quadro (15405079) Armando Victor Pinto da Silva, da DSI, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
SAJ MAT, no quadro (10573580) Joaquim Manuel Laco Caroço, da EPSM, devendo
considerado nesta situação desde 9 de Julho de 1998.

ser

SAJ MAT, no quadro (13169084) Paulo Jorge Duarte Sousa, do HMB/HMP,
considerado nesta situação desde 9 de Julho de 1998.

devendo ser

SAJ SGE, no quadro (12770281) José Albino Filipe Seco, do CRecrCoimbra,
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.

devendo ser

SAJ AMAN, no quadro (07682375) José Carreira Pereira, do RA4, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
ISAR MAT, no quadro (09589488) Diogo de Jesus Fonseca Bigares, da ETAT, devendo ser
considerado nesta situação desde 7 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 16 de Setembro

2.° Batalhão

de Infantaria

de 1998)

Aerotransportado

TEN INF, no quadro (07149485) João Carlos de Miranda Saborano, do IBlAT, devendo ser
considerado nesta situação desde 7 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 29 de Setembro de 1998)

Núcleo Permanente

Brigada

Ligeira de Intervenção

SMOR SPM, no quadro (39502262) António Augusto Casimiro,
considerado nesta situação desde 23 de Julho de 1998.

do BAdidos, devendo ser

SAl AM, no quadro (17678178) Pedro Miguel Brás Escaroupa
devendo ser considerado nesta situação desde IOde Julho de 1998.

Lopes, do BApSvc/BAI,

(Por portaria de 16 de Setembro

de 1998)
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Escola Prática de Infantaria
CAP INF, no quadro (18070785) José Carlos de Almeida Sobreira, do BCS/CTAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria de I I de Setembro

de

J (98)

2SAR AMAN, no quadro (05644276) Ademar Augusto Silva, do RII, devendo ser considerado
nesta situação desde 9 de Julho de 1998.
(Por portaria de 16 de Setembro

de 1(98)

Escola Prática de Cavalaria
COR CAV, no quadro (60011068) João Gilberto de M. de S. Soares da Mota, da AM,
devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 22 de Setembro

de 1998)

CAP CA V, no quadro (11898185) Rui Manuel da Silva Ferreira, da AM, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria de lide

Escola Prática de Administração

Setembro

de 1998)

Militar

SMOR AM, no quadro (O 1996267) Fernando Peres Gomes Moreira, do DGMI, devendo ser
considerado nesta situação desde 5 de Agosto de 1998.
SAJ MAT, no quadro (13732383) Carlos Manuel Rodrigues Fernandes, da CompApSvc/QG/
/RMS, devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 16 de Setembro

de 1998)

Escola Prática de Serviço de Material
COR MAT, no quadro (62623965) Fernando Constantino Pinto da Silva, das OGME, devendo
ser considerado nesta situação desde 21 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 29 de Setembro

de 1998)

TEN MAT, no quadro (04679488) José Luís dos S. Salsinha Ninitas, da DSM, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Setembro de 1998.
TEN MAT, no quadro (00458093) Alexandre Manuel Moguinho Liberato, da DSM, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 15 de Setembro

de 1998)

ISAR MAT, no quadro (16489486) Humberto José da Silva Vidigal, da EPAM, devendo ser
considerado nesta situação desde II de Agosto de 1998.
(Por parlaria de 16 de Setembro

de 1998)
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TCOR INF, no quadro (08367674), Manuel Carneiro
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

Teixeira,

da DAMP,

devendo

(Por portaria de 2-1 de Setembro

Regimento

de Infantaria

do Erec/BMI,

(Por portaria de 16 de Setembro

de Infantaria

de 1998)

n." 2

1SAR MED, no quadro (08820687) Pedro Manuel Silva Fernandes,
ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

Regimento

devendo
ele 1998)

n." 3

MAJ INF, no quadro (11073382) Adriano António Vargas Firrnino, do RI8, devendo
considerado nesta situação desde 23 de Julho de 1998
(Por portaria ele 24 de Setembro

Regimento

de Infantaria

ser

ser

ele 1998)

n." 8

SAJ INF, no quadro (00970977) Luís Joaquim Ribeiro Cardoso, do RGI, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria ele 16 de Setembro

Regimento

de Infantaria

ele 1998)

n. ° 13

TCOR QEO, no quadro (00710364) Francisco Afonso Claro de Meneses, da DAMP, devendo
ser considerado nesta situação desde 22 de Junho de 1998.
(Por portaria de 15 ele Setembro

de 1998)

MAJ INF, no quadro (18944077) António Manuel Felício Rebelo Teixeira, da DAMP, devendo
ser considerado nesta situação desde 5 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 17 de Setembro

I SAR MED, no quadro (O 1362687) Fernando Jorge Rodrigues
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

de Sousa, do CCSelLisboa,

(Por portaria de 16 de Setembro

Regimento

de Infantaria

de 1998)

de 1998)

n." 14

TCOR INF, no quadro (17530372), Carlos Gonzaga Brás do Vale, do QG/GML, em diligência
no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 26 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 15 de Setembro

de 1998)
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SAJ MED, no quadro (02372482) José João Guedes Saavedra, da AMSJ, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
SAJ SGE, no quadro (17224278) Sérgio Duarte Lima, do QG/ZMM, devendo ser considerado
nesta situação desde 20 de Julho de 1998.
(Por portaria

Regimento

de Lanceiros

de 16 de Setembro de 1998)

n." 2

TCOR CAV, no quadro (02952479), Luís Manuel Prostes Villa de Brito, do EME, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Agosto de 1998.
(Por portaria de 15 de Setembro de 1998)

SAJ CA V, no quadro (13498583) Alfredo Eusébio da Costa Novo da Silva, do QG/GML,
devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Agosto de 1998.
(Por portaria

Regimento

de Engenharia

de 8 de Outubro de 1998)

n." 3

COR ENG, no quadro (08189665) Isaías de Figueiredo Ribeiro, da AM, devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 23 de Setembro

de 1998)

Batalhão de Adidos
SAJ MAT, no quadro (00449883) Mário José Gonçalves
considerado nesta situação desde 4 de Agosto de 1998.
~

Bernardo,

do RAC, devendo ser

(Por portaria de 16 de Setembro

Academia

de 1998)

Militar

TCOR MED, no quadro (0277927,3) Paulo Delgado Godinho Moreira, do HMP, devendo ser
considerado nesta situação desde 2 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1998)

CAP INF, no quadro (09023286) Luís Filipe Carvalho das Dores Moreira, da DInstr, devendo
ser considerado nesta situação desde 7 de Setembro de 1998.
CAP ART, no quadro (04936489) Gilberto Lopes Garcia, do GAC/BMI, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Setembro de 1998.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1998)

CAP CA V, no quadro (11703886) Paulo Jorge Guedes Freire, do RL2, devendo ser considerado
nesta situação desde 8 de Setembro de 1998.
(Por portaria

de 22 de Setembro de 1998)
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TEN INF, no quadro (38871691) Agostinho Amaral Valente, da EPI, devendo ser considerado
nesta situação desde 31 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 7 de Setembro

TEN INF, no quadro (03197893) Manuel António Paulo Lourenço,
considerado nesta situação desde I de Setembro de 1998.

do RG3, devendo

(Por portaria de 22 de Setembro

TEN ART, no quadro (15084291) Rui António Besteiro Rodrigues,
considerado nesta situação desde I de Setembro de 1998.

ser

de 1998)

da EPST, devendo ser

(Por portaria de 17 de Setembro

TEN ART, no quadro (14558392) Paulo Manuel Encarnação
ser considerado nesta situação desde I de Setembro de 1998.

de 1998)

de 1998)

Rosendo, do RAAA I, devendo

(Por portaria de 22 de Setembro

de 1998)

Instituto de Altos Estudos Militares
COR INF, no quadro (07181666) Mário de Oliveira
considerado nesta situação desde 31 de Agosto de 1998.

Cardoso,

do EMGFA,

devendo

(Por portaria de 17 de Setembro

ser

de 1998)

COR MAT, no quadro (00711464), Artur Alberto Gonçalves, da EPSM, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Agosto de 1998.
'
(Por portaria de 15 de Setembro

de 1998)

MAl INF, no quadro (11086380) Manuel Lourenço Pires Medina de Sousa, do QG/BMI,
devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Setembro de 1998.
(Por portaria de I I ele Setembro

de 1998)

MAl TM, no quadro (19886885) Luís Filipe Camelo Duarte Santos, da CTm/BMI, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Setembro de 1998.
(Por portaria de 23 de Setembro

de 1998)

MAJ AM, quadro (00670483) Rui Manuel Rodrigues Lopes, do EME, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Agosto de 1998.
MAJ AM, no quadro (10139783) António Vicente Timóteo Rodrigues,
ser considerado nesta situação desde I de Setembro de 1998.

da EPAM, devendo

MAJ AM, no quadro (08394684) Rui Alexandre de Castro Jorge Ramalhete,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Setembro de 1998.

da MMLagos,

(Por portaria de 15 de Setembro

de 1998)

CAP INF, no quadro (04667779) Ricardo Manuel Pereira Viegas, do EME, devendo
considerado nesta situação desde I de Setembro de 1998.

ser

CAP INF, no quadro (02126184) Carlos Alberto Esteves Fi lipe, da EPI, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Setembro de 1998.
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CAP INF, no quadro (14765 I 84) Francisco José Caldas da Silva, da EPI, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Setembro de 1998.
(Por ponaria

de 17 de Setembro

CAP INF, no quadro (08 I 05285) Carlos Jorge de Oliveira Ribeiro, do CTP/RMS,
ser considerado nesta situação desde I de Setembro de 1998.
(Por portaria

de 24 de Setembro

de 1998)

devendo
de 1998)

CAP INF, no quadro (12367085) Pedro Miguel de Lemos Costa Leal Rosa, da DR, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Setembro de 1998.
CAP INF, no quadro (18070785) José Carlos de Almeida Sobreira,
considerado nesta situação desde I de Setembro de 1998.

da EPI, devendo

ser

CAP INF, no quadro (09946386) António José Pires Mendes, do EME, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Setembro de 1998.
CAP CA V, no quadro (I 1898 I 85) Rui Manuel da Silva Ferreira, da EPC, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Setembro de 1998.
(Por portaria de 17 de Setembro

SAJ INF, no quadro (01995765) Júlio Pinto, do CRecrCBranco,
nesta situação desde 06 de Julho de 1998.

de 1998)

devendo ser considerado

(Por portaria de 16 de Setembro

de 1998)

Escola do Serviço de Saúde Militar
TCOR MED, no quadro (06804 I 70), José Manuel Barbosa Queiroz, do HMP, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Setembro de 1998.
(Por portaria de IS de Setembro

SCH MED, no quadro (02659680) António Sampaio
considerado nesta situação desde
, 13 de Julho de 1998.

Dias, do BCSICTAT,

de 1998)

devendo

ser

SAJ INF, no quadro (13006082) Carlos Alberto Neves, do R115, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Agosto de 1998.
I SAR VET, no quadro (18464487) Isidro Manuel Fraga, do CMEFD, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria de 16 de Setembro

de 1998)

Escola Militar de Electromecânica
I SAR MAT, no quadro (I 1379485) José Maria Sendas Vaz, da BAAA/BMI,
considerado nesta situação desde 30 de Julho de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 16 de Setembro

Centro Militar de Educação

de 1998)

Física e Desportos

SMOR INF, no quadro (08300364) Firmino Anjos Ribas Ginja, da EPI, devendo ser considerado
nesta situação desde 29 de Julho de 1998.
(Por portaria de 16 de Setembro

de 1998)
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Centro de Finanças Geral
CAP AM, no quadro (00200982) Raul Manuel Leão Batista, do QG/GML em diligência
MDN, devendo ser considerado nesta situação desde 18 de Setembro de 1998.
(Por panaria

Centro de Psicologia

de 29 de Setembro

no

de 1998)

Aplicada do Exército

CAP INF, no quadro (14223887) Gualdino Lopes Antão, do RI I, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Setembro de 1998.
CAP ART, no quadro (05288187) António José Palma Esteves Rosinha, do RAAA I, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Setembro de 1998.
(Por panaria

I SAR INF, no quadro (08241679) José Luís de Figueiredo
considerado nesta situação desde 17 de Julho de 1998.

de 1 I de Setembro

Alves, do CPMAI, devendo ser
(Por panaria

Arquivo

de 1998)

de 21 de Julho de 1998)

Histórico-Militar

2SAR AMAN, no quadro (09673479) João Rosete Carvalho, do CPMAI, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
2SAR AMAN, no quadro (09019382) Henrique
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

Pereira

Silva, do CPMAI,

devendo

(Por parlaria de 16 de Setembro

ser

de 1998)

Hospital Militar de Belém/ Hospital Militar Principal
CAP SGE, no quadro (14138877) António de Oliveira
considerado nesta situação desde 4 de Agosto de 1998.

Paulo, do QG/RMN,

devendo

(Por portaria de 8 de Setembro

ISAR MAT, no quadro (06302288) Vitor do Nascimento Pires, do BApSvc/BAI,
considerado nesta situação desde 3 de Agosto de 1998.
(Por portaria de

J

ser

de 1998)

devendo ser

6 de Setembro

de

J

998)

Hospital Militar Regional n." 1
CAP MED, no quadro (15989883) Artur Fernando Morais Teixeira, do CS/CTAT,
ser considerado nesta situação desde 15 de Agosto de 1998.
(Por panaria

de

J

5 de Setembro

devendo
de

SAJ MED, no quadro (07868482) Gaspar Alberto Parente Ferreira, da EPC, devendo
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.

J

998)

ser

2: Série
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ISAR MED, no quadro (I 3640988) Florido Joaquim Ferreira Pereira, do CS/CMSM, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria

Depósito Geral de Material

de 16 de Setembro

de 1998)

de Intendência

CAP AM, no quadro (11955586) Carlos Mário Veríssimo
considerado nesta situação desde 3 de Setembro de 1998.

Esteves,

da ESE, devendo

ser

(Por portaria de 15 de Setembro de 1998)

Tribunal

Militar Territorial

de Elvas

SAJ SGE, no quadro (10691378) António Neves Santos Vidigal, do QG/RMS, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
SAJ SGE, no quadro (17031979) Manuel António Neves Martins, do BApSvc/BAI,
ser considerado nesta situação desde 16 de Julho de 1998.
(Por portaria de 16 de Setembro

Centro de Classificação

devendo
de 1998)

e Selecção de Lisboa

TCOR MED, no quadro (05935870) António Jorge Oliveira de Andrade, do RMP, devendo
ser considerado nesta situação desde II de Setembro de 1998.
TCOR MED, no quadro (09358372) Jorge Duro Mateus Cardoso,
considerado nesta situação desde IOde Setembro de 1998.

do RMP, devendo

(Por portaria de 29 de Setembro

ser

de 1998)

ISAR MED, no quadro (06213785) António Manuel Ferreira da Costa, do RAC, devendo ser
considerado nesta situação desde 7 de Julho de 1998.
(Por portaria de 16 de Setembro de 1998)

Centro de Classificação

e Selecção do Porto

SMOR ART, no quadro (03228774) Mário Artur Almeida Conceição,
ser considerado nesta situação desde 14 de Setembro de 1998.

do RAAAI,

devendo

(Por portaria de 8 de Outubro de 1998)

nesta

SCR SGE, no quadro (12496869) José Coelho Almeida, do crOE, devendo ser considerado
ituação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria de 16 de Setembro de 1998)

Centro de Recrutamento

de Coimbra

SCR SGE, no quadro (09922078) Júlio Batista Pires Álvaro, do QG/ZMM,
con iderado nesta situação desde 20 de Julho de 1998.

devendo ser
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SAJ SGE, no quadro (17391380) Júlio Henrique Paiva Figo, do BApSvc/BAI,
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.

devendo ser

SAJ SGE, no quadro (07283684) Rui Rodrigues Duarte Redinho, do BApSvc/BAI,
ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por panaria

Centro de Recrutamento

de 16 de Setembro

devendo
de 1998)

de Ponta Delgada

SAJ AMAN. no quadro (61067972) José Figueiredo Morgado,
ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

do CRecrCoimbra,

(Por portaria de 16 de Setembro

Centro de Recrutamento

devendo
de 1998)

de Vila Real

SCH INF, no quadro (07874276) Victor Manuel S. Rocha Moutela, da EMEL, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
SCH SGE. no quadro (17179177) Virgílio Alberto Cardoso Encarnação,
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.

do CCSelLisboa,

(Por portaria de 16 de Setembro

Centro de Recrutamento

de 1998)

de Viseu

SAJ SGE, no quadro (18098177) Manuel António da Silva Ferreira, do BAdidos, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria de 16 de Setembro

Delegação

de Lagos da Manutenção

de 1998)

Militar

CAP AM, no quadro (00662783) Carlos Manuel Diogo da Graça Rosa, da MM, devendo ser
considerado nesta situação desde 4 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 29 de Setembro

de 1998)

Guarda Nacional Republicana
BRIG, no quadro (35316562) Leonel Jorge Silva Carvalho, do IAEM, devendo ser considerado
nesta situação desde 17 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 15 de Setembro

de 1998)

ColocaçõeslDiligências

Diligência

Estado-Maior do Exército
no Núcleo Permanente do Comando Operacional

TCOR INF, no quadro (11925973) Francisco António
considerado nesta situação desde 9 de Julho de 1998.

das Forças Terrestres

Correia, do QG/BMI, devendo
(Por portaria de 2.+ de Setembro

ser

de 1998)
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Diligência

Direcção dos Serviços de Intendência
no Conselho Fiscal dos Estabelecimentos

Fabris

TCOR AM, no quadro (03707865) António Manuel r. de Matos Borges, do CPMAI, devendo
ser considerado nesta situação desde 19 de Agosto de 1998.
(Por parlaria

de 15 de Setembro

de 1998)

Quartel-General do Governo Militar de Lisboa
Diligência no Ministério da Defesa Nacional
CAP AM, no quadro (12069986) José Manuel M. Rei Tomás Leal, da DST, devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Agosto de 1998.
TEN SGE, no quadro (05674379) Valdemar Luís Guedes, do EMGFA, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Setembro de 1998.
(Por portaria de 15 de Setembro

de 1998)

Quartel-General do Governo Militar de Lisboa
Diligência no Estado-Maior General das Forças Armadas
COR INF, no quadro (09072965) Adelino de Matos Coelho, do EME, devendo ser considerado
nesta situação desde 17 de Março de 1998.
TCOR ART, no quadro (I 1329673) José Hermínio Estêvão Alves, do Gab/CEME,
ser considerado nesta situação desde 17 de Março de 1998.

devendo

TCOR TM, no quadro (04114964) Armando Braz Pinto Praça, da DSE, devendo ser considerado
nesta situação desde 3 I de Julho de 1998.
MAJ INF, no quatro (O 159 I 282) Jorge Manuel Carvalho
considerado nesta situação desde 2 I de Julho de 1998.

Zilhão, do BISM, devendo

MAJ ART, no quadro (06097578) João Miguel de Jesus Marquito,
considerado nesta situação desde I de Agosto de 1998.

ser

do EME, devendo ser

CAP INF, no quadro (1341 1681) Mário José Vieira Pereira, do CPMAI, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 15 de Setembro

de 1998)

CAP ART, no quadro (08954186) Vitor Manuel M. Fonseca Afonso Jorge, da EPA, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Setembro de 1998.
(Por portaria de 17 de Setembro

de 1998)

CAP MAT, no quadro (73873572) António José Tormenta dos Santos, da EMEL, devendo
ser considerado nesta situação desde 27 de Julho de 1998.
(Por portaria de 15 de Setembro

de 1998)

2,' Série
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Quartel-General
do Governo Militar de Lisboa
Diligência na Polícia Judiciária
Militar
COR INF, no quadro (03410163) Nelson de Almeida Nave, da DInstr, em diligência
CPMAI, devendo ser considerado nesta situação desde I I de Agosto de 1998,
(Por parlaria

de 15 de Setembro

no

de 1998)

Quartel-General
da Zona Militar dos Açores
Diligência no Comando Operacional
dos Açores
CAP QTS, no quadro (17838769) Álvaro Rodrigo Alpoim de Sousa Mendes, do 2TMTLisboa,
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Agosto de 1998,
(Por portaria de 15 de Setembro

Diligência

de 1998)

Quartel-General
da Região Militar do Norte
no Laboratório
Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos

ALF FARM, no quadro (00050392) Vítor Filipe Sá da Silva, da ESSM, devendo ser considerado
nesta situação desde IOde Agosto de 1998,
(Por parlaria

VI -

CURSOS,

ESTÁGIOS

de 29 de Setembro

de 1998)

E TIROCÍNIOS

Cursos
Frequentaram o "Curso de Infantaria da Academia Militar 97/98" que decorreu na AM, no
período de I de Outubro de 1993 a 30 de Setembro de 1998 os oficiais a seguir identificados, com
a classificação que a cada um se indica em valores:
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF

INF (35764591) Pedro Miguel Moreira Ribeiro de Faria, 15,12 - Bom;
INF GRAD TEN (14944391) Óscar Manuel Verdelho Fontura, 14,29 - Regular;
INF (22020292) Rui Jorge Roma Pais dos Santos, 14,21 - Regular;
INF (22934493) Hugo Miguel Moutinho Fernandes, 13,92 - Regular;
INF (26910792) Hélder Jorge Prata Pinto, 13,81 - Regular;
INF (33205492) João Luís Barreira, 13,76 - Regular;
INF (29636693) Luís António Miguens L. Pereira Mamão, 13,75 - Regular;
INF (36280093) Carlos Filipe Nunes Lobão Dias Afonso, 13,65 - Regular;
INF (31402993) João Paulo Maia Martins, 13,64 - Regular;
INF (04356893) António José Macedo Estrela Bastos, 13,56 - Regular;
INF (18689290) Ascendino da Silva Bernardes, 13,54 - Regular;
INF (23379693) José Paulo Silva Bartolomeu, 13,27 - Regular;
TNF (02890793) Raúl Alexandre Ferreira da Silva Sousa Pinto, 13,24 - Regular;
INF (25982592) Dinis Bento Vicente Duarte, 13,23 - Regular;
INF (32469392) Bruno André Assunção Marques Lopes, 12,95 - Regular;
INF (39748391) Luís Carlos Gonçalves Rodrigues, 12,90 - Regular;
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Miguel Pascoal Costa Seabra, j 2,83 - Regular;
Osvaldo Daniel Pereira da Rocha e Silva, 12,75 - Regular;
Carlos Manuel Paulos Cordeiro,
12,51 - Regular.

Frequentaram
o "Curso de Artilharia
da Academia
Militar 97/98" que decorreu na AM, no
período de I de Outubro de 1993 a 30 de Setembro de 1998 os oficiais a seguir identificados,
com
a classificação
que a cada um se indica em valores:
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF

período

ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART

(04107090)
João Pedro Fernandes
Almeida Machas, 13,54 - Regular;
(10096989)
Pedro José Fernandes
Seabra Silva, 13,53 - Regular;
António José Fernandes
Sá, 13,19 - Regular;
Angelo Miguel Marques Simões,
13,02 - Regular;
Agostinho
José Caldas de Freitas,
12,73 - Regular;
Sérgio Bruno Quintas Rosada Gião, 12,63 - Regular;
Pedro Jorge Veloso do Carmo Azevedo,
12,60 - Regular;
Carlos Manuel Peixoto Prata, 12,54 - Regular;
Carlos Miguel Cruto Roque, 12,52 - Regular;
Nelson José Mendes Rego, 12,37 - Suficiente;
Luís Miguel Claro Sardinha,
12,27 - Suficiente.

Frequentaram
o "Curso de Cavalaria
da Academia
Militar 97/98" que decorreu na AM, no
de I de Outubro de 1993 a 30 de Setembro de 1998 os oficiais a seguir identificados,
com

a classificação
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF

período

GRAD TEN
GRAD TEN
(22480593)
(38516793)
(29947893)
(31839792)
(37175292)
(39220592)
(03928991)
(30399192)
(38670891)

que a cada um se indica

CAV
CA V
CA V
CA V
CAV
CA V

GRAD TEN
(05174193)
(39578693)
(04771992)
(20825991)
(22305392)

em valores:

(01678090)
António Augusto Guerra Costa, 13,84 - Regular;
Jorge Manuel Faustino Rainha,
13,75 - Regular;
Luís Filipe Quinteiros
Morais,
13,16 - Regular;
João António Carvalho Baptista,
13,09 - Regular;
Nuno Miguel Gonçalves
Alves, 13,03 - Regular;
Pedro Miguel Guedes de Carvalho,
12,79 - Regular.

~

Frequentaram
o "Curso de Engenharia
da Academia Militar 97/98" que decorreu na AM, no
de I de Outubro de 1992 a 30 de Setembro de 1998 os oficiais a seguir identificados,
com

a classificação
TEN
TEN
TEN
TEN

que a cada um se indica

ENG
ENG
ENG
ENG

(32277291)
(37969791)
(20694191)
(08479589)

Frequentaram
na AM, no período
identificados,

~m valores:

Jorge Lopes Pereira,
14,88 - Bom;
Tiago Manuel Baptista Lopes, 14,09 - Regular;
José António Fernandes
Amaral,
13,88 - Regular;
Miguel Pires Rodrigues,
13,72 - Regular.

o "Curso de Administração
Militar da Academia
Militar 97/98" que decorreu
de I de Outubro de 1993 a 30 de Setembro
de 1998 os oficiais a seguir

com a classificação

que a cada um se indica

em valores:

ALF AM (29294191)
Domingos
Manuel Lameira Lopes, 13,90 - Regular;
ALF AM (27067393)
David Miguel Pascoal Rosado, 13,85 - Regular;
ALF AM GRAD TEN (16068190)
Pedro Manuel Carriço Pinheiro,
13,36 - Regular;
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ALF
ALF
ALF
ALF

AM
AM
AM
AM

(22309491)
(22754492)
(35836393)
(06920993)
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Rita Isabel Costa Mendonça Luz, 13,25 - Regular;
Filipa Mota Gonçalves, 13,02 - Regular;
Carla Susana Torres Ramos, 12,82 - Regular;
Maria Armanda Lopes Regadas, 12,03 - Suficiente.

Frequentou os cursos "LRRP Combate Arms Recognition e LRRP Leaders COlme" que
decorram na International School de Weingarten-Alemanha,
nos períodos de I I de Setembro de
1995 a 22 de Setembro de 1995, "LRRP Combate Arms Recognition course" e de 25 de Setembro
de 1995 a 13 de Outubro de 1995, "LRRP Leaders Course", o CAP INF (05534484) Paulo José da
Cruz Lourenço/QG/RMN,
com aproveitamento.

Por despacho do general AGE de 5 de Janeiro de 1998, frequentaram o "Curso de Operações
Especiais - QP/98", que decorreu no CIOE, no período de 12 de Janeiro de 1998 a 26 de Junho de
1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os militares a seguir
identificados:
TEN INF (24846991) João Vasco Gama Barros, 14,88 - Bom;
2SAR INF (05531692) José António Baleizão Torrão, 14,58 - Bom;
ISAR INF (09483387) João Carlos Gomes Santos, 14,38 - Regular;
2SAR INF (22467391) Frederico Martins Roriz, 13,71 - Regular;
2SAR INF (10311891) Fernando Jorge Botelho Figueiredo, 13,47 - Regular;
TEN INF (05647486) Luís Agostinho Guimarães Dias, 13,44 - Regular.
Por despacho do general CEME de 14 de Maio de 1997, frequentou o "NATO Satellite
Communications System OM-55 Technician course" que decorreu em Latina - Itália, no período de
6 de Abril de 1998 a 24 de Abril de 1998, o SCH TM (10225177) Manuel Filipe dos Santos
Oliveira, com aproveitamento.

VII -

DECLARAÇÕES

.o COR

INF RES (51396911) José Maria de Melo Parente, deixou de prestar serviço na AM,
desde I de Outubro de 1998, passando a prestá-lo no MusMil desde a mesma data.
O COR INF RES (63193759)
AM, desde I de Outubro de 1998.

Manuel Artur Ferreira,

passou a prestar serviço efectivo

na

O COR ENG RES (50768411) Manuel Augusto da Silva Dantas, deixou de prestar serviço
na DSE, desde 21 de Setembro de 1998.
O TCOR TM RES (36106858) Daniel José de Sousa Ferreira, deixou de prestar serviço na
Delegação da PJM do Porto, desde I de Outubro de 1998.
O SMOR MED RES (52318611) Joaquim Pereira Mendes da Graça, continua na efectividade
de serviço na situação de reserva colocado no HMP, desde 5 de Outubro de 1998, data da passagem
à situação de reserva, por limite de idade.
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o

SCR TM RES (31206462) Carlos Alberto Gabriel Esteves, continua na efectiviadade de
serviço na situação de reserva, colocado no RTml, desde 23 de Setembro de 1998, data da passagem
à situação de reserva, por limite de idade.

o

ISAR ART RES (51300611) João Camilo Marques Bajouco, deixou de prestar serviço no
BSS, desde 25 de Setembro de 1998.

VIII -

RECTIFICAÇÕES

Na OE, 2: série, n." 4, de 30 de Abril de 1995, pág. 162, linha 47, onde se lê: "2SAR
(18569790) João Manuel da Luz Conceição, BAdidos - 13,85 - Regular;", deve ler-se: "2SAR
(18569790) João Manuel da Luz Conceição, BAdidos, 13,05 - Regular;".
Na OE, 2: série, n." 3, de 31 de Março de 1998, pág. 155 linhas 20 e 23, onde se lê: "2SAR
AMAN (12694876) Diamantino Manuel Abelha Batista, 11,94 - Suficiente;" e "2SAR AMAN
(05614874) José Graça Curado Prioste, 11,78 - Suficiente;", deve ler-se: "2SAR AMAN (12698476)
Diamantino Manuel Abelha Batista, 11,94 - Suficiente;" e "2SAR AMAN (05641874) José Graça
Curado Prioste, 11,78 - Suficiente;".
Na OE, 2: série, n." 3, de 31 de Março de 1998, pág. 161, onde se lê: "I SAR AM (I 1387278)
António Nobre Mendes Roque, 14,28 - MBom;", deve ler-se: "ISAR AM (11387278) António
Nobre Mendes Roque, 14,28 - Regular".
Na OE, 2: série, n." 4, de 30 de Abril de 1998, pág. 226, linha II, onde se lê: "2SAR INF
(11350392) José Antero Gonçalves Ferreira, CIOE;", deve ler-se: "2S·AR INF (01350392) José
Antero Gonçal ves Ferreira, CIOE;" .

.

Na OE, 2: série, n." 5, de 31 de Maio de 1998, pág. 310, linha 9, onde se lê: "... 2 de Outubro
de 1996 a 31 de Janeiro de 1997 ... ", deve ler-se: "... 2 de Outubro de 1995 a 31 de Janeiro de
1997 ... ".
Na OE, 2: série, n." 5, de 31 de Maio de 1998, pág. 310, linha 39, onde se lê: "CAP ART
(17264485) Pedro Nuno Costa Salgado ... ", deve ler-se: "CAP ART (17264885) Pedro Nuno Costa
Salgado ... ".
Na OE, 2. série, n." 5, de 31 de Maio de 1998, pág. 311, linha 2, onde se lê: "José Pereira
Alves", deve ler-se: "José Ferreira Alves".
3

Na OE, 2: série, n." 5, de 31 de Maio de 1998, pág. 312, linhas 2, onde se lê: "...TEN INF
(00345991) António da Silva Cardoso ... ", deve ler-se: "...TEN INF (03425991) António da Silva
Cardoso ... ".
Na OE, 2: série, n." 5, de 31 de Maio de 1998, pág. 314, linha 40, onde se lê: "...SAJ PARAQ
(08306964) Viriato Costa Salvador ... ", deve ler-se: "...SAJ PARAQ (08300964) Viriato Costa Salvador. ..".
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Na OE, 2: série, n." 5, de 31 de Maio de 1998, pág. 315, linha 36, onde se lê: "I: ESP 766 - RMONT", deve ler-se: "I: ESP 439 - RMONT".
Na OE, 2: série, n." 5, de 31 de Maio de 1998, pág. 317, linha 19, onde se lê: "I SAR ART
(11950585) Nelson Caldas, 15,15 - Bom;", deve ler-se: "I SAR ART (11950585) Nelson Caldas,
15,95 - Bom;".

IX 1995
......
Janeiro, 8 -

MAJ REF (50112311)

OBITUÁRIO

Joaquim Oliveira Junior, do QG/GML.

1998
l,/Abril, 20 - CAP REF (500260 II) Manuel Selustriano Rebelo, do QG/GML:
Abril, 20 - 2SAR REF (90008598) Américo da Silva Rocha, do QG/GML;
--Agosto, 17 - TCOR REF (32254560) Fernando E. de Carvalho Bicho, do QG/GML;
Agosto, 17 - MAJ REF (51177211) António E. T. Gonçalves de Carvalho, do QG/GML;
- Setembro, 4 - COR INF (03309364) José Luís Machado de Oliveira, do IAEM;
Setembro, 8 - ISAR REF (73707072) Vitor M. Soares Schepens de Melo, do QG/GML;
Setembro, 10 - 1SAR REF (52200311) Inácio Ferreira Batista, do QG/RMN;
Setembro, 12 - ISAR REF (50837311) Manuel Simões Roque, do QG/RMN;
Setembro, 12 - ISAR REF (51038011) Joaquim L. Vasconcelos Barros, do QG/RMN.

O Chefe do Estado-Maior
António Eduardo

do Exército

Queiroz Martins Barrento,

general.

Está conforme:

o

Ajuduntc-Oc

nc r al do

Exército

/

José Casimiro

Gomes

Gonçalves

Aranha,

general

\

o·
~'

MINISTÉRIO

DA DEFESA

ESTADO-MAIOR

NACIONAL

DO EXÉRCITO

ORDEM

DO EXÉRCIT

2.ª SÉRIE
N.Q 11/30 DE NOVEMBRO DE 1998
Publica-se ao Exército o seguinte:

I - JUSTIÇA E DISCIPLINA

Condecorações
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército. condecorar com a medalha de prata de servicos
distintos. por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21. 25. com referência ao n." :I do art ,
todos do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas.
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro. o COR INF (07573864) Abílio Dias
Afonso.
0

67.

0

,

0

,

(Por portaria de 0 de Setembro

•

de 100H)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos. por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21. 25. com referência ao n." 3 do art . 67.
todos do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o COR ART (06584465) Vitor Manuel
Barata.
0

0

,

0

,

,

(Por portaria de 2 de Outubro

de 19(8)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
todos do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171, de 20 de Dezembro, o TCOR INF (03865868) António Camilo
Alrnendra.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de I." classe, ter sido considerado ao abrigo dos arts. 33.° e 39. do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Dec-Lei n.? 566/71,
de 20 de Dezembro, o COR ART (07249966) Valdemar José de Oliveira Patrício.
0

(Por portaria de 9 de Julho de 1(98)

O General de Brigada Armando Novelli, do Exército Italiano comandou, no âmbito da Operação
.. JOINT GUARD" no Teatro de Operações da Bósnia-Herzegovina, a Brigada Multinacional Norte
da SFOR. no período em que nela se integraram duas Unidades do Exército Português: o 2. Batalhão
de Infantaria Mecanizado e o 1. Batalhão de Infantaria Aerotransportado.
O Exército Português regista e enaltece a elevada competência e o extraordinário empenho
que o General de Brigada Armando Novelli demonstrou na sua acção de comando, tendo sempre
agido com dignidade e respeito em relação às Tropas portuguesas às quais sempre manifestou
0

0

,
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apoio, estímulo e apreço pela acção desenvolvida no Teatro de Operações da Bósnia. Merece
particular realce, na sua acção a forma eficiente como em diversas situações, autorizou pedidos de
apoio extraordinários quer no âmbito logístico quer no quadro da actividade operacional, revelando
excepcionais qualidades de chefia e relevantes qualidades pessoais que lhe granjearam o respeito
e a consideração dos militares Portugueses.
Através dos diversos contactos com os militares do 2.° BIMec e 1.° BIAT, e designadamente
durante múltiplas visitas realizadas por Altas Entidades, o GEN Novelli teceu sempre as mais
rasgadas referências elogiosas ao desempenho e profissionalismo dos militares do Exército Português
contribuindo assim, para prestigiar e tornar mais visível a acção militar Nacional na Bósnia-Herzegovina.
Pela forma brilhante como exerceu a sua acção de comando, na qual revelou excepcionais
qualidades de Homem e de Militar, pela excelente cooperação e salutar vivência que proporcionou
entre os militares dos Exércitos Italiano e Português, é de inteira justiça que o General de Brigada
Armando Novelli, seja apontado à consideração e respeito públicos, testemunhando-se deste modo,
o elevado mérito que lhe é reconhecido pelo Exército Português.
Nestes termos:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército. ao abrigo do art. 4.° do Oec.-Lei n." 397/85,
de II de Outubro condecorar com a Medalha de O. Afonso Henriques - Patrono do Exército grau
de 1." classe o General de Brigada Armando Novelli, do Exército Italiano.
(Por portaria de .I de Setembro

de 199~)

O Major General Girolarno Giglio, do Exército Italiano comandou, no âmbito da Operação
"JOINT GUARO" no Teatro de Operações da Bósnia-Herzegovina,
a Brigada Multinacional Norte
da SFOR. no períodoem que nela se integraram duas Unidades do Exército português: o 1° Batalhão
de Infantaria Aerotransportado e o Agrupamento ALFA.
O Exército Português regista e enaltece a elevada competência e o extraordinário empenho
que o Major General Girolamo Giglio demonstrou na sua acção de comando, tendo sempre agido
com dignidade e respeito em relação às Tropas Portuguesas às quais sempre manifestou apoio,
estímulo e apreço pela acção desenvolvida no Teatro de Operações da Bósnia.
Através dos diversos contactos com as Tropas Portuguesas, e designadamente durante múltiplas
visitas realizadas por Altas Entidades, o Major General Girolamo Giglio teceu sempre as melhores
e mais rasgadas referências elogiosas ao desempenho e profissionalismo dos militares do Exército
Português contribuindo assim, para prestigiar e tornar mais visível a acção militar Nacional na
Bósnia-Herzegovina
e impor-se ao respeito e consideração dos militares Portugueses.
Pela forma brilhante como exerceu a sua acção de comando, na qual revelou notáveis dotes
de inteligência e relevantes qualidades de Homem e de Militar, pela excelente cooperação e salutar
vivência que proporcionou entre os militares dos Exércitos Italiano e Português, é de inteira justiça
que o Major General Girolamo Giglio seja apontado à consideração e respeito públicos, testemunhandose deste modo, o elevado mérito que lhe é reconhecido pelo Exército Português.
Nestes termos:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, ao abrigo do art. 4.° do Oec.-Lei n.? 397/85,
de II de Outubro condecorar com a Medalha de O. Afonso Henriques - Patrono do Exército grau
de I: classe o Major General Girolamo Giglio, do Exército Italiano.
(Por portaria de 3 de Setembro

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha O. Afonso
a classe, por ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
Henriques - Patrono do Exército, de 2.
do Dec.-Lei n." 397/85, de I I de Outubro, O COR INF (33253960) João Francisco Guerreiro Santos.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha O. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2.a classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de I I de Outubro, o TCOR INF (06699568) Delfim Manuel Nunes Lobão.
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Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército.
condecorar
com a medalha
D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército. de 2." classe, por ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85, de II de Outubro, o TCOR INF (13126974) António Manuel Carneira Martins.
(Por portaria de I de Agosto de 1991\)

Manda
Henriques

-

do Dec.-Lei

o Chefe
Patrono

do Estado-Maior
do Exército,

n." 397/85.

do Exército,

de 3." classe,

de 11 de Outubro,

condecorar

com

por ter sido considerado

o CAP INF (00208586)

a medalha

D. Afonso

ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°

Manuel

da Cruz Pereira

Lopes.

(Por portaria de 16 de Julho de 19(8)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército,
condecorar
com a medalha
D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército. de 3: classe, por ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85. de II de Outubro, o CAP SGE (10708377)
António Manuel Martins.
Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército,
condecorar
com a medalha
D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército. de 3: classe, por ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n." 397/85. de II de Outubro. o CAP SGE (06098778)
João da Silva Ferreira.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1(98)

Manda
Henriques

-

do Dec.-Lei

o Chefe
Patrono

do Estado-Maior
do Exército,

n." 397/85.

do Exército,

de 4." classe,

de II de Outubro.

condecorar

com

por ter sido considerado

o SCH INF (07484777)

a medalha

D. Afonso

ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
António

da Conceição

Velez

Carpinteiro.
Manda
Henriques do Dec.-Lei

o Chefe

do Estado-Maior

do Exército,

condecorar

com

a medalha

D. Afonso

Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
n." 397/85, de II de Outubro, o SCH SGE (07808579)
Carlos Alberto Nascimento

Nunes.
Manda

o Chefe

do Estado-Maior

do Exército,

condecorar

com

a medalha

D. Afonso

Henriques - Patrono do Exército, de 4." classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei n.? 397/85, de II de Outubro, o SCH MAT (62082762)
Manuel Flor Marinho.
Manda
Henriques

-

do Dec.-Lei

o Chefe
Patrono

do Estado-Maior
do Exército,

n." 397/85.

do Exército,

de 4." classe,

de II de Outubro,

condecorar

com

por ter sido considerado

o SAJ MED

(51061911)

a medalha

João da Silva

(Por panaria

Manda
Henriques do Dec.-Lei

D. Afonso

ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
Ferreira.

de 1 de Agosto de 19(8)

o Chefe do Estado-Maior
do Exército,
condecorar
com a medalha
D. Afonso
Patrono do Exército, de 4: classe, por ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
n." 397/85,

de II de Outubro,

o ISAR

ART (17952085)

Jorge Manuel

Alves

da Silva

Ganhoteiro.
(Por panaria

de 22 de Julho de 1998)

Louvores
Louvo o MAJ INF (O 1774582) José Manuel Duarte da Costa pela grande dedicação, exemplar
sentido das responsabilidades
e elevada eficiência com que desempenhou,
ao longo de dois anos e
meio, as importantes
e complexas
funções de ajudante de campo do Presidente
da República.

-
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Oficial inteligente e possuidor de excelente cultura geral e militar, soube. a par da sua função
primordial,
ser um precioso colaborador,
discutindo
e dando pareceres
e opiniões extremamente
úteis sobre as mais diversas matérias com que a Casa Militar se viu confrontada.
para informação
e apoio do comandante
supremo das Forças Armadas.
Dotado de elevado espírito de bem servir e evidenciando
as suas qualidades
militares, de que
destaco o aprumo,
a lealdade e a excepcional
dedicação
ao serviço, o major Duarte da Costa
demonstrou
em todas as circunstâncias,
em particular
no acompanhamento
do Chefe do Estado,
quer no serviço diário, quer nas deslocações
ao estrangeiro,
a sua competência
e profissionalismo.
dignificando
com a sua atitude e comportamento
o Exército e as Forças Armadas Portuguesas.
Para além das suas qualidades
profissionais,
é de salientar que o major Costa enfrenta todas
as tarefas de que é incumbido
com grande rigor, frontalidade
e espírito de missão. o que é uma
garantia de poder ocupar cargos de maior responsabilidade.
Ao deixar as suas funções para ir frequentar
o Curso de Estado-Maior
e assim se preparar
para o exercício de mais elevados cargos na sua carreira. o major Duarte da Costa. pela competência
profissional
e qualidades
militares demonstradas,
de que resultou prestígio para a instituição militar,
é merecedor
que os serviços por si prestados sejam considerados
como relevantes.
extraordinários
e distintos.
31 de Agosto de 1998, - O Presidente
da República.
Jorge ,)OI7lPO;o.
Louvo o COR INF (07573864)
Abílio Dias Afonso, pelo modo brilhante e distinto como ao
longo de cerca de dois anos exerceu as funções de Comandante
do Regimento
de Infantaria N.? 13.
cuja acção foi ainda determinante
na afirmação
desta Unidade nos quadros da Região Militar. da
Arma de Infantaria,
do Exército e da sociedade civil envolvente.
Dotado de grande iniciativa, dinamismo
e espírito criativo, conjuntamente
com uma exemplar
dedicação,
alto sentido da responsabilidade
e do dever, soube vencer as dificuldades,
minimizar
insuficiências
e limitações,
implementando
um conjunto de medidas e propostas que se revelaram
ajustadas e decisivas
para a resolução
dos problemas
com que se confrontou,
nomeadamente
no
relançamento
do Encargo de Jnstrução.
Dedicando
especial atenção às capacidades
de actuação e níveis de desempenho
do Encargo
Operacional,
desenvolveu
um intenso e adequado programa de preparação
e treino culminando
com
empenhamentos
tanto no apoio aos Exercícios
BLl 971, ESTRELA
972, JARDOA 972 e STRONG
RESOLVE 98, como na participação nos Exercícios das séries, BLI, VIRJATO, ORION, FORCESGOE
e frontera, estes últimos com forças do Exército Espanhol,
catapultando
o RI 13 para um lugar de
destaque
e incutindo
nos seus quadros
e tropas elevados
padrões de motivação
e mais valias
técnicas e tácticas, pelo que foi com toda a naturalidade
que o Comando do Exército atribuiu a esta
Unidade a missão de organizar
e concentrar
o Agrupamento
ALFA para emprego
na BÓSNJA-HERZEGOVINA
no âmbito da SFOR II.
A sua permanente
disponibilidade,
a par de um grande espírito de sacrifício, no mais correcto
sentido de missão e em perfeita
sintonia com as orientações
do Comando
da Região Militar,
exerceu uma administração
adequada do pessoal e uma rigorosa, eficiente e meticulosa
gestão dos
recursos materiais e financeiros.
providenciando
melhorias
necessárias
e ajustadas de recuperação
e de manutenção
das infra-estruturas,
garantindo com êxito um funcionamento
equilibrado e eficiente
da Unidade como um todo, por forma a proporcionar
aos "Infantes do Marão" total motivação
e
o melhor bem estar para responder
a todas as tarefas e desafios.
Profundo
conhecedor
desta região transmontana,
o coronel Afonso, soube de forma muito
correcta e inteligente
manter um excelente
relacionamento
com as autoridades
e instituições
civis,
construindo
um clima de colaboração
e de participação
em diversas acções de interesse mútuo com
evidentes reflexos positivos
para a imagem da Instituição
Militar, donde se destaca a~ diligências
junto da Direcção Regional da Agricultura
para a elaboração
de um protocolo destinado à utilização
da Serra da Falperra como área de exercícios,
A extrema lealdade, o brio, o senso, a ponderação,
o privilégio do relacionamento
humano,
a generosidade
no esforço e a determinação
na consecução
dos objectivos
traçados,
a par de
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notáveis conhecimentos
e cultura militares, foram atributos que de forma muito particular marcaram
reconhecidamente
a dignidade
da sua postura,
No Comando
do Regimento
de Infantaria
N.? 13, o coronel Afonso confirmou
excelente
aptidão para bem servir em diferentes circunstâncias
e funções, praticou em elevado grau as virtudes
militares e prestou serviços que pela sua relevância
trouxeram
lustre, honra e prestígio
para o
Exército, pelo que devem ser considerados
de extraordinários,
relevantes
e distintos,
9 de Setembro de 1998, - O Chefe do Estado-Maior
do Exército, António Eduardo Queiroz
Martins Barrento,
general.
Louvo o COR ART (06584465)
Victor Manuel Barata pelo eficiente desempenho,
ao longo
de quase três anos na Chefia da Repartição de Justiça e Disciplina da Direcção com o mesmo nome,
o qual confirmou uma vez mais. a sua grande dedicação à Instituição Militar, uma notável capacidade
de trabalho. de adaptação
e de diálogo e um excelente espírito de disciplina,
Muito diversificados.
complexos e sensíveis que são os problemas que corporizam a actividade
da Repartição.
atento o grande volume de solicitações
que lhe são feitas e a escassez de tempo em
que quase sempre se insere a sua solução. a resposta aos mesmos tem sido adequada. o que radica
na motivação
que incute nos sem colaboradores,
na adopção de práticas pedagógicas
e na sua
discussão
e análise aprofundada
como método normativo.
A sobriedade.
sensatez e imparcialidade
dernonstradux
na resolução dos problemas surgidos.
com influência
na carreira dos militares e civis visados. tornam-no
credor da confiança
do; seus
chefes e da estima dos seus subordinados.
Frequentemente
contactado
pelas V/E/O. pelos militares e também por civis com interesse
em processos afectos à Repartição, com todos tem o coronel Barata sabido dialogar muito sensatamente.
assim contribuindo
para a boa imagem da Direcção.
À frente de uma área que se debate com lacunas legais importantes e cujo estudo assenta num
edifício legislativo
algo desactualizado.
o coronel Barata tem sabido manter, apesar da frequente
mudança de colaboradores
e da perda de alguns dos mais experientes,
a nível elevado a actividade
da Repartição.
pelo que considero os serviços prestados ao Exército de extraordinários,
relevantes
e distintos.
2 de Outubro de 1998, - O Chefe do Estado-Maior
do Exército, António Eduardo Queiro-;
Martins Barrento, general.
Louvo o COR ENG (02291863)
Eduardo Augusto Carneiro Teixeira, pela forma altamente
prestigiante
como. durante cerca de um ano. comandou o Regimento
de Engenharia
N.0 3. servindo
com excepcional
dedicação,
inteira lealdade e total entrega e revelando,
de modo inequívoco,
notáveis qualidades
de comando e chefia.
Evidenciando
muita competência.
inteligência
e raro sentido de missão, desenvolveu
um
trabalho de grande rigor e valia. em perfeita sintonia com as orientações
do Comando da Região
Militar, sendo de realçar os objectivos
conseguidos
na manutenção
e melhoria das instalações
e
respectivas
condições
de funcionalidade.
À sua esclarecida
acção de comando se deve atribuir parte significativa
do elevado moral,
espírito de corpo e eficiência que a Unidade espelha, sendo de destacar as acções levadas a cabo
na área da formação profissional. em coordenação com o instituto de Emprego e Formação Profissional,
e a excelente capacidade
de resposta demonstrada
no aprontamento
do Destacamento
de Engenharia
que integrou o Agrupamento
Alfa em missão na Bósnia-Herzegovina.
Dotado de sólida cultura geral e de elevada capacidade
de relacionamento
humano. o coronel
Carneiro Teixeira distinzuiu-se
também pelo modo como estabeleceu
os contactos com as diversas
autarquias,
às quais. no~ âmbito do Plano de Actividade
Operacional
Civil, prestou uma valiosa
colaboração
que tem sido alvo de generalizado
reconhecimento.
por vezes expresso
de forma
pública. o que se tem reflectido de forma muito significativa
no prestígio do RE3, da Região Militar
e do Exército.
Oficial possuidor de invulgar espírito de sacrifício e de obediência, coragem moral e abnegação,
confirmou, no comando do Regimento, excelente aptidão para bem servir em diferentes circunstâncias,
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sendo merecedor que os serviços por si prestados sejam considerados relevantes, importantes e de
muito elevado mérito.
I de Setembro de 1998, - O Chefe do Estado-Maior do Exército, António Eduardo Queiroz
Martins Ba rren to, general.
Louvo o TCOR INF (03865868) António Camilo Alrnendra, pela forma extremamente dedicada,
voluntariosa & abnegada como, durante mais de dois anos, exerceu as suas funções no Gabinete do
Comando da Logística, com destaque para o período em que, quase sozinho, desempenhou funções
de Chefe de Gabinete, pondo em realce os seus profundos conhecimentos profissionais, uma notável
capacidade de trabalho, muito equilíbrio e sensatez, e uma total abertura e lealdade para com o seu
Comandante.
A sua inegável craveira técnica, experiência e formação militares conjugadas com os seus
dotes de carácter, constituíram um excelente elo de ligação entre este Comando e os numerosos
órgãos e serviços que o integram e que nele sempre encontraram um apoio conhecedor, esclarecido
e amigo, facilitando a boa execução dos despachos e o célere andamento dos processos.
A mesma disposição e procedimentos o norteam perante o seu Chefe de Gabinete, a partir
do momento em que o lugar foi preenchido, sendo a sua actuação essencial no relacionamento com
a Secretaria e demais estruturas do Gabinete.
Oficial muito disciplinado e metódico demonstrando uma permanente disponibilidade e um
espírito de missão notáveis, dedicou ao serviço muitas horas para além dos períodos normais de
trabalho, sacrificando naturais interesses pessoais, impulsionando actividades, coordenando acções
e resolvendo problemas, quer ao nível da organização do Gabinete - na qual teve acção preponderante
- quer ao nível do protocolo e das relações com entidades de outros órgãos do Exército e exteriores
à Instituição Militar, quer sobretudo impulsionando a coordenação das acções logísticas a que o
Exército foi chamado no âmbito das operações de apoio à paz, da sustenta~ão das Forças Nacionais
Destacadas e na execução da 2: Lei de Programação Militar, áreas em que evidenciou inegável
aptidão para o desempenho de missões complexas e próprias de postos superiores.
A demonstração da sua capacidade profissional, alicerçada em virtudes militares notáveis e
total empenhamento nas missões que lhe são confiadas, como o comprova a sua brilhante folha de
serviços, levam a considerá-lo um oficial que muito honra a Arma e o Exército a que pertence, o
que muito justamente conduz a que os serviços por si prestados à Instituição Militar devam ser
considerados como extraordinários, relevantes e distintos e publicamente expressos no presente
louvor.
17 de Setembro de 1998, - O Chefe do Estado-Maior do Exército, António Eduardo Queiroz
Martins Barrento, general.
Louvo o CAP INF (00208586) Manuel da Cruz Pereira Lopes, pela forma competente, dinâmica
e muito eficiente como ao longo de quinze meses desempenhou, sucessivamente, as funções de
Oficial de Operações e 2.° Comandante da Companhia de Logística 6 (PO) MONUA em Angola.
No desempenho das funções de Oficial de Operações, demonstrou elevada competência profissional,
grande capacidade de trabalho, entusiasmo e perseverança, respondendo com oportunidade às solicitações
que lhe foram dirigidas, dedicando-se de forma entusiástica e empenhada ao cumprimento da missão.
Chamado a desempenhar as funções de 2.° Comandante durante nove meses, revelou qualidades de
abnegação e sacrifício exemplares, a par de uma elevada coragem moral, tendo, com a sua postura franca
e aberta, cativado os seus subordinados, obtendo resultados dignos de realce. Cultivando excelentes
relações sociais, revelou-se um elemento importante na integração da Companhia com as Unidades
vizinhas, Organizações Não Governamentais e autoridades locais, em especial na cidade do HUAMBO.
Oficial muito leal, com dotes de carácter e espírito de obediência, granjeou o capitão Lopes
a estima e consideração dos que com ele serviram, demonstrando ser digno de ocupar postos de
maior responsabilidade, devendo os serviços por si prestados serem considerados de muito elevado
mérito.
16 de Julho de 1998, - O Chefe do Estado-Maior do Exército, António Eduardo Queiroz
Martins Barrento, general.
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INF (510050 II) Almerindo Joaquim Pinheiro Rato, da EPI, pela competência,
notáveis como desempenhou
todas as funções ao longo de quarenta anos de

serviço

efectivo no Exército.
Inteligente,
determinado
e metódico, com claro entendimento
das orientações
do Comando,
devotou todas as suas capacidades
ao cumprimento
de missões que o tornaram numa referência para
todos

os que com ele privaram.
Dotado de vincada personalidade
e excepcional aptidão técnico-profissional,
muito disciplinado
e disciplinador,
cedo se tornou credor de estima dos seus Comandantes
e de respeito de todos os
seus subordinados.
A sua natural capacidade
de chefia, permitiu-lhe
criar condições
indispensáveis
à disciplina, ao moral, ao bem estar e espírito de corpo. A sua acção, alicerçada na autoconfiança,
autodomínio,
poder de iniciativa, objectividade
e rigor de análise, sobressaiu
na eficiência
obtida
na formação dos jovens quadros da Arma de Infantaria.
Tendo prestado serviço num conjunto apreciável
e diversificado
de Unidades
e Órgãos do
Exército e cumprido 4 comissões no ex-Ultramar,
a avaliação do seu desempenho
e da sua conduta
mereceram-lhe
expressivos
e honrosos louvores que informam uma folha de Serviços que retracta
um perfil de Sargento competente,
com elevado sentido do dever e espírito de missão.
Para além de extraordinárias
qualidades
profissionais,
o sargento-rnor
Rato cultivou sempre
todo um vasto conjunto de virtudes militares e humanas, aliás. abundantemente
reiteradas ao longo
da sua carreira, de que se destacam uma permanente e incondicional disponibilidade,
grande abnegação,
exemplar lealdade, nobreza de carácter, sobriedade
nas atitudes, vincada modéstia, profunda noção
do dever, grande facilidade
de relacionamento
humano e sã camaradagem.
Ao deixar o serviço activo, o sargento-mOI' Rato termina um notável período da sua carreira
militar, em que cumpriu com assinalável êxito todas as funções que lhe foram confiadas, distinguindose pela excepcional
aptidão para bem servir nas mais diversas circunstâncias
e pelas suas distintas
qualidades
humanas e virtudes militares, pelo que, se julga de inteira justiça manifestar-lhe
o maior
apreço e reconhecer
que dos serviços por si prestados,
resultou honra e lustre para a Instituição
Militar e para o País e foram extraordinários,
relevantes
e distintos.
I de Agosto de 1998, - O Chefe do Estado-Maior
do Exército, Antônio Eduardo Queiroz
Marfins

Barrento,

general.

II - MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO

Ingresso no quadro

Nos termos
n." 34-A/90

do art. 185.° e n." 2 do art. 187.° ambos

do EMFAR,

aprovado

pelo Dec.-Lei

de 24 de Janeiro.

CORT MED, supranumerário
(18901570)
João Gabriel Bargão dos Santos, do EME, devendo
ser considerado
nesta situação desde 25 de Junho de 1998, ocupando a vaga originada pela promoção
ao posto imediato, do CORT MED (05021768)
Pedro Manuel Cai moto Jácorne, da DSS.
COR INF, supranumerário
(02407064)
Hélder Manuel Veríssimo
Neto, da Dlnstr, devendo
ser considerado
nesta situação desde 6 de Junho de 1998, ocupando a vaga originada pela passagem
à situação de reserva, do COR INF (31652160)
José Marques Gonçalves
Novo, do Cl.og.
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COR

INF.

considerado
situação

supranumerário

nesta

situação

de reserva,

(03339365)

desde

do COR

nesta situação

desde

do COR

(09486565)

adido.

desde

do COR

Américo

à situação

de coronel

nesta

Pinto

Neves,

a vaga originada

Reis,

devendo

ser

à

pela passagem

do CRecrFaro.

Lucas, da ESE, devendo

a vaga originada

da Cunha

Lopes,

ser considerado

à situação

pela passagem

de

da EPI.

Manuel José Carvalho,

da EPI, devendo

a vaga originada

Lucas,

da ESE,

ser considerado

à situação

pela passagem

de

da ESE.

(03323166)
José Azuíl da Conceição
Duarte Mouz inho, do EME.
situação desde II de Agosto de 1998. ocupando
a vaga originada

de adido,

do COR lNF (03410163)

(O I 599266)

situação

desde

Carlos

Manuel

4 de Setembro

Nelson

de Almeida

Chaves

Gonçalves.

de 1998. ocupando

Nave, do CPMAJ.
da ETA T. devendo

a vaga existente

no posto

do QE de infantaria.

COR

lNF.

ser considerado
ao posto

João Madalena

João Madalena

COR INF. supranumerário
ser considerado

Raul Afonso

de 1998, ocupando

INF (09486565)

Rocha

de 1998, ocupando

(07856266)

29 de Junho

COR INF, supranumerário
devendo ser considerado
nesta
pela passagem

Alberto

27 de Maio de 1998, ocupando

INF (04462665)

COR INF, supranumerário
nesta situação

4 de Julho

INF (50182011)

COR INF, supranumerário
adido,

Carlos

2.' Série

supranumerário
nesta situação

imediato,

(08412167)

Rui Alexandre

Cardoso

desde 25 de Junho de 1998. ocupando

do CORT

INF (35317162)

Jorge

Manuel

Teixeira.

do EME,

a vaga originada

Si Ivério.

devendo

pela promoção

do QG/GML.

COR ART, supranumerário
(02578463)
António Ferreira da Silva. do lTMTLisboa,
devendo
ser considerado
nesta situação desde I de Junho de 1998, ocupando a vaga originada pela passagem
à situação de adido, do COR ART (07249966)
Valdemar
José de Oliveira Patrício. do RG 2.
COR CA V, supranumerário
nesta situação desde 2 de Julho
reserva,

do COR

COR
devendo

AM,

CA V (50434211)
supranumerário

ser considerado

à situação

passagem

(02534265)
Joaquim dos Reis, do RC3, devendo ser considerado
de 1998, ocupando a vaga originada pela passagem à situação de
Henrique

António

(03631964)

Arlindo

nesta situação

de reserva.

desde

do COR

Costa

de Sousa,

Mário

8 de Junho

da IGE.

de Moura

Vieira

de 1998, ocupando

AM (41257662)

António

Duarte,

do CFG,

a vaga originada

Joaquim

Teixeira

pela

Guerra,

do

CF/GML.
TCOR
devendo

INF, supranumerário

ser considerado

promoção

ao posto

TCOR

(08013266)

nesta situação

imediato,

do TCOR

INF, supranumerário

desde

Vasco

Augusto

Pinheiro

Gonçalves

15 de Junho de 1998, ocupando

INF (03339365)

Carlos

(110 13973) Carlos Alberto

Alberto

Cavaleiro

Capaz,

do RG2,

a vaga originada

Rocha

Neves,

Fernandes,

pela

da ESE.

do RG2, devendo

ser considerado
nesta situação desde 15 de Julho de 1998, ocupando a vaga originada pela passagem
à situação de adido ao quadro, do TCOR INF (08733481)
Fernando
Celso Vicente de Campos
Serafino,

do EMGFA.

TCOR
considerado
ao posto

INF, supranumerário
nesta

imediato,

situação

desde

do TCOR

(09777973)
19 de Julho

INF (03410163)

César

Augusto

Brás Martins,

de 1998, ocupando
Nelson

de Almeida

do RG3, devendo

a vaga originada
Nave,

ser

pela promoção

do CPMAI.
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TCOR INF, supranurnerano
(05084976)
Rui Garcia Simões,
do QG/BMI,
devendo
considerado
nesta situação desde I de Maio de 1998, ocupando a vaga originada pela promoção
posto imediato, do TCOR INF (O 1247464) Henrique José Pedroso de Albuquerque,
da DR.

591

ser
ao

TCOR INF, supranumerário
(14315776)
Rui Manuel de Almeida Esteves, do BCS/CMSM,
devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Junho de 1998, ocupando a vaga originada pela
promoção ao posto imediato, do TCOR INF (08412167)
Rui Alexandre Cardoso Teixeira, do EME.
TCOR INF, supranumerário
(07392978) Eduardo José Martins Veloso, do CrOE, devendo ser
considerado
nesta situação desde 15 de Julho de 1998, ocupando a vaga originada pela promoção
ao posto imediato, do TCOR INF (07030764)
Joaquim Rafael Ramos dos Santos, do CM.
TCOR INF, supranumerário
(09013981)
Fernando Manuel Dias Martins, do EME, devendo
ser considerado
nesta situação desde I de Maio de 1998, ocupando a vaga originada pela promoção
ao posto imediato, do TCOR INF (09486565)
João Madalena
Lucas, da ESE.
TCOR INF, supranumerário
(02858881)
José Manuel Cardoso Lourenço. do CPess, devendo
ser considerado
nesta situação desde 24 de Abril de 1998. ocupando a vaga originada pela promoção
ao posto imediato, do TCOR TNF (04719366)
Valdemar José Moura da Fonte, do EME.
TCOR lNF, supranumerário
(05161381) Marco António Mendes Paulino Serronha, do QG/GML,
devendo ser considerado
nesta situação desde 4 de Maio de 1998, ocupando a vaga originada pela
promoção
ao posto imediato, do TCOR INF (07856266)
Manuel José Carvalho, da EPl.
TCOR INF, supranumerário
(06656181) José António Rodrigues do Carmo, do CTA T, devendo
ser considerado
nesta situação desde J 7 de Março de 1998, ocupando a vaga originada pela passagem
à situação de adido ao quadro, do TCOR INF (09072965)
Adelino de Matos Coelho, do EME.
TCOR TNF, supranumerário
(08891582)
Jorge Manuel Cabrita Alão Correia da Silva, do
EME, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Maio de 1998, ocupando a vaga originada
pela promoção
ao posto imediato, do TCOR INF (02407064)
Hélder Manuel Veríssimo
Neto, da
Dlnstr.
TCOR ART, supranumerário
(11044776)
Fernando
da Costa Crespo, do EME, devendo ser
considerado
nesta situação desde 20 de Julho de 1998, ocupando a vaga originada pela promoção
ao posto imediato, do TCOR ART (07287466)
José Henrique
Duarte Mendes, da DASP.
TCOR ART, supranumerário
(00465879)
Rui Manuel Freire Damásio
Afonso, do CPess,
devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Julho de 1998, ocupando a vaga originada pela
promoção
ao posto imediato, do TCOR ART (03860266)
José Martins Cabaça Ruaz, da EPA.
TCOR ART, supranumerário
(06255680) José Manuel Saraiva Dias Bento, do CLog, devendo
ser considerado
nesta situação desde I de Setembro
de 1998, ocupando
a vaga originada
pela
passagem
à situação de adido ao quadro. do TCOR ART (07789874)
Carlos Manuel Saramago
Pinto, da AM.
.
TCOR ART, supranumerário
(18794480) Fernando Joaquim Alves Cóias Ferreira, do IAEM,
devendo ser considerado
nesta situação desde 17 de Março de 1998, ocupando a vaga originada pela
passagem à situação de adido ao quadro, do TCOR ART (11329673)
José Hermínio Estevão Alves,
do Gab/CEME.
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TCOR CA V, supranumerário
(03433667)
Manuel Ribeiro Cardoso, do IMPE, devendo ser
considerado
nesta situação desde 22 de Junho de 1998, ocupando a vaga originada pela passagem
à situação de adido, do TCOR CAV (61729674)
Paulo Manuel Madeira de Athaide Banazol, da
EPC.
TCOR
EPC, devendo
pela passagem
Martins,

CAV,

supranumerano

(08255980)

José

António

Domingues

do Espírito

Santo,

da

ser considerado
nesta situação desde 7 de Julho de 1998, ocupando a vaga originada
à situação de adido ao quadro, do TCOR CAV (07708974)
José António Cruz

do EME.

TCOR CA V. supranumerário
(16643380)
Eduardo Fernando
Alves da Costa. do QG/GMLI
/TMTLisboa,
devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Junho de 1998, ocupando a vaga
originada pela promoção ao posto imediato, do TCOR CA V (600 II 068) João Gilberto de Mascarenhas
de Sousa

Soares

da Mota,

da AM.
(Por portaria de 10 de Setembro

de 19lJ8)

TCOR AM, supranumerário
(02404379)
José Manuel Pronto do Rosário Santos, da ChAT,
devendo ser considerado
nesta situação desde 4 de Setembro de 1998. ocupando a vaga originada
pela promoção ao posto imediato. do TCOR AM (04153966)
António Manuel GaIvão Gonçalves,
da DSF.
(Por portaria de 22 de Setembro

TCOR

AM, supranumerário

(06188679)

Vitor Joaquim

Fonseca

considerado
nesta situação desde 7 de Julho de 1998. ocupando
situação de reserva, do TCOR AM (O I 075763) Ramiro Inácio

Rebelo,

de 1<J9H)

da AM, devendo

ser

à

a vaga originada pela passagem
da Rocha Martins, da DSI.
(Por portaria

de 10 de Setembro

de 1(98)

TCOR AM, supranumerário
(00826081)
Vitor Manuel Santos Gomes, do CF/RMS, devendo
ser considerado
nesta situação desde 4 de Setembro
de 1998, ocupando
a vaga originada
pela
promoção
ao posto imediato, do TCOR AM (03999065)
Fernando
Manuel da Silva Ascenção,
do
CF/RMS.
(Por portaria de 22 de Setembro

de 1998)

TCOR AM, supranumerário
(03341581) João Manuel Lopes Nunes dos Reis, do EME, devendo
ser considerado
nesta situação
desde 11 de Agosto de 1998, ocupando
a vaga originada
pela
passagem à situação de adido, do TCOR AM (12300077)
António Paulo Teixeira-de Sousa Machado,
do HMP.
(Por portaria de 17 de Setembro

MAJ SGE, supranumerário
(10988573)
considerado
nesta situação desde 2 de Julho
situação

de reserva,

do MAJ

MAJ SGE, supranumerário

José Aires Carvalho Fragoso, da DAMP, devendo ser
de J 998, ocupando a vaga originada pela passagem à

SGE (51545 I 11) João
(11504376)

de 1998)

Batista

Chambel,

do QG/BMI.

Victor Jorge Leite, do QG/GML,

devendo

nesta situação desde 13 de Julho de J 998, ocupando a vaga originada pela passagem
reforma, do MAJ SGE (07343474)
José Carlos Lima de Freitas Rato, do QG/GML.

ser considerado

à situação

de

MAJ QTS, supranumerário
(11925467)
Casimiro
Nunes Mendes,
do CPAE, devendo
ser
considerado
nesta situação desde 14 de Julho de 1998, ocupando
a vaga originada pela passagem
à situação de adido ao quadro, do MAl QTS (02635766)
Paulo Afonso São José Ramalho,
do
BApSvc/BMI.
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CAP ART, adido (08949385) Carlos Manuel de Lemos Ramos Dionísio, do RA5, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998, por ter deixado de prestar serviço no
EMGFA.
(Por portaria

de IOde

Setembro

de 1998)

Passagem à situação de adido
Nos termos do n." I da alínea b) do art. 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-N90
de 24 de Janeiro.
COR INF. no quadro (04462665) Américo Pinto da Cunha Lopes, colocado na EPI em
diligência no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Maio de 1998.
COR ART, no quadro (07249966) Valdemar José de Oliveira Patrício, do RG2, colocado no
EME em diligência no EMGFA. devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Junho de 1998.
(Por portaria

de 7 de Julho

de 1998)

TCOR CAVo no quadro (07708974) José António Cruz Martins. do QG/GML e a prestar
serviço em diligência no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Julho de
1998.
MAJ ENG, no quadro (04550878) Augusto Delgado dos Santos. do QG/GML e a prestar
serviço em diligência no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde IOde Agosto de
1998.
MAJ ENG, no quadro (16645383) Luís Fernando Montes Palma Ferro. do EMGFA e a
prestar serviço em diligência na REP. LOG. 3' DIV ITALIANA, devendo ser considerado nesta
situação desde I de Julho de 1998.
(Por portaria

de IOde

Setembro

ele 1998)

CAP ART, no quadro (08954186) Vitor Manuel M. Fonseca Afonso Jorge, do QG/GML e
a prestar serviço em diligência no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Setembro de 1998.
(Por portaria

de 17 ele Setembro

ele 1998)

Nos termos do n." 5 da alínea b) do art. 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-N90
de 24 de Janeiro.
GEN COG, no quadro (50991311) José Manuel
considerado nesta situação desde 6 de Maio de 1998.

da Silva Viegas, da GNR, devendo

ser

BRIG COG, no quadro (04760263) Manuel Fernando V. Marques Cardoso, do MDN, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria

ele IOde

Setembro

de 1998)

Nos termos do n." 6 da alínea h] do art. 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n.? 34-A/90
de 24 de Janeiro.
COR TM, no quadro (05452263) Joaquim Armando Ferreira da Silva, do RTm I, colocado no
QG/GML e a prestar serviço em diligência no MDN, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Junho de 1998.
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Madeira

de Athaide

na IGFAR,

devendo

Banazol,

Série

da EPC,

ser considerado

nesta

de 1998.
(Por portaria de 7 de Julho de 1998)

TCOR

TM, no quadro

e a prestar
Julho

serviço

em diligência

Henrique

no MDN,

José da S. Castanheira

devendo

ser considerado

do QG/GML,

Macedo,

nesta

situação

desde

13 de

de 1998.
TCOR

prestar

(15081578)

MAT,

serviço

no quadro

em diligência

(02268180)

no MDN,

Carlos

devendo

Jorge

Sampaio

ser considerado

Felgueira,

nesta

situação

do QG/GML
desde

e a

20 de Julho

de 1998.
Manuel dos Reis Jagundo, da NP/BLl,
e a prestar serviço
ser considerado
nesta situação desde 15 de Julho de 1998.

CAP SGE, no quadro (13633574)
em diligência na PJMCoimbra,
devendo

(Por portaria de IOde

TEN AM. no quadro
serviço

em diligência

(12069986)

no MDN,

José Manuel

devendo

Leal, do QG/GML

M. Rei Tomás

ser considerado

nesta

Setembro de 1908)

situação

desde

e a prestar

15 de Setembro

de

1998.
(Por portaria de 15 de Setembro de 1908)

TEN SGE, no quadro
em diligência

no IASFA,

(03627883)
devendo

José Vitor Lopes

ser considerado

Camões,

nesta

do QG/GML,

e a prestar

desde

Julho

situação

IOde

(Por portaria de IOde

Passagem

serviço

de 1998.

Setembro de 1998)

à situação supranumerário

Nos termos da alínea

e) do n." 3 do a11. 1870 do EMFAR,

aprovado

pelo Dec.-Lei

n." 34-A/90

de 24 de Janeiro.
COR INF, adido (07181666)
serviço

no EMGFA,
TCOR

autorizado
desde

INF,

devendo
adido

a regressar

1 de Setembro

Mário de Oliveira

ser considerado

(03137365)

da situação

João

Cardoso,

nesta
António

de licença

situação

desde

Machado

ilimitada,

do IAEM,

31 de Agosto

Matos,

devendo

por ter deixado

de 1998.

do QG/RMN,

ser considerado

de prestar

por ter sido
nesta

situação

de 1998.
(Por portaria de J O de Setembro de 1998)

Passagem à situação de licença ilimitada
Passou à situação de licença ilimitada desde 1 de Outubro
n." 1 do art. 219.° do EMFAR o CAP MAT (19233687)
Hernâny

Apresentação

da situação de licença registada

Apresentou-se
Guerreiro

de 1998, nos termos da alínea a) do
Manuel Teixeira da Silva do EME.

Romão,

da situação
devendo

de licença

ser considerado

registada
nesta

o SAJ CA V (09284180)

situação

desde

30 de Junho

Joaquim
de 1998.

Manuel
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Promoções
Nos termos da alínea b) do n." I do art. 70.° e dos n.'" 2 e 3 do art. 233.° do EMFAR,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, foi promovido ao posto de brigadeiro, o
CORT INF (44407062) José Sebastião Monteiro Martins.
Conforme deliberação do Conselho de Chefes de Estado-Maior, em 27 de Agosto de 1998,
confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional, em IOde Setembro de 1998, ao abrigo do
disposto no n.? 2 do art. 28.° da Lei n." 29/82. de II de Dezembro. com a nova redacção dada pela
Lei n.? 18/95. de 13 de Julho.
Para efeitos do n." 2 do art. 70° do EMFAR, o Oficial General promovido conta a antiguidade
do novo posto desde 27 de Agosto de 1998, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
Fica colocado imediatamente à esquerda do BRIG (44412861) Alberto da Luz Augusto.
(DR II série.

n." 227. de I de Outubro de 19(8)

Por parlaria de I de Setembro de 1998 do general CEME, foi promovido aos postos a seguir
indicados. nos termos do Dec-Lei n." 134/97 de 31 de Maio. o CAP ART DFA (36494961) MaJ~uel
Neves Tavares de Oliveira:
Major, com a antiguidade de I de Janeiro 1979:
Tenente-coronel com a antiguidade de 9 de Novembro de 1985:
Coronel com a antizuidade
de 1 de Outubro de 1991.
c
Fica posicionado na escala de antiguidades do QE de Artilharia à esquerda do COR ART
(46420556) Carlos Afonso da Fonseca Alferes e à direita do COR ART (42477862) António
Marques Abrantes dos Santos.
Tem direito aos vencimentos do posto de coronel desde 1 de Junho de 1997, nos termos do
art. 2.° do Dec.-Lei n." 134/97, de 31 de Maio, ficando integrado no escalão E3 da estrutura
remuneratória, ao abrigo do n.° 2 do art. 15.° do Dec.-Lei 57/90, de 14 Fevereiro, desde a mesma
data.
(DR II série, n." 220, de 23 de Setembro

de 199R)

Por portaria de 30 de Junho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de coronel,
nos termos do n. ° I do art. 189.° e da ai ínea a) do art. 234. ° do EMF AR, por satisfazer às cond ições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts 60.°, alínea e) do 236.° e 270.° do referido
Estatuto, o TCOR INF (03339365) Carlos Alberto Rocha Neves.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 15 de Junho de 1998, 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.? I do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n.? 1 do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de Gestão de Recursos Humanos
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do COR INF (07856266)
Manuel José Carvalho.
(DR II série, n." 168, de 23 de Julho de 1998)

Por portaria de 30 de Junho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de coronel,
nos termos do n.? 1 do art. 189.° e da alínea a) do ali. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
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gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea e) do 236.° e 270.° do referido
Estatuto, o TCOR INF (09072965) Adelino de Matos Coelho.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde IS de Junho de 1998, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto. nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
Mantém-se na situação de adido em relação ao quadro, após a promoção, pelo que, de acordo
com o n. ° I do art. 191. ° do EMF AR, não encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do COR INF (03339365)
Carlos Alberto Rocha Neves.
(DR II série.

11.°

168. de 23 de Julho de 1998)

Por portaria de 30 de Junho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea e) do 236.° e 270.° do referido
Estatuto, o TCOR INF (08412167) Rui Alexandre Cardoso Teixeira.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde IS de Junho de 1998, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto. nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE. nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de Gestão de Recursos Humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do COR lNF (09072965)
Adelino de Matos Coelho.
(DR II série.

11.°

168. de 23 de Julho de 1998)

Por portaria de 30 de Junho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea e) do 236.° e 270.° do referido
Estatuto, o TCOR CA V (03540465) Armando Manuel da Silva Aparício.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde IS de Junho 1998, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura rernuneratória
do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a redacção que
lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
Mantém-se na situação de adido em relação ao quadro, após a promoção, pelo que, de acordo
com o n." I do art. 191 ° do EMFAR, não encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do COR CAV (02534265)
Joaquim dos Reis.
(DR 11 série,

11.°

168. de 23 de Julho de 1998)

Por portaria de 30 de Junho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea e) do 236.° e 270.° do referido
Estatuto o TCOR CAV (60011068) João Gilberto de Mascarenhas de Sousa Soares da Mota.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 15 de Junho de 1998, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n. ° I do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n.? I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de Gestão de Recursos Humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do COR CA V (03540465)
Armando Manuel da Silva Aparício.
(DR II série,

11.°

168, de 23 de Julho de 1998)
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Por portaria de 4 de Setembro de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea o) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea e) do 236.° e 270.° do referido
Estatuto, o TCOR CA V (04246665) José António Saturnino Balula Cid.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 4 de Setembro de 1998, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n. ° I do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
Mantém-se na situação de adido em relação ao quadro, após a promoção, pelo que, de acordo
com o n." I do art. 191.° do EMFAR, não encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do COR CA V (600 11068)
João Gilberto de Mascarenhas de Sousa Soares da Mota.
(DR " sérico n." 229, de 3 de Outubro

de 1998)

Por portaria de 4 de Setembro de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea o) do art . 234.° do EMFAR. por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea e) do 236.° e 270° do referido
Estatuto, o TCOR AM (04153966) António Manuel Gaivão Gonçalves.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 4 de Setembro de 1998. data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
rernuneratória
do novo posto, nos termos do n° I do art. 14° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de Gestão de Recursos Humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do COR AM (03631964)
Arlindo Mário de Moura Vieira Duarte.
(DR " sérico

11.°

229, dc 3 de Outubro

de 1998)

Por portaria de 4 de Setembro de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de coronel,
nos termos do n.? I do art. 189.° e da alínea o) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea e) do 236.° e 270.° do referido
Estatuto, o TCOR AM (03999965) Fernando Manuel da Silva Ascenção.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 4 de Setembro de 1998, data a partir
da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
rernuneratória
do novo posto, nos termos do n.° I do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de Gestão de Recursos Humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do COR AM (04153966)
António Manuel GaIvão Gonçalves.
(DR II série, n." 229, de 3 de Outubro de 1998)

Por portaria de 30 de Junho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel,
nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea b} do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea d) do
236.° e 269.° do referido Estatuto, o MAJ INF (11013973) Carlos Alberto Cavaleiro Fernandes.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 15 de Junho de 1998, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n. ° I do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n.? I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
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Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de Gestão de Recursos Humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR INF (14315776)
Rui Manuel de Almeida Esteves.
(DR II série.

11.°

168. de 23 de Julho de 1998)

Por portaria de 30 de Junho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea 17) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea d) do
236.° e 269.° do referido Estatuto, o MAJ INF (07372978) Eduardo José Martins Veloso.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 15 de Junho de 1998, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90. de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE. nos termos do n." I do art. 187.0 do
EMF AR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de Gestão de Recursos Humanos.
Fica posicionado na Iista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR INF ( I 10 13973)
Carlos Alberto Cavaleiro Fernandes.
(DR II série.

11.°

168. de 23 de Julho de 19<)8)

Por portaria de 30 de Junho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel,
nos termos do n." 1 do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea d) do
236.° e 269.° do referido Estatuto, o MAJ INF (09777973) César Augusto Brás Martins.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 15 de Junho de f 998. data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
rernuneratória
do novo posto, nos termos do n.° I do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMF AR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de Gestão de Recursos Humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR INF (07372978)
Eduardo José Martins Veloso.
(DR II série,

11.°

168, de 23 de Julho de 1998)

Por portaria de 30 de Junho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea 17) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea d) do
236.° e 269.° do referido Estatuto, o MAJ ART (02853680) Manuel Viriato Ramos Veloso.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 15 de Junho de 1998, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n.? I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
Fica na situação de supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de Gestão de Recursos Humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR ART (06255680)
José Manuel Saraiva Dias Bento.
(DR II série,

11.°

168. de 23 de Julho de 1998)

Por portaria de 30 de Junho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel,
nos termos do n.? I do art. 189.° e da alínea 17) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea d) do
236.° e 269.° do referido Estatuto, o MAJ CAV (16499879) Rui Alves Tavares Ferreira.
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Este oficial conta a antiguidade
do novo posto, desde 15 de Junho de 1998, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos,
ficando
integrado
no escalão
I da estrutura
remuneratória
do novo posto, nos termos do n. ° 1 do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
Fica na situação de supranumerário
no respectivo
QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente
uma vaga do QE de Gestão de Recursos Humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR CAV (03009380)
Alberto Sebastião
Neves Marinheiro.
(DR II série,

11."

168. de 23 de Julho de 1998)

Por portaria
de 30 de Junho de 1998 do general
CEME,
foi promovido
ao posto de
tenente-coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea h) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer
às condições
gerais e especiais de promoção
estabelecidas
nos arts. 60.°, alínea d) do
José Manuel Pronto do Rosário Santos.
2360 e 269.° do referido Estatuto, o MAJ AM (02404379)
Este oficial conta a antiguidade
do novo posto, desde 15 de Junho de 1998, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos,
ficando
integrado
no escalão
I da estrutura
remuneratória
do novo posto. nos termos do n." I do art. 14.° do Dcc.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
Fica na situação de supranumerário
no. respectivo
QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando
transitoriamente
uma vaga do QE de Gestão de Recursos Humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR AM (06188679)
Victor Joaquim Fonseca Rebelo.
(DR II série,

11."

168. de 23 de Julho de 1998)

Por portaria
de 30 de Junho de 1998 do general
CEME, foi promovido
ao posto de
tenente-coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e da alínea b) do art. 234.° do EMFAR,
por
satisfazer
às condições
gerais e especiais de promoção
estabelecidas
nos arts. 60.°, alínea d) do
236.° e 269.° do referido Estatuto, o MAJ AM (00826081)
Vitor Manuel Santos Gomes.
Este oficial conta a antiguidade
do novo posto, desde 15 de Junho de 1998, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos,
ficando integrado
no escalão
I da estrutura
remuneratória
do novo posto, nos termos do n.? 1 do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
Fica na situação de supranumerário
no respectivo
QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando
transitoriamente
uma vaga do QE de Gestão de Recursos Humanos.
Fica posicionado
na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR AM (02404379)
José Manuel Pronto do Rosário Santos.
(DR II série,

11.°

168. de 23 de Julho de 1998)

Por portaria de 30 de Junho de ] 998 do general CEME, foi promovido
ao posto de major,
nos termos do n.? I do art, 189.° e da alínea c) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos arts. 60.°, alínea c) do 236.° e 268.° do referido
Estatuto, o CAP SGE (03224072)
João Cabra] Casimiro.
Este oficial conta a antiguidade
do novo posto, desde 4 de Abril de ] 998, data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos,
ficando integrado no escalão]
da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a redacção que
lhe foi dada pelo n.? I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
Fica na situação de supranumerário
no respectivo
QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando
transitoriamente
uma vaga do QE de Gestão de Recursos Humanos.
Fica posicionado
na lista geral de antiguidades
do seu QE à esquerda do MAJ SGE (15881773)
João Alberto

Lope

dos Santos.
(DR II série, n." 168. de 23 de Julho de 1998)
(DR II série, n." 227, de I de Outubro de 1998)
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Por despacho de 9 de Setembro de 1998 do general CEME, e para preenchimento da vaga
existente no QE de Pessoal e Secretariado, aprovado pelo seu despacho n.? 16/98, de 19 de Janeiro,
é promovido ao posto de sargento-chefe, nos termos do n° I do art. 189.° e alínea b} do art. 297.°,
do EMF AR, por satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°,
alínea c) do art. 298.° e no art. 320.°, do referido Estatuto, o SAJ ENG (01216278) José Gomes
Correia Rama.
Conta a antiguidãde desde I de Setembro de 1998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-chefe.
Fica na situação de supranumerário do respectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga de Pessoal e Secretariado.
(DR II série.

11.°

2'.27.de I de Outubro

de 1(98)

Por despacho de 9 de Setembro de 1998 do general CEME. e para preenchimento da vaga
existente no QE de Pessoal e Secretariado. aprovado pelo seu despacho n.? 16/98, de 19 de Janeiro,
é promovido ao posto de sargento-chefe, nos termos do n.? I do ari. 189.° e alínea b) do art. 297.°,
do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°.
alínea c) do art. 298.° e no art. 320.°. do referido Estatuto. o SAJ ENG (08632079) Mário Alfredo
Martins
Conta a antiguidade desde I de Setembro de 1998. data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura rernuneratória
do posto de
sargento-c hef e.
Mantém-se na situação de adido ao quadro, nos termos do n.? I da alínea b) do art. 186.° do
EMFAR.
(DR II série,

n.o 227. de I de Outubro

de 1(98)

Por despacho de 9 de Setembro de 1998 do general CEME, e para preenchimento da vaga
existente no QE de Pessoal e Secretariado, aprovado pelo seu despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro,
é promovido ao posto de sargento-chefe, nos termos do n." I do art. 189.° e alínea b} do art. 297.°,
do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°,
alínea c) do art. 298.° e no art. 320.°, do referido Estatuto, o SAJ MAT (61385970) António José
Pinto Paulino
Conta a antiguidade desde I de Setembro de 1998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-chefe.
Fica na situação de supranumerário do respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga de Pessoal e Secretariado.
(DR II série, n." 227. de I de Outubro

de 1998)

Por despacho de 9 de Setembro de 1998 do general CEME, e para preenchimento da vaga
existente no QE de Pessoal e Secretariado, aprovado pelo seu despacho n.? 16/98, de 19 de Janeiro,
é promovido ao posto de sargento-chefe, nos termos do n.? I do art. 189.° e alínea b) do art. 297.°,
do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°,
alínea c) do art. 298.° e no art. 320.°, do referido Estatuto, o SAJ MUS (06901465) Manuel Barroso
Roxo.
Conta a antiguidade desde I de Setembro de 1998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-chefe.
Fica na situação de supranumerário do respectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga de Pessoal e Secretariado.
(DR II série, n.? 227, de I de Outubro de 1998)
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Por despacho de 9 de Setembro de 1998 do general CEME, e para preenchimento
da vaga
existente no QE de Pessoal e Secretariado,
aprovado pelo seu despacho n." 16/98, de 19 de Janeiro,
é promovido ao posto de sargento-chefe,
nos termos do n." I do art. 189.° e alínea b} do art. 297.°,
do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
no art. 60.°,
alínea c) do art. 298.° e no art. 320.°, do referido Estatuto,
o SAJ SPM (05345266)
Teotónio
Mariquites
Rodrigues.
Conta a antiguidade
vencimento
do novo posto,

desde I de Setembro
de 1998, data a partir da qual tem direito
ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória
do posto

ao
de

sargento-chefe.
Fica na situação de supranumerário
do respectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando
temporariamente
uma vaga de Pessoal e Secretariado.
(DR II série, n." 227. de I de Outubro de 1998)

Por despacho de 9 de Setembro de 1998 do general CEME, e para preenchimento
da vaga
existente no QE de Pessoal e Secretariado,
aprovado pelo seu despacho n. ° 16/98, de 19 de Janeiro,
é promovido
ao posto de sargento-chefe,
nos termos do n. ° I do art. 189 o e al ínea b) do art. 297.°,
do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
no art. 60.°,
Ernesto Loreno
alínea c) do art. 2980 e no art. 320.°, do referido Estatuto, o SAJ SPM (07208966)
Pina Monteiro.
Conta a antiguidade
vencimento
do novo posto.
sargento-chefe.
Mantém-se

desde I de Setembro
de 1998, data a partir da qual tem direito
ficando integrado no escalão I da estrutura rernuneratória
do posto

na situação

de adido ao quadro,

nos termos

do n° 6 da alínea

b) do art.

ao
de

186° do

EMFAR.
(DR II série. n." 227. de I de Outubro de 1998)

Por despacho
de IOde Setembro
de 1998, do chefe da RPMP/DAMP,
por competência
subdelegada,
e para preenchimento
de vagas existentes no QE de Pessoal e Secretariado,
aprovado'
pelo Despacho
16/98 de 19 Janeiro do general CEME, é promovido
ao posto de sargento-ajudante,
nos termos do n." I do art. 189.° e alínea c) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais
de promoção
estabelecidas
nos arts. 60.°, alínea b) do art. 298.° e 319.°, do
referido Estatuto, o I SAR INF (15887183)
Dário C. Barroso Seborro Ferreira Machado.
Conta a antiguidade
desde I de Setembro
de 1998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória
do posto de
sargeruo-ajudan
te.
Fica na situação de supranumerário,
no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando
temporariamente
uma vaga do QE de Pessoal de Secretariado.
(DR II série. n." 229, de 3 de Outubro de 1998)

Por despacho

de

IOde

Setembro

de 1998,

do chefe

da RPMP/DAMP,

por competência

subdelegada,
e para preenchimento
de vagas existentes no QE de Pessoal e Secretariado,
aprovado
pelo Despacho 16/98 de 19 de Janeiro do general CEME, é promovido ao posto de sargento-ajudante,
nos termos do n." I do art. 189.° e alínea c) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais
de promoção
estabelecidas
nos arts. 60.°, alínea b) do art. 298.° e 319.°, do
referido Estatuto, o ISAR INF (05333584)
João Paulo dos Santos Alves.
Conta a antiguidade
desde I de Setembro
de 1998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória
do posto de
sargento-a judan te.
Fica na situação de supranumerário,
no respectivo QE, nos termos do n." 1 do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente
uma vaga do QE de Pessoal de Secretariado.
(DR II série, n." 229, de 3 de Outubro de 1998)
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Por despacho de IOde Setembro de 1998, do chefe da RPMPIDAMP, por competência
subdelegada, e para preenchimento de vagas existentes no QE de Pessoal e Secretariado, aprovado
pelo Despacho 16/98 de 1.9de Janeiro do general CEME, é promovido ao posto de sargento-ajudante,
nos termos do n.? I do art. 189.° e alínea c) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea h) do art. 298.° e 319.°, do
referido Estatuto, o ISAR INF (07667884) Francisco José Nogueira Pereira.
Conta a antiguidade desde I de Setembro de 1998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-a] udante.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de Pessoal de Secretariado.
(DR II sérico n." 229. de 3 de Outubro de 199R)

Por despacho de IOde Setembro de 1998, do chefe da RPMP/DAMP, por competência
subdelegada, e para preenchimento de vagas existentes no QE de Pessoal e Secretariado, aprovado
pelo Despacho 16/98 de 19 de Janeiro do general CEME, é promovido ao posto de sargento-ajudante,
nos termos do n." I do art. 189.° e alínea c) do art. 297.° do EMFAR. por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°. alínea h) do art. 298.° e 319.°, do
referido Estatuto, o ISAR INF (12137084) António Agostinho Francisco Correia.
Conta a antiguidade desde I de Setembro de 1998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-a j udan te.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de Pessoal de Secretariado.
(DR II sérico n." 229. de 3 de Outubro

de 1998)

Por despacho de IOde Setembro de 1998, do chefe da RPMP/DAMP, por competência
subdelegada, e para preenchimento de vagas existentes no QE de Pessoal e Secretariado, aprovado
pelo Despacho 16/98 de 19 de Janeiro do general CEME, é promovido ao posto de sargento-ajudante,
nos termos do n.? I do art. 189.° e alínea c) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea b) do art. 298.° e 319.°, do
referido Estatuto, o ISAR INF (00846081) Carlos António Lopes Figueiredo.
Conta a antiguidade desde I de Setembro de 1998. data a partir da qual tem direito ao
vencimento do n.ovo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-ajudante.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n.? 1 do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de Pessoal de Secretariado.
(DR II série, n." 229, de 3 de Outubro

de 1998)

Por despacho de 14 de Setembro de 1998 do chefe da RPMP/DAMP, por competência
subdelegada, e para preenchimento de vaga existente no QE de Engenharia, aprovado por despacho
n.? 16/98 de 19 de Janeiro do general CEME, é promovido ao posto de sargento-ajudante, nos
termos do n." I do art. 189.° e alínea c) do art. 297.°, do EMFAR, por satisfazer às condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea b) do art. 298.° e art. 319.° do referido
Estatuto, o ISAR ENG (13501384) Francisco José Oliveira Reis Egydio Ferreira, do REI.
Conta a antiguidade desde I de Setembro de 1998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-ajudante.
(DR II série.

n." 227, de I de Outubro

de 1998)
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Por despacho de IOde Setembro de 1998, do chefe da RPMP/DAMP, por competência
subdelegada, e para preenchimento de vagas existentes no QE de Pessoal e Secretariado, aprovado
pelo Despacho 16/98 de 19 de Janeiro do general CEME, é promovido ao posto de sargento-ajudante,
nos termos do n.? I do art. 189.° e alínea c) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea b) do art. 298.° e 319.°, do
referido Estatuto. o ISAR MA T (07190281) Carlos Manuel Fernandes Soares.
Conta a antiguidade desde I de Setembro de 1998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-a j udan te.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR. ocupando temporariamente uma vaga do QE de Pessoal de Secretariado.
(DR II sérico n." 229. de 3 de Outubro de 1998)

Por despacho de IOde Setembro de 1998, do chefe da RPMP/DAMP, por competência
subdelegada, e para preenchimento de vagas existentes no QE de Pessoal e Secretariado, aprovado
pelo Despacho 16/98 de 19 de Janeiro do general CEME. é promovido ao posto de sargento-ajudante.
nos termos do n." I do art. 189.° e alínea c) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°. alínea b) do art. 298.° e 319.°, do
referido Estatuto, o ISAR MAT (08097582) Manuel António Freire Mano.
Conta a antiguidade desde I de Setembro de 1998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-ajudante.
Fica na situação de adido ao quadro, no respectivo QE, nos termos do n.? I da alínea b) do
art. 186° do EMFAR.
(DR II série,

11.°

229. de 3 de Outubro de

J

9n)

Por despacho de IOde Setembro de 1998, do chefe da RPMP/DAMP, por competência
subdelegada, e para preenchimento de vagas existentes no QE de Pessoal e Secretariado, aprovado
pelo Despacho 16/98 de 19 de Janeiro do general CEME, é promovido ao posto de sargento-ajudante,
nos termos do n." I do arj. 189.° e alínea c) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea b} do art. 298.° e 319.°, do
referido Estatuto, o ISAR MJ\T (08297385) Carlos Alberto Simões Oliveira Pacheco.
Conta a antiguidade desde I de Setembro de 1998, 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.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de Pessoal de Secretariado.
(DR II série,

11.°

229. de 3 de Outubro de

J

998)

Por despacho de IOde Setembro de 1998, do chefe da RPMP/DAMP, por competência
subdelegada, e para preenchimento de vagas existentes no QE de Pessoal e Secretariado, aprovado
pelo Despacho 16/98 de 19 de Janeiro do general CEME, é promovido ao posto de sargento-ajudante,
nos termos do n.? I do art. 189.° e alínea c) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea b) do art. 298.° e 319.°, do
referido Estatuto, o ISAR MA T (00481084) Eusébio de Carvalho Peixoto.
Conta a antiguidade desde I de Setembro de 1998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto. ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-ajudante.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n. ° I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de Pessoal de Secretariado.
(DR II sérico n." 229. de 3 de Outubro de 1998)
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Por despacho de IOde Setembro de 1998, do chefe da RPMP/DAMP, por competência
subdelegada, e para preenchimento de vagas existentes no QE de Pessoal e Secretariado, aprovado
pelo Despacho 16/98 de 19 de Janeiro do general CEME, é promovido ao posto de sargento-ajudante,
nos termos do n." I do art. 189.° e alínea c) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais "de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea b) do art. 298.° e 3 I9.°, do
referido Estatuto, o ISAR MAT (03939384) Jaime Correia Martins.
Conta a antiguidade desde I de Setembro de 1998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-ajudante.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE. nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR. ocupando temporariamente uma vaga do QE de Pessoal de Secretariado.
(DR II sérico

11.°

220. de 3 de Outubro de 1998)

Por despacho de IOde Setembro de 1998, do chefe da RPMPIDAMP, por competência
subdelegada, e para preenchimento de vagas existentes no QE de Pessoal e Secretariado, aprovado
pelo Despacho 16/98 de 19 de Janeiro do general CEME, é promovido ao posto de sargento-ajudante,
nos termos do n.? I do art. 189.° e alínea c) do art. 297.° do EMFAR. por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea b) do art. 298.° e 3 I9.°, do
referido Estatuto, o ISAR SGE (09079784) João Manuel Jerónimo Dores.
Conta a antiguidade desde 1 de Setembro de 1998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura rernuneratória do posto de
sargento-ajudante.
Fica na situação de supranumerário. no respectivo QE. nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de Pessoal de Secretariado.
(DR II série.

11."

220. de 3 de Outubro de 1998)

Por despacho de IOde Setembro de 1998, do chefe da RPMPIDAMP, por competência
subdelegada, e para preenchimento de vagas existentes no QE de Pessoal e Secretariado, aprovado
pelo Despacho 16/98 de 19 de Janeiro do general CEME, é promovido ao posto de sargento-ajudante,
nos termos do n." I do art. 189.° e alínea c) do art. 297.° do EMFAR. por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea b} do art. 298.° e 319.°, do
referido Estatuto, o I SAR SGE (16431684) Artur Luís Botelho Camilo.
Conta a antiguidade desde I de Setembro de 1998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-aj udante.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de Pessoal de Secretariado.
(DR II série,

11.°

229. dc 3 de Outubro de 1998)

Por despacho de IOde Setembro de 1998, do chefe da RPMPIDAMP, por competência
subdelegada, e para preenchimento de vagas existentes no QE de Pessoal e Secretariado, aprovado
pelo Despacho 16/98 de 19 de Janeiro do general CEME, é promovido ao posto de sargento-ajudante,
nos termos do n." I do art. 189.° e alínea c) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea b) do art. 298.° e 319.°, do
referido Estatuto, o ISAR PARAQ (0837028 I) Rui Manuel Marmelo Mão-De-Ferro.
Conta a antiguidade desde I de Setembro de 1998, 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.
Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de Pessoal de Secretariado.
(DR II série,

11.°

229. de 3 de Outubro

de 1998)
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Por despacho de IOde Setembro de J 998, do chefe da RPMP/DAMP, por competência
subdelegada, e para preenchimento de vagas existentes no QE de Pessoal e Secretariado, aprovado
pelo Despacho 16/98 de 19 de Janeiro do general CEME, é promovido ao posto de sargento-ajudante,
nos termos do n." I do art. 189.° e alínea c) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea b} do art. 298.° e 3 I9.°, do
referido Estatuto, o ISAR PARAQ (12790479) Fernando Manuel Faustino Espírito Santo.
Conta a antiguidade desde I de Setembro de 1998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-a judan te.
Fica na situação de supranumerário. no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de Pessoal de Secretariado.
(DR " série, n." 229, ele 3 ele Outubro

IV -

ele 19(8)

LISTAS DE PROMOÇÃO

Por despacho de 2 I de Outubro de 1998, o general CEME, autorizou a difusão dos 4.°, 5.°
e 6.° nomes. constantes da lista de promoção, dos tenentes-coronéis de transmissões, a promover
por escolha ao posto de coronel para o ano de 1998, nos termos dos arts. 189.° e 193.° do EMFAR,
devidamente homologada por seu despacho de 22 de Dezembro de 1997.
TCOR TM (09923767)
TCOR TM (04114964)
TCOR TM (71230964)

Macário Filipe Camilo;
Armando Brás Pinto Praça;
António Adalberto Montenegro

Sollari Allegro.

Lista de promoção, por antiguidade para 1998, dos majores de Engenharia nos termos do n.? 5
do art. 193.° do EMFAR, homologada por despacho de 21 de Outubro de 1998, do general CEME:
MAJ ENG (16645383) Luís Fernando Montes Palma Ferro;
MAJ ENG (09664 180) Mário Augusto Lebre da Silva Grilo;
MAl ENG (16599781) Gil Abel de Andrade Ramos.
Lista de promoção, por antiguidade para 1998, dos majores de Transmissões nos termos do
n." 5 do art. 193.° do EMFAR, homologada por despacho de 21 de Outubro de 1998, do general
CEME:
MA] TM (08915578)

Manuel Fernando Palma Martins.

Lista de promoção, por antiguidade para 1998, dos majores de Serviço de Material nos termos
do n.? 5 do art. 193.° do EMFAR, homologada por despacho de 21 de Outubro de 1998, do general
CEME:
MAJ MAT (13880581)

Ilídio Morgado da Silva.

ORDEM DO EXÉRCITO N.o II

606

2.' Série

Lista de promoção, por diuturnidade para 1998, dos tenentes das armas e serviços nos termos
dos arts. 189.° e 193.° do EMFAR, homologada por despacho de 21 de Outubro de 1998, do general
CEME:

,J

Infantaria:
TEN INF (19486091)
TEN INF (03019890)
TEN INF (03425991)
TEN INF (O 1260491)
TEN INF (08562389)
TEN INF (11614490)
TEN INF (13023391)
TEN INF (19191187)
TEN INF (12755091)
TEN INF (17632687)
TEN TNF (16468287)
TEN INF (07 I49485)
TEN INF (12789590)
TEN INF (053 I2789)
TEN TNF (08762890)
TEN INF (0882 I689)
TEN INF (04393089)
TEN INF (10829089)
TEN INF (18375991)
TEN INF (16492190)
TEN INF (I 1075389)
TEN INF (0967729 I)
TEN INF (16026090)
TEN INF (18 I63587)
TEN INF (02976989)
TEN INF (0782 I688)
TEN INF (08516084)
TEN INF (18768490)
TEN INF (10194690)
TEN INF (01275791)
TEN INF (O 1873189)
TEN INF (03912989)
TEN INF (08683288)
TEN INF (19886690)
TEN INF (00341384)
TEN INF (01953389)
TEN INF (02195388)
TEN INF (03478188)
TEN INF (03216189)
TEN INF (18468689)

Artilharia:
TEN ART (07763287)
TEN ART (04314990)
Gucr: TEN ART (08005989)

António José Fernandes de Oliveira:
Amaro José Zambujo Carapuço:
António da Silva Cardoso;
Pedro Miguel do Vale Cruz;
Luís Miguel Trindade Cabrita Martins:
Gonçalo Nuno Henriques de Oliveira:
Nélson Duarte Ferreira Soeiro;
António Anacleto Viegas Ferreira:
Carlos Pedro Silvestre Oliveira:
Rui Pedro Simões Pereira;
Vitor Joaquim Bicheiro Sanches:
João Carlos de Miranda Saborano:
Joaquim Manuel Alexandre Ferreira:
Francisco Manuel de Almeida Sousa:
Rui Morgado Cupido;
António Manuel Evangelista Esteves:
Paulo Jorge Caiadas da Quinta;
Joaquim José Estevão da Silva;
João Pedro Machado Falcão Lhano:
Miguel Ricardo Rodrigues Pimentel da Cruz:
José Manuel Alves Guedes dos Santos:
António Colaço Gabriel;
Manuel Adriano Santana Pires;
Luís Manuel Brás Bernardino;
Paulo Jorge Malva de Jesus Repas;
Luís Manuel Gonçalves Leal;
Jorge Manuel Pinheiro Dias Freixo;
José Jorge de Sousa Marinho;
António Carlos Casa Nova de Góis Cachopo;
João de Sousa Machado;
Paulo Alexandre Moreira Machado;
Paulo Jorge Gonçalves Martins;
Manuel Maria de Sousa Fernandes Dias;
Carlos Alberto Mendes Ferreira;
Daniel José Torres Lopes;
Mário Manuel Mourão Pinto;
Carlos Jorge Gomes Marques;
Mário José Rodrigues Capricho;
João Manuel de Jesus Carvalho;
Jaime César Oliveira da Costa.

José Carlos Alves Peralta Patronilho;
José Carlos Vicente Pereira;
Hélder Jorge Coelho Alves;
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TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN
TEN

ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART

(06576689)
(04925591)
(03469389)
(09979389)
(16645789)
(15821390)
(13624889)
(17926187)
(10075390)
(19216286)
(13677089)
(17234789)

Luís Filipe dos Santos Lino Lopes:
Rui Alberto Pereira Coelho Dias:
João Manuel da Cruz Seatra;
Rui Arménio Chinita Sequeira Afonso;
Eduardo Jorge Martins Nunes da Silva;
Eugénio António Ferrão Correia Gil;
Pedro Melo Vasconcelos de Almeida:
António João Guelha da Rosa;
Renato Afonso Gonçalves de Assis:
José António Vitorino Andrade;
Carlos Manuel Machado Narciso Cavaco:
João Afonso Góis Pires.

Cavalaria:
TEN CA V
TEN CA V
TEN CA V
TEN CA V
TEN CA V
TEN CA V
TEN CA V
TEN CA V
TEN CA V
TEN CA V

(05378289)
(00669090)
(07456291)
(04494289)
(03043989)
(07581490)
(13134087)
(08357090)
(15602989)
(11578489)

Carlos Manuel da Costa Machado:
João Carlos Pinto Bouça Flores Santana:
José Miguel Andrade Seabra Peralta Pimenta:
Luis Carlos Gomes da Silva:
Alberto José Nunes Laranjeira:
Jorge Paulo Martins Henriques:
Pedro Manuel dos Santos Ferreira:
Nuno Lourenço Alvares Alves de Sousa:
Luís Miguel Correia Mourato Gonçalves:
António Augusto Vicente.

Engenharia:
TEN ENG (05389391) Nuno Miguel Belo Quaresma;
TEN ENG (07096091) Carlos Alberto Rocha Afonso;
TEN ENG (11122990) Bartolomeu Pedro Martins de Bastos:
TEN ENG (00722991) João Carlos Martins Rei;
TEN ENG (16603091) Artur José dos Santos Nunes Afonso:
TEN ENG (06667591) António José Nunes Donário Veríssimo;
TEN ENG (06164084) Joaquim José de Jesus Pagaimo.
Transmissões:
TEN TM (08425788)
TEN TM (05731588)
TEN TM (07092786)
TEN TM (04087287)
TEN TM (08210684)
TEN TM (19280687)
TEN TM (17174091)
TEN TM (07034284)
Serviço de
TEN MED
TEN MED
TEN MED
TEN MED
CAP MED
CAP MED

Helder António de Campos Dores;
Emanuel da Costa Oliveira;
Helder António Guerra de Sousa Silva;
João Carlos do Nascimento Nunes;
Carlos Manuel Pires de Sousa;
José Carlos da Silva Veríssimo;
João Carlos Fradique Carichas do Amaral Marques:
Nuno Manuel de Abreu Sacramento.

saúde - Medicina:
(07270482) Rui António Domingues Cordeiro;
(16323988) José Rui Ramos Duarte;
(12637383) José Miguel Marques Martins Salazar:
(08682286) Helder Lino Virtuoso Caldeira;
GRAD (19013583) Carlos Francisco P Lopes Martins Freitas;
GRAD (15989883) Artur Fernando Morais Teixeira.
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Serviço de saúde - Veterinária:
TEN VET (18080691) Paulo José de Carvalho e Leite Ribeiro.
Administração militar:
TEN AM (O1312685) José Francisco Madureira dos Santos;
TEN AM (01497191) António Manuel de Jesus Coelho Santos;
TEN AM (16797390) José Carlos Bento Paulo;
TEN AM (OI 164487) César Augusto Martins Mexia;
TEN AM (12069986) José Manuel Madeleno Rei Tomás Leal;
TEN AM (17404689) Bruno Miguel Abrantes da Silva Neves.
Serviço de material:
TEN MAT (16238785)
TEN MAT (01597289)

António Maria Eliseu Travassos:
Américo Marques Garção Cara D' Anjo.

Serviço geral do exército:
TEN SGE (18474878) José António Caramelo Coelho:
TEN SGE (11277680) Lino Pereira Loureiro;
TEN SGE (08170979) Vitorino José Aveiro Gonçalves:
TEN SGE (07760179) Carlos Alberto Jesus Pereira;
TEN SGE (18030181) António Manuel Martins Mendonça:
TEN SGE (16342078) Hígino Rodrigo Roliça;
TEN SGE (17818279) Carlos Alberto Pereira da Silva;
TEN SGE (02687978) Luís Manuel Rodrigues Godinho:
TEN SGE (10502280) Francisco Mestre Gonçalves;
TEN SGE (18882 J 79) Avelino Mendes Aguiar;
TEN SGE (0893 J 876) José Ferrinho da Fonseca;
TEN SGE (12366581) António João Mendes Cordeiro;
TEN SGE (02113477) Carlos Manuel de Almeida Gomes;
TEN SGE (19071778) António José Lopes de Azevedo;
TEN SGE (17627977) Augusto Simões Martins;
TEN SGE (07305477) Delfim Ferreira da Silva;
TEN SGE (17996676) Manuel de Carvalho Rodrigues;
TEN SGE (15317779) Fernando Rebelo Dias;
TEN SGE (06738778) Manuel Ribeiro Batista Mendes;
TEN SGE (05612379) Fernando António Vilas Boas Dias;
TEN SGE (15310279) Carmelindo Manuel Mourato Severino;
TEN SGE (18837777) Reinaldo António Matoso Letras;
TEN SGE (03831075) Victor Manuel Antunes Bastos;
TEN SGE (12470080) Mário Marques do Rosário Fialho;
TEN SGE (19729379) António Fernando Correia Tabosa;
TEN SGE (08619982) Carlos Manuel dos Santos Malveiro;
TEN SGE (J 0848580) Fernando Duarte Rodrigues;
TEN SGE (01640181) Adriano de Araújo Rodrigues;
TEN SGE (08855380) Joaquim Correia de Figueiredo;
TEN SGE (08915282) Adelino Torres Pinheiro Moreira;
TEN SGE (18142879) Fausto Gualter Ramos Duque Adão:
TEN SGE (04081382) António José Bessa Fernandes.
Chefes de banda de música:
TEN CBMUS (03177083) Fernando Manuel Cosme Moreira.

2." Série

2.' Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.o II

609

Técnicos de exploração de transmissões:
TEN TEXPTM (04111081) Miguel Carneiro Monteiro;
TEN TEXPTM (05372279) Hélder José Machado Gonçalves;
TEN TEXPTM (10374980) José Manuel Pereira Morgado;
TEN TEXPTM (12280778) Manuel José da Silva Bastos.
Técnicos de manutenção de transmissões:
TEN TMANTM (06339781) Manuel Carlos Fernandes Martins;
TEN TMANTM (07562779) Fernando Freitas Lúcio;
TEN TMANTM (04015080) Francisco Policarpo Martins Carvalho;
TEN TMANTM (16970680) Joaquim José Arteiro do Couto;
TEN TMANTM (18746178) Carlos Manuel Rosalino Antunes;
TEN TMANTM (10077480) Vasco Jorge Pinheiro Correia.
Técnicos de manutenção de
TEN TMANMAT (11400680)
TEN TMANMAT (14043580)
TEN TMANMAT (06576377)
TEN TMANMAT (15853981)
TEN TMANMAT (18725181)
TEN TMANMAT (O 1876482)
TEN TMANMAT (00877079)
TEN TMANMAT (02625380)
TEN TMANMAT (09928879)
TEN TMANMA T (10720881)
TEN TMANMAT (07757680)
TEN TMANMAT (07676381)
TEN TMANMAT (00035380)

material:
Adelino Manuel Ribeiro Marques:
José Manuel Gomes Domingues:
Mário Manuel da Silva Balbino;
João Manuel da Silva Dias:
António José Branco Pinto:
Marcelino Gago Belchior;
José António da Fonseca Teixeira;
José Manuel Moniz Catanho;
Américo Augusto Frade;
Carlos Manuel Pinto Sequeira;
Rui Manuel Simões Godinho;
Aníbal Manuel de Jesus Cristão;
António Gil Simão Rosado.

Lista de promoção por diuturnidade para 1998 dos alferes das armas e serviços nos termos
dos arts. 189.° e 193.° do EMFAR, homologada, por despacho de 21 de Outubro de 1998 do general
CEME.
Infantaria:
ALF INF (32666192) Pedro Miguel Macedo Pinto Garcia Lopes;
ALF INF (27220891) Vasco Paulo Osório Seabra Paiva;
ALF INF (14776793) Vitor Sérgio Antunes Gomes;
ALF INF (22074792) Musa Gonçalves Paulino;
ALF GRAD INF (09654288) Luís Miguel de Sousa Leal;
ALF INF (16430388) Manuel Alves dos Santos;
ALF INF (18789590) Arménio Figueiredo dos Santos;
ALF INF (13983893) Anselmo Melo Dias;
ALF INF (09105892) Paulo Jorge Pires Fernandes Garcia Monteiro;
ALF INF (33592593) Alexandre Paulo Marques de Sousa Figueiredo.
Artilharia:
ALF GRAD TEN ART (10569790) Armando Manuel Leal Simões;
ALF ART (30646292) João Ricardo de Sousa Barbosa Dias Costa;
ALF ART (33196092) Sérgio Marques Higino de Avelal';
ALF ART (22371192) Pedro Luís Raposo Ferreira da Silva:
ALF ART (38471191) Nuno Filipe Caldes Pimpão;
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ALF ART (30737491) Paulo Fernando da Silva Calado Rodrigues:
ALF ART (278 I2592) José Carlos Pires Batista;
ALF ART (2 I433092) Nuno Miguel Marques Baptista.
Cavalaria:
ALF CA V (24437892) José Pedro Rebola Mataloto:
ALF CAV (30156491) Paulo Jorge Silva Gonçalves Serrano:
ALF CA V (23014392) Luís António Andrade Seabra Peralta Pimenta:
ALF GRAD TEN CA V (O 1355088) Fernando Augusto Barros de Castro e Sousa:
ALF CA V (20862391) Rui Carlos Sobrinho Fernandes:
ALF CA V (02306090) Fernando Luís Ferreira da Silva:
ALF CA V (23021092) Carlos Jorge Veríssimo B. Ferreira Marques.
Serviço de saúde - Farmácia:
ALF FARM (07898591) Vânia do Carmo Marques Tira-Picos:
ALF FARM (35220091) Luís Manuel Santo Ribeiro Mendonça:
ALF FARM (16788691) Paulo Sérgio da Conceição Cardoso Silva:
ALF FARM (00050392) Vitor Filipe Sá da Silva:
ALF FARM (13958789) Carlos José Saraiva Simões.
Serviço de saúde - Veterinária:
ALF VET (12272492) Daniel Lourenço Simões:
ALF VET (03495292) Ana Teresa Ferreira Santos Martins Silva:
ALF GRAD TEN VET (08146889) Pedro José Godinho Brites.
Administração Militar:
ALF GRAD TEN AM (19914490) Paulo José Rodrigues
ALF AM (16797293) Paulo Jorge Raínha;
ALF AM (22306891) Ana Maria da Silva de Jesus.

Duarte:

Lista de promoção por diuturnidade ao posto de primeiro-sargento dos segundos-sargentos
das armas e serviços, para vigorarem no ano de 1998, nos termos do art. 189.° e 193.°, homologada
pelo despacho de 21 de Outubro 1998 do general CEME.
Infantaria:
2SAR INF
2SAR INF
2SAR INF
2SAR INF
2SAR INF
2SAR INF
2SAR INF
2SAR INF
2SAR INF
2SAR INF
2SAR INF
2SAR INF
2SAR INF
2SAR INF
2SAR INF
2SAR INF

(162 18792)
(14012592)
(12924091)
(06248493)
(10240490)
(1758089 I)
(0020 1792)
(06257392)
(0076409 I)
(10545193)
(06330592)
(03076792)
(15896692)
(0553 I692)
(09259492)
(15060092)

Carlos Jorge de Castro Alves;
Rui Alexandre Duarte Pinto;
João Aníbal Pires Pedro;
João Paulo Roma Pereira;
José Carlos da Costa Teles;
Alfredo Luís de Olim Rodrigues;
Nuno Miguel Monteiro Pacheco Nascimento;
Ismael Lopes Ferreira Salvador;
Paulo João Valente de Oliveira;
Nelson da Silva Freitas;
José Carlos dos Anjos Lopes Martins;
José Francisco Raimundo Grave;
Sérgio Afonso Borges:
José António Baleizão Torrão;
Alexandre de Jesus Fernandes Carvalho;
Valdemar de Carvalho Ceita Faleiro;
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2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR

N.o 11

INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
1NF
INF
1NF
INF
INF
INF
INF

(16177092)
(17164590)
(09663091)
(12562490)
(31432691)
(08530291)
(18547893)
(00316192)
(00984790)
(O 1350392)
(10207792)
(13662491)
(00885491)
(11218391)

Paulo Sérgio Gonçalves Ferreira;
Carlos Manuel da Fonseca Costa;
Abel da Rocha Clemente;
Luís Paulo dos Santos Nogueira;
João Manuel Ferreira de Vasconcelos Nogueira;
Moisés Pereira Correia;
Jorge da Silva Alves Cardoso;
Paulo Alexandre Mendes Simão;
Carlos Manuel Morais Costa;
José Antero Gonçalves Ferreira;
João Paulo Pires da Silva:
António Daniel Guimarães Mendes;
Henrique de Jesus Fernandes;
António José da Silva Vaz Gonçalves.

Artilharia:
2SAR ART
2SAR ART
2SAR ART
2SAR ART
2SAR ART
2SAR ART
2SAR ART
2SAR ART
2SAR ART
2SAR ART
2SAR ART
2SAR ART
2SAR ART
2SAR ART
2SAR ART

(02563193)
(04666892)
(03815892)
(05620492)
(00716791)
(00866591)
(04628991)
(04968692)
(04778792)
(13241091)
(17523292)
(00244091)
(12486792)
(17071091)
(205 I 5691)

Pedro Oliveira Barros Neves;
Jorge Manuel Andrade da Silva;
Luís Miguel Dclgadinho Figueiras;
Adelino da Conceição Andrezo Bolero:
Carlos Alberto Direitinho Lavadinho:
Rui Manuel Ramos Gonçalves:
Mário Augusto Sanches Tavares V. C. Pinto:
José Manuel Caetano Neves:
Nuno António Almeida Gonçalves;
Rui António Cordeiro Rodrigues:
Paulo Jorge Correia Gonçalves;
Francisco Manuel Guerreiro Pereira:
Paulo Miguel Barreira Pedrogarn:
Carlos Manuel Pinheiro Nunes:
Miguel Ângelo Ferreira e Oliveira Brites.

Cavalaria:
2SAR CA V
2SAR CA V
2SAR CA V
2SAR CA V
2SAR CA V
2SAR CA V
2SAR CA V
2SAR CA V
2SAR CA V
2SAR CA V
2SAR CAV
2SAR CA V

(03503592)
(07635791)
(07390891)
(09142293)
(15397891)
(02172292)
(16473689)
(10248191)
(09486392)
(I 1681391 )
(19726292)
(13027990)

Engenharia:
2SAR E G
2SAR ENG
2SAR ENG
2SAR ENG
2SAR ENG

(18691892) Paulo Fernando Lobão Ruivo;
(10291092) Pedro Filipe Araújo Gonçalves:
(00308091) Álvaro Alexandre Oliveira Soares:
(13749592) António Manuel Pinheiro Pina;
(11414792) João Manuel Paixão Quirino;

•
Carlos Alberto Chaves Batista:
António Jaime Dias da Silva;
Jorge Manuel Pedroso Ferreira;
Pedro Manuel da Silva Batista Nogueira;
Artur da Costa Ferreira;
Bruno Miguel Ramos Nobre;
João Barbosa Arújo de Sousa;
António José Ribeiro da Silva;
José Manuel Carvalho Pereira;
José Carlds da Costa Pestana;
Luís Manuel Figueira Gomes;
Ricardo Teixeira Moura Rodrigues.
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2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR

ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
E~G
ENG
ENG
ENG

(04859492)
(13439592)
(07467792)
(12053192)
(18434792)
(03834991)
(05713989)
(16472591)
(04116692)
(03734190)
(03699192)
(00016691)
(11736592)
(10999691)
(14013891)
(O 1513991)
(02797491)
(03864392)
(06604591)

Transmissões:
2SAR TM (04716388)
2SAR TM (18776492)
2SAR TM (15443886)
2SAR TM (00050192)
2SAR TM (16575992)
2SAR TM (16073792)
2SAR TM (03446992)
2SAR TM (1298649J)
2SAR TM (06866290)
2SAR TM (16387992)
2SAR TM (00429190)
2SAR TM (08547891)
2SAR TM (15427192)
2SAR TM (17559691)
2SAR TM (02308391)
2SAR TM (12489493)
2SAR TM (09468092)
2SAR TM (09396192)
2SAR TM (12870592)
2SAR TM (20976192)
2SAR TM (06930391)
2SAR TM (19960692)
2SAR TM (10279092)
2SAR TM (20504893)
2SAR TM (20682391)
2SAR TM (07877092)
2SAR TM (19945191)

Fernando António Moreira Vieira Moutinho;
Paulo Miguel Teixeira Mesquita;
Jorge Manuel dos Santos Paiva;
Calos Alberto Beirão dos Santos;
Francisco José Batista Almeida;
Joaquim Manuel do Carmo Patrício;
Marco António Salvado dos Santos;
Vítor Manuel Nascimento da Costa;
Pedro Alexandre Séneca da Luz V. Reis;
Rui Manuel Silva Romão;
Fernando Manuel da Conceição Roberto;
Francisco Daniel de Castro Silva:
Luís Filipe Lopes Inácio:
Paulo Jorge Brás Sá dos Santos:
Paulo Alexandre Borba Costa:
David -Luís Vieira Marques;
Rui Carlos Ganhão Garneiro:
Paulo Jorge Torres Correia;
António Manuel Vieira Carloto.

Mário Luís Paquete Geraldo:
Cristiano Reis da Silva:
Serafim Paulo Fernandes Moreira:
José António Saraiva Guimarães Carvalho:
Jorge Manuel da Silva Ferreira;
Licínio Joaquim Almeida e Sousa:
Orlando Manuel Costa Vasco;
Paulo Jorge Martins da Silva:
Sérgio Filipe Campos da Costa;
Paula Cristina Simões Viegas Almeida:
Alexandra Maria Damião Serrano Rosa;
Conceição Maria Figueiras Monteiro;
Eduardo Paulo Cardoso Gonçalves;
Manuel Fernando Teixeira Ribeiro;
Domingos Manuel Gomes Gonçalves;
Carla Alexandra Alves T. Ferreira Rodrigues:
António Augusto Gomes Ferrão Júlio;
Alfredo António Rustam de Lemos Bentes;
Paula Cristina Malheiro Dias;
Dina Luísa Raposo Braga;
Carla Cristina Palma dos Santos;
António Manuel Pires Pinto;
Francisco José de Oliveira Dutra;
Dalila dos Anjos Marreiros Castro Ferreira:
Almor José Matos Mota Ribeiro;
Carlos Manuel Petulante da Silva;
Nelson Pedro Paixão da Silva Moço.

Serviço de saúde - Medicina:
2SAR MED (06928492) Luis Miguel Simão Pereira;
2SAR MED (15477391) Luis Manuel dos Santos Castanho;
2SAR MED (00966392) Jorge Manuel da Silva Rosado;
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2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR

MED
MED
MED
MED
MED
MED

(10396391)
(04228193)
(03857790)
(12320891)
(08451990)
(11393491)

Joaquim Gaspar Taínhas Gil;
Raquel André Nabais;
Carlos Plácido Cruz Monteiro;
Camilo Albuquerque da Silva Pimentel;
José António Pires Mesquita;
Paulo Alexandre Fernandes Simões.

Administração militar:
2SAR AM (16467391) Rui Cláudio Ribau do Bem;
2SAR AM (12672393) Gorete Silvestre Cerdeira;
2SAR AM (09103691) Egas Moniz Amaral;
2SAR AM (10796892) Paulo Jorge Lopes Mendes;
2SAR AM (13524191) José llídio Macedo Gomes Eusébio;
2SAR AM (19305691) José Manuel Alves dos Santos;
2SAR AM (02862592) Joaquim Manuel da Silva Ribeiro;
2SAR AM (13770491) Abílio Garcia de Assunção:
2SAR AM (13369391) Edmundo Manuel Ferreira Alves:
2SAR AM (10975191) António Manuel Correia Gonçalves Sena:
2SAR AM (03385992) Artur Manuel Trindade Mimoso:
2SAR AM (15584891) Elsa Maria de Barros Lopes;
2SAR AM (18362892) Nuno Filipe Jesus Oliveira;
2SAR AM (12109791) António Manuel Pires Dias;
2SAR AM (O 1971392) Rui Metelo Marques;
2SAR AM (11025692) Sérgio António Simões Raimundo:
2SAR AM (19535991) Lídia Maria Lopes Correia;
2SAR AM (18138892) António José Braga Fernandes:
2SAR AM (05374591) Alexandre Manuel Vieira da Rosa:
2SAR AM (05662790) Carmen Dolores Faria Santos;
2SAR AM (07273492) Maria de Fátima Moreira F. Novais Monteiro;
2SAR AM (20550792) Dulce Margarida Benjamin Arruda:
Serviço de material:
2SAR MAT (04113093) Maria do Céu Ribeiro Nunes;
2SAR MAT (03353791 ~ Sérgio Paulo Lopes Fernandes;
2SAR MAT (00913492) Ricardo José Ribeiro Fernandes;
2SAR MAT (00872091) Paulo Alexandre Almeida Gouveia Fernandes;
2SAR MAT (09231791) Vítor Manuel Esperança Brissos;
2SAR MA T (13851891) Paulo Manuel da Costa Monteiro;
2SAR MAT (07574492) Hélder João Damásio Mamede;
2SAR MAT (02753992) Miguel Nuno Tavares de Almeida Agostinho;
2SAR MAT (01583291) Nuno Tomás Vicente Lopes;
2SAR MA T (16220391) Luís Miguel Branquinho Serrano;
2SAR MAT (08598692) Nuno Filipe França Silva Proença;
2SAR MAT (13610691) João Manuel Caeiro Neves Félix Martins;
2SAR MAT (00935993) Ana Lúcia Vieira Sousa;
2SAR MA T (05876492) António Carlos Morais Lopes;
2SAR MAT (37274192) Carlos Alberto Rodrigues Machado;
2SAR MAT (17373191) Maria João da Costa Oliveira:
2SAR MAT (03466593) Paula Cristina da Conceição Oliveira;
2SAR MAT (07532990) José Pedro Henriques Fraga;
2SAR MAT (05256093) Humberto Joaquim Curralo Machado;
2SAR MAT (O I007792) Daniel Jaime Martins Silvério;
2SAR MAT (07953093) Bruno Ângelo Sá Gonçalves;
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2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR

MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT

(08784091)
(20563292)
(11523091)
(09720988)
(05330889)
(08432589)
(21995491)
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Idalina Lourenço das Neves;
Paula Cristina Gomes Pestana Duarte;
Luís Filipe da Conceição Martins;
Maria Helena Caro Lucas;
Maria Argentina T. Reboredo Silva Magno;
Gracinda Maria Montalvão Rosa;
Eunice de Jesus Jardim Gonçalves.

Serviço geral do exército:
2SAR SGE (19229792) Jorge Manuel Antunes Simões:
2SAR SGE (17316191) Carlos Alberto dos Santos Colaço:
2SAR SGE (13076292) Paulo Jorge Martins Lopes:
2SAR SGE (19965891) David Manuel Lopes Custódio:
2SAR SGE (14209390) Manuel Humberto Valim Pereira Pirnentel:
2SAR SGE (08743192) Paulo José Loureiro Calado;
2SAR SGE (15515791) Gabriel António da Conceição Fonseca:
2SAR SGE (12660691) Rui António da Costa Morais:
2SAR SGE (03695191) João Manuel Muacho Direitinho;
2SAR SGE (11528990) Luís Manuel Almeida Saraiva:
2SAR SGE (03873490) Vítor Agostinho de Magalhães Ribeiro:
2SAR SGE ( 10823191) Carlos Alberto Gomes Barbosa;
2SAR SGE (00582592) Luís Filipe Meireles:
2SAR SGE (15067190) António Joaquim Gomes Madeira:
2SAR SGE (05699592) Eduardo José Pinheiro de Almeida:
2SAR SGE (13568290) Luís Miguel Conceição Rosa Neves;
2SAR SGE (15275691) Paulo Alexandre de Oliveira Vergara Perez:
2SAR SGE (00192193) Carlos Jorge Pereira Marques:
2SAR SGE (13438591) Vítor Alexandre Catalão Morais:
2SAR SGE (03240692) Carlos António dos Santos Godinho.
Músicos:
2SAR MUS
2SAR MUS
2SAR MUS
2SAR MUS
2SAR MUS

(23060492)
(00556189)
(00135593)
(12306592)
(12196290)

Corneteiros/Clarins:
2SAR CORN/CLAR

v -

João Paulo S. Rosado;
José de Oliveira Cardoso;
Daniel Rui Franco S. Batista;
Valter Manuel O. Medeiros;
João Jacinto C. Cordeiro.

(05298991)

COLOCAÇÕES,

João Constantino

NOMEAÇÕES

M. Marques.

E RECONDUÇÕES

Colocações
Serviço de Informações

Estratégicas de Defesa e Militares do Ministério
Defesa Nacional

da

SAJ INF, no quadro (02686881) João Paulo Bento Alves. do BAdidos em diligência na
Divisão de Informações do EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Maio de
1998.
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SAJ INF, no quadro (04918281) Francisco José Aleixo Caldeireiro, do BAdidos em diligência
na Divisão de Informações do EMGFA. devendo ser considerado nesta situação desde IS de Maio
de 1998.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1998)

SAJ SGE, no quadro (09 J 99983) Rui António Falcão Pinto Almeida, do BAdidos em diligência
na Direcção de Informação do EMGFA. devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Maio
de 1998.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1998)

ISAR INF, no quadro (16115485) Fernando Domingos Aleixo Caldeireiro, do BAdidos em
dil igência na Divisão de Informações do EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 15
de Maio de 1998.
(Por portaria de R de Outubro de 199R)

Estado-Maior

General

Forças

Armadas

- Comando

Operacional

COR TM, no quadro (05210364) José Manuel P. Lopes Canavilhas,
considerado nesta situação desde 9 de Outubro de 1998.

dos Açores
do CIE. devendo ser

(Por portaria de 2~ de Outubro de 1<;!<)~n

Estado-Maior

do Exército

BRIG, no quadro (35317162) Jorge Manuel Silvério, do QG/GML, devendo ser considerado
nesta situação desde 23 de Julho de 1998.
(Por portaria de 2 de Novembro

Comando

de 1998)

de Pessoal

TCOR INF, no quadro (08184166) José Manuel Vaz Pombal, da ESE, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1998)

CAP INF, no quadro (07221881) Rui Manuel Mendes Dias, do CIOE, devendo ser considerado
nesta situação desde 29 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1998)

Direcção

de Administração

e Mobilização

do Pessoal

TEN SGE, no quadro (06882481) José Armando Ramos Pessoa Dinis, do QG/ZMA, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1998)
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Direcção de Apoio de Serviços de Pessoal
TCOR INF, no quadro (08184166) José Manuel Vaz Pombal, do CPess, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1998)

Direcção de Documentação

e História Militar

TCOR INF. no quadro (03604970) João Manuel da Silva Santos Fernandes, da Dlnstr. devendo
ser considerado nesta situação desde 29 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 12 de Outubro de 19(8)

Comando da Logística
CAP MAT. no quadro (19872088) José Augusto Rosa Dias. da DSM. devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 22 de Outubro de 199X)

Direcção do Serviço de Engenharia
CAP ENG, no quadro (04159585) Mário Luís de Lima Delfino. da CEng/BAI, devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 13 de Outubro de 199X)

SMOR ENG, no quadro (00377276) Gonçalo Cristóvão Oliveira Silva, do RE I, devendo ser
considerado nesta situação desde 17 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 8 de Outubro de 19<)8)

Direcção dos Serviços de Transmissões
TEN TM, no quadro (10374980) José Manuel Pereira Morgado, do EME, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1998)

Direcção do Serviço de Saúde
TEN VET, no quadro (06779492) António Eduardo B. Lopes Íoão, do CTAT, devendo ser
considerado nesta situação desde 19 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1998)

Direcção do Serviço de Material
SAJ MAT, no quadro (13935583) Severino José Dias Loureiro, do HMP, devendo ser considerado
nesta situação desde 29 de Julho de 1998.
(Por portaria de 7 de Outubro de 1998)
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de Finanças

CAP AM, no quadro (15478784) Paulo Jorge Ramos C. Farrajota Ralheta, do BApSvc/BMI,
devendo ser considerado nesta situação desde 31 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1998)

SMOR AM. do quadro (52254 I I I) Manuel Cosme da Silva Pedro, da EPAM, devendo ser
considerado nesta situação desde IOde Agosto de 1998.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1998)

Chefia dos Serviços

de Transportes

SCH lNF, no quadro (01670064) Victorino Grilo Aime ida, do RG I. devendo ser considerado
nesta situação desde 3 I de Agosto de 1998.
SAl lNF, no quadro (74033272) Ilídio António Rocha, do QG/GML, devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1998)

Chefia de Abonos e Tesouraria
CAP AM, no quadro (01829284) António Manuel Henriques Miguel, do CF/CTAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 30 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1998)

Instituto

Geográfico

do Exército

CAP INF, no quadro (09989390) Firmino José Mata Simão, do BST, devendo ser considerado
nesta situação desde 4 de Setembro de 19,98.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1998)

Comando

de Instrução

COR INF, no quadro (42477562) Pedro Fernando Azeredo Rosa Falcão, do RI8, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Setembro de 1998.
SAJ MAT, no quadro (18643083) António José Fernandes Alonso, do CPMAI, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por panaria

de 7 de Outubro de 1998)

ISAR INF, no quadro (13330686) Rui Sousa Correia da Silva, do CPMAI, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
1SAR INF, no quadro (06 I24485) José António Monteiro da Fonseca, do CPMAI, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
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1SAR INF, no quadro (05903180) Victor Manuel Dias João. do CPMAI, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1998)

Direcção

de Instrução

TCOR INF, no quadro (15940074) Alexandre de Magalhães
ser considerado nesta situação desde 18 de Setembro de 1998.

Pereira Pinto, da EPl, devendo

MAJ QTS, no quadro (O 1527665) Vítor Manuel Serrador Fonseca da Mota, do BAdidos.
devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1998)

Centro de Audiovisuais

do Exército do Comando de Instrução

SAJ SGE, no quadro (05474984) Joaquim José Reicadas Benjamim. do CPMAI. devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
I SAR SGE, no quadro (07643485) Amândío Manuel
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

Ferreira.

do CPMAI.

devendo

ser

2SAR AMAN, no quadro (15954976) Luís Fernando Ramos Gonçalves. do CPMA], devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
2SAR AMAN, no quadro (09310977) Heliodoro Manuel Cardoso Vieira. do CPMAl, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
2SAR AMAN, no quadro (10268279) Filipe Bolete Guerra Silva, do CPMAJ, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
2SAR AMAN, no quadro (15139979) Carlos Alberto Mira Sarafana, do CPMAI, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
2SAR AMAN, no quadro (17085484) José Luís Ferreira Duarte, do CPMAI, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
2SAR AMAN, no quadro (16239688) Francisco Mel ício Bento, do CPMAI, devendo
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

ser

(Por portaria de 8 de Outubro de 1998)

Unidade de Apoio do Comando de Instrução
) SAR SGE, no quadro (18838085) Paulo Jorge da Costa Coelho Brás, do CPMAI, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de ) 998.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1998)
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Quartel General do Governo Militar de Lisboa
TCOR SAR, no quadro (17638073) Cláudio Correia Ferreira, do CM, devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Outubro de 1998.
MAJ MED, no quadro (06345677) Carlos Manuel Pereira do Amaral, da ESSM, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Outubro de 1998.
CAP INf. no quadro (04030986) João Alberto Nunes Silva. da AM, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Outubro de 1998.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1998)

CAP INF. no quadro (13247083) Paulo Júlio Lopes Pipa de Amorim, do CJOE, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1998)

CAP ART, no quadro (19 I 23887) César Luís Henriques
considerado nesta situação desde 30 de Setembro de 1998.

dos Reis, da AM, devendo

ser

CAP MAT. no quadro (19233687) Hernâni Manuel Teixeira da Silva, do EME, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Outubro de 1998.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1998)

Quartel General da Região Militar do Sul
TEN INF, no quadro (02685892) Carlos Manuel D. Cardador Pires Pato, da AM, devendo ser
considerado nesta situação desde 2 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1998)

Centro de Telecomunicações

Permanentes do Comando da Zona Militar dos
Açores

2SAR TM, no quadro (10279092) Francisco José de Oliveira Dutra, do BApSvc/BMI, devendo
ser considerado nesta situação desde 30 de Julho de 1998.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1998)

Quartel General da Brigada Mecanizada

Independente

CAP ART, no quadro (01234286) Paulo Jorge Henriques de Sousa, do GAC/BMI, devendo
ser considerado nesta situação desde 4 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 19 de Outubro de 1998)

Companhia

de Comando e Serviços da Brigada Mecanizada

Independente

SAJ INF, no quadro (15 I 15283) Álvaro Martins Marques, da CS/BMI, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Setembro de 1998.
(Por portaria

de 16 de Setembro de 1998)
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ISAR INF. no quadro (19928787) João Manuel Marques Tavares, do 2BIMec, devendo ser
considerado nesta situação desde IOde Julho de 1998.
(Por portaria de 7 de Outubro de 1998)

1.0 Batalhão

de Infantaria

Mecanizado

MAJ INF, no quadro (17800677) Manuel Ferreira Antunes, do RI 15, devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 7 de Outubro de 1998)

ALF JNF, no quadro (22020292) Rui Jorge Roma Pais dos Santos. devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Outubro de 1998.
ALF lNF, no quadro (31402993) João Paulo Maia Martins. devendo ser considerado
situação desde 13 de Outubro de 1998.

nesta

(Por portaria de 23 de Outubro de 1998)

Grupo

Artilharia

de Campanha

da Brigada

l\1ecanizada

Independente

MAJ ART, no quadro (00755184) João Francisco Águas Bigodinho.
considerado nesta situação desde I de Outubro de 1998.

do CM, devendo ser

(Por portaria de 23 de Outubro de 1998)

ALF ART, no quadro (31839792) Sérgio Bruno Quintas Rosado Gião, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1998)

ALF ART, no quadro (37175292) Pedro Jorge V. do Carmo Azevedo, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1998)

Batalhão

de Apoio de Serviços

da Brigada

Mecanizada

Independente

CAP SGE, no quadro (10937379) Francisco Luís Pereira da Rocha, do CF/CMSM, devendo
ser considerado nesta situação desde 17 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1998)

ISAR FARM, no quadro (09092687) Mário José da Conceição Matilde, do CS/RMS, devendo
ser considerado nesta situação desde 30 de Julho de 1998.
ISAR MAT, no quadro (07824282) João Carlos Mendes
considerado nesta situação desde 16 de Setembro de 1998.

Faztudo, do RC4, devendo

ser

(Por portaria de 8 de Outubro de 1998)

Companhia

de Transmissões

da Brigada

Mecanizada

Independente

CAP TM, no quadro (O1266881) Rui Manuel Pimenta Couto, do RTml, devendo ser considerado
nesta situação desde 21 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1998)
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TEN TM, no quadro (17342788) Henrique Martins dos Santos Cunha, da DST em diligência
no DGMT, devendo ser considerado nesta situação desde 29 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1998)

Comando

das Tropas

Aerotransportadas

TCOR INF, no quadro (08651780) José Alberto Cordeiro
considerado nesta situação desde I de Outubro de 1998.

Simões, do EME, devendo ser

(Por portaria de 23 de Outubro de 1998)

MAJ SGPQ, no quadro (19997079) António José Malva Antunes, do IAEM. devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 29 de Outuhro de 1998)

.. LO

CAP ART. no quadro (02000786) José Alberto Dias Martins. 'dÓ QG/BAI.
considerado nesta situação desde 9 de Outubro de 1998,

devendo

ser

CAP SGPQ, no quadro (12006975) Artur Jorge Pacheco Costa, da ETA T. devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Outubro de 1998,
(Por portaria de 23 de Outubro de 1998)

Batalhão de Comando

e Serviços

do Comando

das Tropas

Aerotransportadas

SAJ MAT, no quadro (03383382) Fernando António Lourenço Jesus, do BAdidos. devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1998)

Centro

de Finanças

do Comando

das Tropas

Aerotransportadas

TEN AM, no quadro (O1497191) António Manuel de Jesus Coelho Santos, do BCS/CTAT,
devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Julho de 1998,
(Por portaria de 20 de Outubro de 1998)

Área Militar de São Jacinto
SAJ PARAQ, no quadro (08330169) António Saraiva Rendim, do BCS/CTAT,
considerado nesta situação desde I de Agosto de 1998,

devendo ser

(Por portaria de 8 de Outubro de 1998)

Escola de Tropas

Aerotransportadas

MAJ SGPQ, no quadro (00597777) Eugénio Mendes Godinho, do BCS/CTA T, devendo ser
considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 1998,
CAP INF, no quadro (18009287) Rui Pedro Dias da Silva Formosinho,
devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Outubro de 1998.

do BApSvc/BAI,

(Por portaria de 23 de Outubro de 1998)
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Comando da Brigada Aerotransportada
COR INF, no quadro
ser considerado

nesta

(09505365)

situação

nesta

desde

situação

Manuel

9 de Outubro

(03023383)

CAP INF, no quadro
ser considerado

António

Oliveira

de Figueiredo,

da ETAT,

devendo

de 1998.

Pedro Manuel

desde

Independente

Cardoso

29 de Setembro

Tinoco

de Faria, do 1BIAT, devendo

de 1998.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1998)

CAP SGPQ,
ser considerado

no quadro

nesta

(05944978)

Fernando

desde

12 de Outubro

situação

Augusto

Alves Pereira,

do BCS/CTAT,

devendo

de 1998.
(Por portaria de 29 de Outubro de 199H)

1.0 Batalhão de Infantaria
TEN INF. no quadro
ser considerado

nesta

(03019890)

situação

desde

Amaro

Aerotransportada

José Zarnbujo

6 de Outubro

Carapuço,

do BCS/CT AT, devendo

de 1998.
(Por portaria de l-l de Outubro de 1998)

2.° Batalhão de Infantaria
CAP
devendo

INF,

no quadro

ser considerado

(15015488)

nesta

Nuno

situação

desde

Aerotransportado

M. V. Albergaria
19 de Outubro

Pinheiro

Moreira,

do

IBIAT.

de 1998.
(Por portaria de 23 ele Outubro ele 199H)

Batalhão de Apoios de Serviços da Brigada Aerotransportada
CAP SGPQ,
considerado

nesta

no quadro
situação

(00460880)

desde

José Manuel

12 de Outubro

Independente

Rita, do BCS/CTAT,

Sequeira

devendo

ser

de 1998.
(Por portaria de 29 de Outubro de 19(8)

SAJ

MED,

considerado

nesta

no quadro
situação

SAJ AM, no quadro
ser considerado

nesta

(O 1377182)

desde

(11992484)

situação

José

7 de Julho

desde

Manuel

Rodrigues

Galo,

do HMP,

devendo

ser

de 1998.

Hélder

Filipe

8 de Julho

Barbosa

Oliveira

Roque,

do NP/BLI,

devendo

de 1998.
(Por portaria de 16 de Setembro de 1998)

SAJ MAT, no quadro (11792087)
nesta

situação

desde

9 de Julho

SAJ SGE, no quadro
ser considerado

nesta

Vilão, do RL2, devendo

ser considerado

de 1998.

(18149086)

situação

Pedro Miguel Borrego

desde

Fernando

Manuel

18 de Julho

Lourenço

Nisa, do CRecrFunchal,

devendo

de 1998.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1998)
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da Brigada Aerotransportada

Independente

CAP ENG, no quadro (18398787) Carlos Manuel Mendes Fernandes.
considerado nesta situação desde I de Outubro de 1998.

da DSE, devendo ser

(Por portaria de 22 de Outubro

Companhia

de Transmissões

da Brigada Aerotransportada

de 1998)

Independente

TEN TM, no quadro (0678239 I) Rogério Morgado Ferreira. da DST em diligência no RTm I,
devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1998)

SCH TM. no quadro (08038676) Jorge Manuel de Oliveira Venâncio, da DST, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
SAJ TM. no quadro (04966582) Jorge Manuel da Silva Lameiras Alberto. da EPT. devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1998)

Escola Prática de Infantaria
CAP INF, no quadro (I 1957487) Jorge Manuel dos Reis Gamiio
considerado nesta situação desde 7 de Setembro de 1998.

Torres. da AM, devendo ser

(Por portaria de 20 de Outubro

de 1998)

Escola Prática de Artilharia
TEN ART, no quadro (04 I 07090) João Pedro Fernandes
considerado nesta situação desde I de Outubro de 1998.

Almeida

Machas, devendo

ser

(Por portaria de 29 de Outubro de 1998)

TEN AM, no quadro (16068 190) Pedro Manuel Carriço Pinheiro, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Outubro de 1998.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1998)

ALF ART, no quadro (385 I6793) Ângelo Miguel Marques Simões, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Outubro de 1998.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1998)

Escola Prática de Cavalaria
TCOR CA V, no quadro (04025070) José João Abudarharn
ser considerado nesta situação desde 17 de Setembro de 1998.

Cruz Azevedo, do CM, devendo
(Por portaria de 7 de Outubro de 1998)
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CAP CAV, no quadro (18067590) Jorge Filipe da Silva Ferreira,
considerado nesta situação desde 8 de Setembro de 1998.

do RC6, devendo

(Por portaria de 19 de Outubro

ser

de 1998)

TEN CAV, no quadro (03596091) Bernardo Luís S. L. Lopes da Ponte, da AM, devendo ser
considerado nesta situação desde 27 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1998)

Escola Prática de Transmissões
ISAR MED, no quadro (04178587) António João Alves Fernandes,
considerado nesta situação desde I de Outubro de 1998.

do RII9, devendo ser

(Por portaria de 15 de Outubro de 1998)

Escola Prática de Transmissões

/ Banda da Região Militar Norte

ISAR MUS, no quadro (02409888) Adriano Lopes da Cunha, do RAAA l/Banda do Exército,
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por panaria

Escola Prática de Administração

de H de Outubro de 1998)

Militar

TEN AM, no quadro (16793790) João Carlos Bento Paulo, do HMR I, devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Setembro de 1998.
(Por panaria

de 13 de Outubro de 1998)

ALF AM, no quadro (22309491) Rita Isabel Costa Mendonça da Luz, devendo ser considerada
nesta situação desde I de Outubro de 1998.
ALF AM, no quadro (29294191) Domingos Manuel Lameira Lopes, devendo ser considerado
nesta situação desde J de Outubro de 1998.
ALF AM, no quadro (27067393) David Miguel Pascoal Rosado, áevendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Outubro de 1998.
ALF AM, no quadro (35836393) Carla Susana Torres Fernandes Ramos, devendo ser considerada
nesta situação desde 1 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1998)

Escola Prática do Serviço de Material
TEN MAT, no quadro (16175385) José Manuel Pais das Neves, da DSM, devendo
considerado nesta situação desde 1 de Setembro de 1998.
(Por panaria

ser

de 20 de Outubro de 1998)
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do Serviço de Transportes

CAP QTS, no quadro (08761171) Fernando José Pinheiro e Castro, da ChST, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Outubro de 1998.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1998)

1SAR MAT, no quadro (14927582) Macrino Manuel Mendes Cação, IBIAT/BAI,
ser considerado nesta situação desde 30 de Julho de 1998.

devendo

(Por portaria de 7 de Outubro de 1998)

Regimento

de Infantaria

n." I

CAP INF, no quadro (00056185) Paulo Jorge dos Santos Veloso, da AM. devendo ser considerado
nesta situação desde 30 de Setembro de 1998.
.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1<)<)8)

ALF INF, no quadro (26910792) Hélder Jorge Prata Pinto, devendo ser considerado
situação desde 12 de Outubro de 1998.

nesta

ALF INF, no quadro (30706992) Miguel Pascoal Costa Saldanha Seabra, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 23 de Outubro de 19<)8)

Regimento

de Infantaria

n. o 3

TEN INF, no quadro (04240290) Artur Guilherme R. de Matos Efigénio, da AM, devendo
ser considerado nesta situação desde 2 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1998)

ALF INF, no quadro (36280093) Carlos Filipe Nunes L. Dias Afonso, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 23, de Outubro de 1998)

Regimento

de Infantaria

n." 8

COR INF, no quadro (03339365) Carlos Alberto Rocha Neves, da ESE, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 7 de Outubro de 1998)

ALF INF, no quadro (29636693) Luís António Miguens L. Pereira Mamão, devendo
considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.

ser

(Por portaria de 23 de Outubro de 1998)

SAJ SGE, no quadro (03317683) Francisco da Conceição C. Carvão, do QG/RMS, devendo
ser considerado nesta situação desde 17 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1998)
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n." 13

1SAR INF, no quadro (18745088) António Cândido Ribeiro Castro, do 1BIMec/BMI, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Outubro de 1998.
1SAR INF, no quadro (00683488) José Jesus Pereira TeIxeira, do 1BIMec/BMI,
considerado nesta situação desde 6 de Outubro de 1998.

devendo ser

1SAR INF, no quadro (04557989) Belmiro Almeida Bastos. do IBIMec/BMI,
considerado nesta situação desde 6 de Outubro de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 20 de Outubro de 19(8)

Regimento

de Infantaria

n° 14

TEN INF. no quadro (J 4944391) Óscar Manuel Verdelho Fontoura, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 23 de Outubro de 19<)8)

1SAR INF, no quadro (13219988) José Manuel Pais Loureiro, do IBIMec/BMI,
considerado nesta situação desde 2 de Outubro de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 20 de Outubro de 1(98)

Regimento

de Infantaria

n. ° 15

CAP INF. no quadro (00208586) Manuel da Cruz Pereira Lopes, da DR, devendo ser considerado
nesta situação desde 22 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1(98)

CAP SGPQ, no quadro (17469679) Reinaldo
considerado nesta situação desde 12 de Outubro de

J

dos Santos Major, do CTAT, devendo
998.

ser

(Por portaria de 23 de Outubro de 1(98)

TEN INF, no quadro (1485769 J) José Virgílio dos Reis Martins, do RI8, devendo ser considerado
nesta situação desde 8 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1998)

Centro de Instrução

de Operações

Especiais

TEN INF, no quadro (05647486) Luís Agostinho Guimarães
considerado nesta situação desde 21 de Setembro de 1998.

Dias, do RII9,

devendo ser

(Por portaria de 13 de Outubro de 1998)

2SAR INF, no quadro (10311891) Fernando Jorge Botelho Figueiredo, do RG3, devendo ser
considerado nesta situação desde 26 de Junho de 1998.
(Por portaria de 8 de Outubro de 19(8)
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Antiaérea

n." 1

CAP ART. no quadro (10517187) Paulo A. de São Pedro Gaspar da Rosa, do CM. devendo
ser considerado nesta situação desde 21 de Setembro de 1998.
(Por portaria

de 13 de Outubro

CAP ART, no quadro (08431388) Luís Manuel Ricardo Monsanto,
considerado nesta situação desde I de Outubro de 1998.
(Por portaria

de 199R)

da AM, devendo
de 23 de Outubro

ser

de 199R)

ALF ART. no quadro (29947893) Agostinho José Caldas de Freitas. devendo ser considerado
nesta situação desde I de Outubro de 1998.
(Por portaria

Regimento

de Artilharia

de 22 de Outubro

de 19')::1)

n." 4

TEN ART. no quadro (10096989) Pedro José Fernandes Seabra Silva, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Outubro de 1998.
ALF ART. no quadro (39220592) Carlos Manuel Peixoto Prata, devendo
nesta situação desde I de Outubro de 1998.
(Por portaria

Regimento

de Artilharia

ser considerado

de 22 de Outubro

de 199R)

n." 5

ALF ART, no quadro (22480593) António José Fernandes Martins Sá, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Outubro de 1998.
(Por portaria

de 22 de Outubro

de 1998)

..
Núcleo Permanente

do Regimento

de Artilharia

de Costa

1SAR MED, no quadro (01837690) Rui Alves, do GCC/BMI, devendo ser considerado
situação desde 16 de Julho de 1998.
(Por portaria

Regimento

de Cavalaria

de 16 de Setembro

nesta

de 1998)

n." 4

TCOR CA V, no quadro (O 1354980) José Carlos Fi Iipe Antunes Calçada, do IAEM, devendo
ser considerado nesta situação desde 7 de Outubro de 1998.
(Por portaria

ALF CA V, no quadro (20825991) Nuno Miguel Gonçalves
nesta situação desde I de Outubro de 1998.

de 23 de Outubro

de 1998)

Alves, devendo ser considerado
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ALF CAV, no quadro (22305392) Pedro Miguel Guedes de Carvalho, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Outubro de 1998.
ALF CAV, no quadro (05174193) Jorge Manuel Faustino Rainha, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Outubro de 1998.
(Por ponaria

de 20 de Outubro

ISAR MAT. no quadro (16097886) Luís Alberto Vieira Leal, da CCS/BMI,
considerado nesta situação desde 14 de Setembro de 1998.
(Por portaria

Regimento

de 1998)

devendo

de 7 de Outubro

ser

de 1998)

de Transmissões

I SAR TM, no quadro (04842087) José Moreira Dias, do CTP/QG/RMN. devendo ser considerado
nesta situação desde 29 de Julho de 1998.
(Por porturia

de 8 de Outubro

de 1998)

I SAR TM, no quadro (18802487) João Pedro de Oliveira Vicente, do MDN em diligência
na Estação Ibérica da OTAN, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Setembro de 1998.
(Por parlaria

Regimento

de Guarnição

de 12 de Outubro

n." 1

2SAR AM, no quadro (10413392) Miguel José Silva Carvalho, do BApSvc/BMI,
considerado nesta situação desde I de Outubro de 1998.
(Por portaria

Regimento

de Guarnição

de 1998)

devendo ser

de 16 de Outubro

de 1998)

n." 2

ALF ART, no quadro (38670891) Luís Miguel Claro Sardinha, devendo ser considerado
situação desde 13 de Outubro de 1998.

nesta

ALF ART, no quadro (30399192) Nélson José Mendes Rego, devendo ser considerado
situação desde 13 de Outubro de 1998.

nesta

(Por portaria

Regimento

de Guarnição

de 23 de Outubro

de 1998)

n." 3

ALF ART, no quadro (03928991) Carlos Miguel Cruto Roque, devendo ser considerado
situação desde 13 de Outubro de 1998.
(Por portaria

de 23 de Outubro

nesta
.

de 1998)

Batalhão de Adidos
I SAR MED, no quadro (16392691) Manuel Gomes Silva, da EPI, devendo ser considerado
nesta situação desde 8 de Outubro de 1998.
(Por portaria

de 15 de Outubro

de 1998)
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e Segurança

Militar

CAP SGE, no quadro (16236679) Ricardo Augusto COITeia, da DAMP, devendo ser considerado
nesta situação desde 5 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 19 de Outubro de 1998)

Instituto de Altos Estudos Militares
MAJ INF, no quadro (02965384) António Martins Gomes Leitão, do EME. em diligência na
DAMP, devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 12 de Outubro de 199R)

CAP INF. no quadro (17527085) Francisco Fonseca Rijo, da EPI, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Setembro de 1998.
CAP INF. no quadro (15372686) Nuno Correia Barrento de Lemos Pires. da EPI, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1998)

CAP ART, no quadro (15369685) João Luís Morgado Silveira, do RA5, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Setembro de 1998.
CAP ART, no quadro (02792185) António José Pardal dos Santos, da EPA, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Setembro de 1998.
CAP ART, no quadro (18003185) José Augusto Oliveira Costa dos Reis, da EPA, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Setembro de 1998.
CAP ART, no quadro (12469086) Carlos Manuel Mendes Dias, da EPA, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Setembro de 1998.
CAP CAV, no quadro (18503485) Paulo Manuel Simões das Neves de Abreu, da EPC,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Setembro de 1998 .

..

(Por portaria de 19 de Outubro de 1998)

CAP ENG, no quadro (00215286) Nelson Artur Carmelo Jerónimo,
considerado nesta situação desde I de Setembro de 1998.

do RE I, devendo ser

(Por portaria de 20 de Outubro de 1998)

Academia

Militar

TCOR INF, no quadro (03137365) João António Machado Matos, do QG/RMN, devendo ser
considerado nesta situação desde 23 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1998)

MAJ ART, no quadro (19734783) Luís Miguel Green Dias Henriques, do RA4, devendo ser
considerado nesta situação desde 9 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 7 de Outubro de 1998)
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CAP INF, no quadro (08784286) João Paulo Caetano Alvelos, do QG/GML,
considerado nesta situação desde 18 de Setembro de 1998.

devendo ser

(Por parlaria de 13 de Outubro de 1998)

ALF AM, no quadro (22754492)
situação desde I de Outubro de 1998.

Filipa Mota Gonçalves,

devendo

ser considerada

nesta

(Por portaria de 22 de Outubro de 1998)

SCH INF, no quadro (07242273) José Joaquim Matos de Figueiredo.
considerado nesta situação desde 6 de Outubro de 1998.

do EME, devendo ser

(Por portaria de 20 de Outubro de 199X)

SAJ INF, no quadro (06090082) Carlos Alberto de Sousa Almeida. do CCSelLisboa.
ser considerado nesta situação desde 18 de Setembro de 1998.

devendo

(Por portaria de 8 de Outubro de 199X)

SAJ CA V, no quadro (O 1883483) António José Nunes Salvador. do CM. devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1998)

ISAR INF. no quadro (16168286) Argemiro Santos Cancelino Cox ixo. do RI1, devendo ser
considerado nesta situação desde 14 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1998)

Escola Superior Politécnica

do Exército

SAJ INF, no quadro (08139484) Jorge Manuel Ferreira Santos, da EPI, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1998)

SAJ MED, no quadro (00741883) Fernando Manuel Gaspar Lousa, do HMB/HMP,
ser considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.

devendo

SAJ MED, no quadro (12704284) Valentim dos Santos, da MM, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.
SAJ MED, no quadro (08907484) José Augusto Mateus Amorim Nobre, do HMP, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.
.
SAJ AM, no quadro (11434682) José Carlos da Cruz Ferreira, do IMPE, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.
SAJ SGE, no quadro (13791784) Jorge Humberto Ferra Duarte, do CCSelLisboa,
considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 15 de Outubro de 1998)

SAJ MUS, no quadro (12720785) João António Soares Ribeiro Oliveira, do RI I/BandalGML,
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 19 de Outubro de 1998)

<
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ISAR ART, no quadro (00465286) Lourenço Gomes Lopes, do NP/COFT,
considerado nesta situação desde J 2 de Outubro de 1998.

devendo

ser

1SAR MED, no quadro (J 435 J 186) Luís Fernando de Almeida Brito, do Clnstr, devendo ser
considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1998)

1SAR MA T, no quadro (08559583) Daniel Paiva Couto Abrantes, da EPSM, devendo ser
considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.
ISAR MAT, no quadro (03797985) Jeremias Joaquim Ferrugento Cardoso, da EPA, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.
ISAR MAT, no quadro (05542 186) Paulo Jorge Paulino Barata, da EPA, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.
ISAR MAT, no quadro (11061988) Albano Armando de Carvalho Pereira, da EPT, devendo
ser considerado nesta situação desde J 2 de Outubro de J 998.
(Por portaria de 19 de Outubro de 1998)

ISAR SGE, no quadro (02685784) João Manuel Gonçalves Videira Afonso, do ArqGEx,
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Outubro de J 998.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1998)
J SAR PARAQ,
no quadro (02508983) Manuel Luís Matias, da ETAT, devendo ser considerado
nesta situação desde J 2 de Outubro de 1998.

SAR PARAQ, no quadro (10207685) Rui Manuel Pereira Paiva, da ETA T, devendo ser
considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.
J

(Por portaria de 20 de Outubro de 1998)

ISAR MUS, no quadro (07315888) João Fernando Afonso Sousa Cerqueira, do RAAA 1/
Banda do Exército, devendo ~ser considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 19 de Outubro de 1998)

Escola de Sargentos

do Exército

SMOR INF, no quadro (l 1967573) José Carmo de Almeida Santos, do CM, devendo ser
considerado nesta situação desde 23 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1998)

Escola do Serviço de Saúde Militar
SMOR TM, no quadro (51062 J 11) Joaquim Ribeiro Matos, da DST, devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1998)
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da Região Militar

do Sul

TEN AM, no quadro (11448190) Carlos A. C. Vilas Boas Pinto, da EPA, devendo
considerado nesta situação desde 6 de Outubro de 1998.
(Por panaria

Centro- de Finanças

do Comando

da Zona Militar

ser

de 22 de Outubro de 1998)

dos Açores

TEN AM, no quadro (O I 105992) Fernando Manuel Batista da Costa, da EPAM, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por panaria

Centro

de Informática

de 13 de Outubro de 1998)

do Exército

TEN ART, no quadro (16645789) Eduardo Jorge Martins Nunes da Silva, do BST, devendo
ser considerado nesta situação desde 21 de Setembro de 1998.
(Por portaria de ~2 de Outubro de 19911)

Centro

de Psicologia

Aplicada

do Exército

CAP ART, no quadro (04757284) Mário João Ley Garcia, do GAC/BAI, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Setembro de 1998.
CAP ART, no quadro (05047687) Mário Rui Pinto da Silva, do RA5, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Setembro de 1998.
(Por panaria

Arquivo

Histórico

de 16 de Outubro de 1998)

Militar

MAJ SGE, no quadro (15171674) Emídio Carlos Piedade Modesto, do QG/ZMA, devendo
ser considerado nesta situação desde 19 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 29 de Outubro

Hospital

Militar

de 1998)

Principal

CAP MED, no quadro (11033685) Maria Teresa Lima Barbosa de Melo, do HMR2, devendo
ser considerada nesta situação desde I de Outubro de 1998.
(Por portaria de 21 de Outubro

de 1998)

ALF AM, no quadro (22306891) Ana Maria da Silva de Jesus, da AM, devendo ser considerada
nesta situação desde 29 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1998)

SAJ MA T, no quadro (03204482) José Augusto Águas Amador, do ERec/BAI/RC3,
ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.

devendo

(Por portaria de 19 de Outubro de 1998)
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I SAR MED, no quadro (07801186) António Manuel Pereira Costa, da ETAT, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por portaria de 8 de Outubro

de 1998)

Hospital Militar de Belém / Hospital Militar Principal
ISAR MED, no quadro (18009188) Isidro Manuel Rodrigues, do BApSvc/BAI,
considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 8 de Outubro

de 1998)

Hospital Militar Regional n." 1
TEN FARM, no quadro (17350791) João Frederico Albuquerque do Carmo, do QG/RMN em
diligência no LMPQF da RMN, devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Setembro de
1998.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1998)

Hospital Militar Regional n. o 2
SAJ MED, no quadro (07419682) António Manuel Rodrigues Carvalho, do BSS, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Outubro de 1998.
I SAR MED, no quadro (05146986) Edgar Daniel Nunes, do BSS, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1998)

Depósito Geral Material de Intendência
~
ALF AM, no quadro (06920993) Maria Armanda Lopes Regadas, devendo ser considerada
nesta situação desde I de Outubro de 1998.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1998)

Centro de Classificação

e Selecção de Lisboa

TCOR INF, no quadro (12902670) Manuel da Conceição
considerado nesta situação desde 14 de Outubro de 1998.

Pires, da Dlnstr,

devendo

ser

(Por portaria de 23 de Outubro de 1998)

TEN ART, no quadro (15833191) Vítor Manuel Ferreira Lopes, da AM, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1998)
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e Selecção do Porto

MAJ MED, no quadro (01245376) António Joaquim O. da Silva Lage, do HMRI, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1998)

Centro de Recrutamento

de Lisboa

SAJ AMAN no quadro (61041870) José Joaquim Gamboa Costa Leite, do BAdidos, devendo
ser considerado nesta situação desde IS de Julho de 1998.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1998)

Centro de Recrutamento

de Ponta Delgada

CAP SGE, no quadro (07087780) Manuel Lourenço Carrasco Costa, do QG/ZMA em diligência
no EMGFA/COA, devendo ser considerado nesta situação desde 28 de Setembro de 1998.
<Por portaria de 20 de Outubro de 1998)

Colégio Militar
TCOR CA V, no quadro (05592279) José Maria Rebocho P. de Paula Santos. do EME em
diligência no MDN, devendo ser considerado nesta situação desde IOde Setembro de 1998.
(Porportaria

de 7 de Outubro de 1998)

CAP TM, no quadro (11355486) João Augusto Cardoso dos Santos Belfo, do CIE, devendo
ser considerado nesta situação desde 4 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1998)

SAJ CAV, no quadro (12463581) Francisco Luís Castelo Valente Casimiro, da AM, devendo
ser considerado nesta situação desde 2 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1998)

Instituto Militar dos Pupilos do Exército
SCH MAT, no quadro (61385970) António José Pinto Paulino, do BCS/CTAT,
considerado nesta situação desde 18 de Setembro de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 8 de Outubro de 1998)

Colocações/Diligências

Diligência

Estado-Maior do Exército
Núcleo Permanente do Comando Operacional

Forças Terrestres

CAP INF, no quadro (00316485) Vasco Francisco de M. P. Alves Pereira, da ETAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 19 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 2 de Novembro

de 1998)
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CAP ART, no quadro (02951882) José Fernando Duque Luciano Paulo, do RAC, devendo ser
considerado nesta situação desde 21 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1998)

Quartel General do Governo Milita-r de Lisboa
Diligência Ministério da Defesa Nacional
TCOR ART, no quadro (15658579) João Pedro da Cruz Fernando Thomas, do EME em
diligência no MDN, devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Junho de 1998,
(Por portaria de 3 de Novembro

de 1998)

TCOR CA V, no quadro (62253575) Raul Jorge Laginha Gonçalves Passos, da EPC, devendo
ser considerado nesta situação desde 28 de Setembro de 1998.
(Por portaria de 13 de Outubro de 1(98)

Quartel General do Governo Militar de Lisboa
Diligência Estado-Maior
General das Forças Armadas
MAJ ART, no quadro (06097578) João Miguel de Jesus Mal-quito, do EME, devendo ser
considerado nesta situação desde J de Agosto de 1998.
(Por portaria de 23 de Outubro

VI -

CURSOS,

ESTÁGIOS

de 1998)

E TIROCÍNIOS

Cursos
Por despacho do general AGE de 28 de Julho de 1998, frequentaram o curso de "Métodos
de Instrução - Oficiais", que decorreu na EPI, no período de 14 de Setembro de 1998 a 25 de
Setembro de 1998, os referidos oficiais terminaram o curso com aproveitamento:
CAP
TEN
TEN
TEN
TEN
ALF

CA V (19482388)
INF (24846991)
INF (38871691)
ART (00440093)
ENG (06667591)
AM (22306891)

António José C. Moniz;
João Vasco Gama Barros;
Agostinho Amaral Valente;
José Carlos Pinto Mimoso;
António José Nunes Veríssimo;
Ana Cristina Silva Jesus.

Por despacho do general AGE de 4 de Fevereiro de 1998, frequentaram o curso de "Qualificação
de Frio", que decorreu na EMEL, no período de 9 de Fevereiro de 1998 a 3 de Abril de 1998, tendo
obtido a classificações que a cada um se indica, os militares a seguir identificados:
I SAR MAT (02470386) Francisco José Barreira Reigada,
CAP MAT (05516778) João B_ Amaro, 13,41 - Regular;

13,51 - Regular;
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1SAR MAT (01317090) António José Moreira Eusébio, 13,17 - Regular;
1SAR MAT (17658385) Joaquim José Rodrigues Esteves, 12,52 - Regular;
2SAR MAT (O 1583291) Nuno Tomás Vicente Lopes, 12,38 - Suficiente.

Para efeito de averbamento nos documentos de matrícula, informa-se que, frequentaram o
"23.° Curso de Formação de Sargentos do Serviço de Saúde" que decorreu na ESE, no período de
3 de Outubro 1994 a 30 de Setembro de 98, os militares a seguir identificados, com a classificação
que a cada um se indica em valores:
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
2SAR
ISAR
ISAR
2SAR

MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED
MED

(11811293)
(21690291)
(29897893)
(29211192)
(00972493)
(31384691)
(02349789)
(22037591)
(14709790)

Carlos Manuel Mendes Duarte - 15,10 Bom:
António Alberto Faria dos Santos - 15,09 Bom;
António Inácio Camponês Crispim - 14,95 Bom;
José Pedro da Rocha Resende - 14,87 Bom;
António Manuel de Almeida Moreira - 14,53 Bom;
Fernando Borges Cardoso - 14,37 Regular:
Maria Celeste da Cunha Vilarinho - 13,62 Regular;
Isabel Dias - 13,53 Regular;
Maria de Fátima Mendes - 13,27 Regular.

Para efeito de averbamento nos documentos de matrícula, informa-se que frequentaram o
"24.° Curso de Formação de Sargentos" que decorreu na ESE, no período de 4 de Setembro 1995
a 30 de Setembro de 98, os militares a seguir identificados, com a classificação que a cada um se
indica em valores:
Infantaria:
2SAR INF
2SAR INF
2SAR INF
2SAR INF
2SAR INF
2SAR INF
2SAR INF
2SAR INF
2SAR INF
2SAR INF
2SAR INF
2SAR INF
2SAR INF
Artilharia:
2SAR ART
2SAR ART
2SAR ART
2SAR ART
2SAR ART
2SAR ART
2SAR ART
2SAR ART
2SAR ART
2SAR ART

(12070692)
(03486792)
(27002891)
(33487193)
(28146192)
(02869291)
(38647493)
(38943991)
(21231893)
(O 1985892)
(03375791)
(21455093)
(20699092)

(28496992)
(33973092)
(14769392)
(23976391)
(04375493)
(21640292)
(01104092)
(21742693)
(14970391)
(26034092)

António Manuel Almeida Nunes - 15,83 Bom;
José Carlos Gonçalves da Silva Abrantes - 15,26 Bom;
Sérgio António Ribeiro de Oliveira - 15,05 Bom;
Vitor Duarte da Silva Correia - 15,01 Bom;
Paulo Jorge Dias Carvalho - 14,95 Bom;
Miguel Ângelo Almeida Moura - 14,77 Bom;
António José Ferreira de Oliveira - 14,63 Bom;
Pedro Miguel Matias Ferreira - 14,07 Regular;
Pedro da Silva Santos - 13,64 Regular;
Virgílio Manuel Duarte Bronze - 13,62 Regular;
Carlos José Cabrinha Ramos - 13,5 I Regular;
Oslavo Miguel Rodrigues Pereira - 13,47 Regular;
Paulo Jorge Gonçalves da Silva - 12,54 Regular.

Raimundo Grilo Queirós - 15,18 Bom;
José Carlos Diogo Baião - 14,83 Bom;
Fernando Manuel Pedro Ferreirinha - 14,74 Bom;
Rui Gabriel Neves da Costa Gregório - 14,66 Bom:
Marco Paulo Cardoso Dimas '. 14,36 Regular;
Bruno António Lima Rodrigues - 14,18 Regular;
Paulo Jorge de Matos Tim Tim - 13,95 Regular;
João Paulo Calado Baiana- 13,8 I Regular;
Paulo Jorge Carvalho da Silva - 13,59 Regular;
Rui Manuel Varela Pexirra - 13,23 Regular.
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Cavalaria:
2SAR CAV
2SAR CAV
2SAR CA V
2SAR CAV
2SAR CAV
2SAR CA V
2SAR CAV

(08768792)
(22669992)
(23196791)
(01622792)
(03959593)
(02362492)
(11872291)

Rui Manuel do Pranto Sousa - 15,34 Bom;
Nuno Miguel Monteiro da Silva - 15,25 Bom;
Fernando Manuel Morais Romeira - 14,85 Bom;
Jorge Alexandre Oliveira Malheiro de Macedo - 14,84 Bom;
Jorge Augusto Ramos Ferreira - 14,43 Regular;
Nelson de Sousa Cardoso - 14,31 Regular;
Miguel Ângelo Gonçalves Bandeira da Cruz - 14,16 Regular.

Engenharia:
2SAR ENG
2SAR ENG
2SAR ENG
2SAR ENG
2SAR ENG
2SAR ENG
2SAR ENG
2SAR ENG
2SAR ENG
2SAR ENG
2SAR ENG
2SAR ENG

(25235592)
(30670592)
(21837891)
(17400492)
(20529592)
(36337892)
(13931692)
(11614393)
(21831892)
(31446792)
(06722792)
(21989492)

Carlos Jorge Saruga Bailão - 14,60 Bom;
José Luís Rafael Alpalhão - 14,52 Bom;
Ricardo da Silva Mendes - 14,36 Regular;
Rui Miguel Antunes Ferreira - 14,35 Regular;
Henrique Inácio Pinto - 14,27 Regular;
Artur Miguel Pereira Vieira - 14, IO Regular; .
Eusébio Pratas Mendes Abreu - 14,09 Regular;
Paulo João Cardoso dos Santos - 13,77 Regular:
Carlos Manuel Pereira Rodrigues - 13,37 Regular;
Luís Manuel Dinis Santos - 13,37 Regular;
Ricardo Manuel Lobo Pires Barão - 13,00 Regular;
ldálio Manuel Pereira Bento - 12,99 Regular.

Transmissões:
2SAR TM (16632993)
2SAR TM (25670091)
2SAR TM (35331892)
2SAR TM (19854392)
2SAR TM (09737093)
2SAR TM (07614192)
2SAR TM (12115393)
2SAR TM (00753991)

Luís Miguel Abreu de Almeida - 15,75 Bom;
José Carlos Almeida da Silva - 15,31 Bom;
José Carlos da Conceição Lourenço - 15,22 Bom;
Fernando Manuel de Figueiredo Correia - 15,19 Bom;
António Alexandre da Silva Veloso - 13,95 Regular;
Fernanda Maria Martins da Rosa - 12,91 Regular;
Elvira Gabriela Ferreira Fernandes - 12,82 Regular;
Teresa Maria Silvestre Lamas - 11,92 Suficiente.

Serviço de saúde:
2SAR MED (26973892.)
2SAR MED (39634892)
2SAR MED (37606091)
2SAR MED (06692793)

Herminio S. Francisco - 15,52 Bom;
Dinis M. Costa - 15,22 Bom;
Elizabete M. Barreira - 14,90 Bom;
Afonso L. N. A. Varela - 14,73 Bom;

Administração militar:
2SAR AM (09441092) António Jorge Gonçalves Teixeira - 16,58 M.Bom;
ISAR AM (18444991) Marcelo Afonso Gomes Esteves - 15,46 Bom;
2SAR AM (16205192) Fernando Jacinto Pais António - 15,45 Bom;
2SAR AM (27243391) Luís Carlos Eiras Gonçalves - 15,31 Bom;
2SAR AM (16800692) Vitor Sérgio Mendes Patricío Ferreira Ralha - 15,20 Bom;
2SAR AM (39099092) Marco Paulo Afonso Português - 15,04 Bom;
2SAR AM (03264093) Luís Miguel Castelo Rodrigues - 14,94 Bom;
2SAR AM (28514592) João Carlos Sequeira Pereira da Costa - 14,84 Bom;
2SAR AM (04612491) José Francisco Estopa Pestana - 14,77 Bom;
2SAR AM (00262692) Ana Cristina Pombeiro de Jesus - 14,72 Bom;
2SAR AM (01306493) Olga Maria da Silva Rodrigues - 14,51 Bom;
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2SAR
2SAR
2SAR
2SAR

AM
AM
AM
AM

(23496492)
(25447091)
(17332392)
(22529592)

Carlos Adelino Almeida Serrana - 14,40 Regular;
Rui Hélio Moreira Cordeiro de Figueiredo - 14,36 Regular;
José Manuel Verissímo Alves - 14,30 Regular;
Ana Mericia Pereira Afonseca - 14,07 Regular.

Serviço de material:
ISAR MAT (04601090)
2SAR MAT (33566092)
2SAR MAT (34088792)
2SAR MAT (00815492)
2SAR MAT (32987892)
2SAR MAT (24102791)
2SAR MAT (08119093)
1SAR MAT (00918091)
2SAR MAT (22734 193)
2SAR MAT (38527092)
2SAR MAT (03751293)
2SAR MAT (26650991)
2SAR MAT (25731991)
2SAR MAT (29333192)

Luís Miguel Figueira Santos - 15,08 Bom;
Vasco Antero Catarino Pires - 14,65 Bom;
João Manuel Roque Monteiro - 14,38 Regular;
Rui Manuel Palmela Cruz - 14,38 Regular;
José Paulo Alves de Magalhães - 14,20 Regular;
Nuno Miguel Ribeiro Pascoal - 14,19 Regular;
Luís Manuel Domingues Graça - 14,14 Regular;
Artur de Jesus Lameira - 13,99 Regular;
José Luís Matos Oliveira - 13,94 Regular;
Carlos Alberto Pires dos Santos - 13,87 Regular;
Paulo Jorge Gaiola Germana - 13,79 Regular;
João Humberto Ferreira Domingues - 13.49 Regular;
Rui Manuel M. Pereira - 13,09 Regular;
José Manuel da Silva Pereira - 12,79 Regular.

Músicos corneteiros clarins:
2SAR CORN/CLAR (20482294)

Pessoal e secretariado:
2SAR PESSEC (23053092)
2SAR PESSEC (25894492)
2SAR PESSEC (27945491)
2SAR PESSEC (07420092)
Transportes:
2SAR TRANS
2SAR TRANS'
2SAR TRANS
2SAR TRANS
2SAR TRANS
2SAR TRANS
2SAR TRANS
2SAR TRANS
2SAR TRANS
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(39916691)
(13743992)
(06208492)
(39752792)
(28092691)
(21542391)
(22679992)
(12623293)
(21309792)

Américo Henrique Pereira de Brito Leitão - 14, 14 Regular.

Nuno Miguel Carvalho Santos - 14,95 Bom;
Orlando Morais Marques - 14,84 Bom;
Marco António Patrão Mourato - 14,59 Bom;
António Manuel Beato Roxo - 14,55 Bom.

Pedro Manuel Lourenço Fernandes - 16,10 Bom;
Paulo Alexandre Duarte Ferreira Filipe - 15,28 Bom;
João Carlos Assunção dos Santos - 14,97 Bom;
Nelson da Silva Le - 14,80 Bom;
José António Carvalho Pereira - 14,50 Born.;
Artur Jorge Lopes Marinho - 14,45 Regular;
Nelson Cláudio da Silva Azenha - 14,45 Regular;
Carlos Manuel Ribeiro Gonçalves - 13,55 Regular;
Rui Miguel da Silva Viegas - 13,26 Regular.

Por despacho do general AGE de 19 de Março de 1998, frequentaram o curso de "Qualificação
Cat. B", que decorreu na EPST, no período de 23 de Março de 1998 a 24 de Abri I de 1998, os
militares a seguir identificados. Os referidos militares concluiram o curso com aproveitamento:
ISAR
I SAR
1SAR
I SAR

INF (06671885) Carlos Manuel Silva Lopes;
INF (15439888) Aurélio Jorge Rodrigues Soares;
ART (06613591) Gilberto Barradas Correia;
AM (20552692) Carla Manuela Cunha Barbosa;
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ART (19231091) Rodolfo Ricardo Rosmaninho Reis Giesteira;
ART (18936792) Paulo Miguel Gerónimo;
MA T (1863] 592) Roberto Carlos Branco;
MAT (05876492) António Carlos Morais Lopes;
AMAN (17099779) Vitor Manuel Santos Vieira;
AMAN (03035678) Carlos Alberto Jardim Félix.

Por despacho do general AGE de 30 de Dezembro de 1997, frequentaram o curso de "Construções
e Instalações", que decorreu na EPE, no período de 5 de Janeiro de 1998 a 5 de Junho de 1998,
os militares a seguir identificados, com a classificação que a cada um se indica em valores:
2SAR
ISAR
I SAR
2SAR
ISAR
ISAR
ISAR
2SAR

ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG

(11414792)
(19172791)
(14755987)
(03834991)
(00960190)
(13501384)
(07473891)
(00016691)

João Manuel Paixão Quirino - 16,57 MBom;
Pedro Miguel Azenha Moço - 16,15 Bom;
Ernesto de Jesus Silva Lourenço - 16,03 Bom;
Joaquim Manuel Carmo Patrício - 15,65 Bom;
António Joaquim Pires Marques - 15,43 Bom;
Francisco José O. Reis Ferreira - J 5,23 Bom;
Jorge Augusto Fernandes Almeida - 14,99 Bom;
Francisco Daniel Castro Silva - 14,51 Bom.

Por despacho do general AGE de 24 de Setembro de 1997, frequentou o curso de "Técnicas e
Métodos de Tratamento de Arquivos", que decorreu no AHM, no período de J de Outubro de 1997
a 31 de Março de 1998, o 2SAR AM (19305691) José Alves dos Santos da EPAM, com a classificação
de 16,20 - Bom.

VII -

DECLARAÇÕES

~
COR INF RES (38342062) Jorge Alves Feio Cerveira, continuou a prestar serviço efectivo,
no CPess, após transitar para a situação de reserva em 13 de Outubro de 1998.
COR ENG RES (50775611) João José Roberto Domingues, continuou a prestar serviço
efectivo, na delegação de Évora da PJM, após transitar para a situação de reserva em 19 de Outubro
de 1998.
SCH MAT RES (35 I99762) José Amtónio Ponte Mateus, continua na efevtividade de serviço,
ficando colocado no BAdidos, em diligência no EMGFA, desde 20 de Outubro de 1998, data da
. passagem à situação de reserva, por limite de idade.
SCH SPM RES (45432559) José Ramos Fernandes Sanches, autorizado a prestar serviço no
Clnstr foi transferido para a BiblioEx, em 22 de Outubro de 1998.
SAJ INF RES (509704 I I) Júlio Martins Baltazar, deixou de prestar serviço efectivo
QG/RMN (CVP/Delegação
de Leiria), desde 30 de Outubro de 1998.

no
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Alteração de nome
Por motivo de casamento a TEN VET (05675093) Isabel Maria M. M. Holbeche Fino da
Costa Gabriel, adoptou o apelido "da Costa Gabriel", conforme o n." de assento 228/96, efectivado
em 14 de Setembro de 1996 na conservatória do Registo Civil de Santarém.

VIII -

OBITUÁRIO

1993
Dezembro,

20 -

COR REF (50269011)

Fernando Alves Aldeia, do QG/GML.

1998
Fevereiro,
Abril, 22
Julho, 24
Setembro,
Setembro,
Setembro,
Setembro,
Setembro,
Setembro,

-

28 - COR REF (51471211) Fernando M. F. Baptista Viegas, do QG/GML;
TCOR REF (50663211) João Rodrigues Bernardino, do QG/GML;
TEN REF (52045311) João Antunes Milheiro, do QG/RMS;
II - SAJ REF (52407511) Abílio de Jesus, do QG/GML;
13 - CAP REF (50521711) Joaquim Rodrigues Canário Rosado, do QG/RMS;
19 - COR REF (5 J 304611) Armando de Sousa Gomes, do QG/GML;
23 - TCOR REF (5070841 I) Esmeraldo Carrasquinho da Luz, do QG/GML;
24 - SAJ REF (50556011) Manuel Moreira dos Santos, do QG/RMN;
30 - COR REF (50179611) Carlos Alberto da Silva P. Júnior, do QG/RMN.

O Chefe do Estado-Maior

do Exército

António Eduardo Queiroz Martins Barrento,

general.

Está conforme:
O Ajudante-General

do Exército

/

José Casimiro Gomes Gonçalves Aranha, general.
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2.ª SÉRIE
N.º 12/31 DE DEZEMBRO DE 1998
Publica-se ao Exército o seguinte:

I - JUSTIÇA

E DISCIPLINA

Condecorações
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos arts. 21.°, n." I,
25.°, n." I, alínea a), 62.°, n." I e art. 67.°, n." 3, do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/7 I, de 20 de
Dezembro, condecorar com a medalha de prata de serviços distintos o COR INF (07 I 8 I 666) Mário
de Oliveira Cardoso.
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos arts. 21.°, n." I,
25.°, n." I, alínea a), 62.°, n." I e art. 67.°, n." 3, do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/7 I, de 20 de
Dezembro, condecorar com a medalha de prata de serviços distintos o TCOR INF (15408276)
Carlos António Cordobal Hernandez Jerónimo.
(DR II série, n." 224, de 28 de Setembro

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
todos do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n.? 566/71, de 20 de Dezembro, o COR ENG (09945064) João Maria de
Vasconcelos Piroto.
(Por portaria de 21 de Setembro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 21.°, 25.°, com referência ao n." 3 do art. 67.°,
todos do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas,
aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o TCOR INF (11925973) Francisco
António Correia.
(Por parlaria

de 9 de Outubro de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 2. classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos arts. 33.° e 36.° do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566171 , de 20 de Dezembro, o TeOR AM (06064465)
Teófilo da Silva Bento.
3

(Por portaria de 2 de Outubro de 1998)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, ao abrigo do n." 2 do art. 39.° do capítulo V
do Dec.-Lei n." 566/71, de 21 de Dezembro, Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, condecorar com a medalha de mérito militar de 2. classe o
TCOR AM (06405975) Eduardo Francisco Moreira Pires.
3

(Por portaria de II de Setembro

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a medalha de mérito militar
de 4: classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo deis arts. 33.° e 36.° do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, o 1SAR INF (05333584)
João Paulo dos Santos Alves.
(Por portaria de 2 de Outubro de 1998)

Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exemplar, por despacho da data que
se indica e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Dec.-Lei n." 566/71, de 20 de Dezembro, os
seguintes militares:
TCOR INF (06087067) José Semedo dos Santos;
TCOR INF (02278168) Francisco Joaquim Paula Ribeiro;
TCOR MAT (00039267) Carlos Alberto Gonçalves Oliveira;
TCOR QEO (06490764) Daniel dos Santos Neves;
MAJ SGE (05144464) Fernando António Pereira Gonçalves;
MAJ QTS (05593665) Edmaro José de Carvalho Rosas;
MAJ QTS (08311066) António Franganito Olho Azul;
SCH ART (17628668) José Dionisio Jorge de Mendonça;
SAJ INF (88070762) Agapito Carvalho Ximenes;
SAJ INF (07509066) António Pinto de Lima;
SAJ MUS (10434367) José dos Passos Rodrigues;
SAJ MUS (17129368) Luís Gonzaga Cabral Resendes;
CAB INF/GNR (710047) Adílio da Silva Duarte.
(Por despacho

de 4 de Setembro

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D. Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 2. classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei 397/85, de II de Outubro, o MAJ QTS (05874064) Rui Fernando Alexandrino Ferreira.
3

(Por portaria de 9 de Setembro

de 1998)

Manda o Chefe do Estado-Maior
do Exército, condecorar com a medalha D.· Afonso
Henriques - Patrono do Exército, de 3: classe, por ter sido considerado ao abrigo dos arts. 1.° e 4.°
do Dec.-Lei 397/85, de II de Outubro, o CAP INF (17385789) Pedro Filipe Leal Marquês Pires
da Silva.
(Por portaria de 22 de Julho de 1998)

Por alvará de 29 de Novembro de 1997, foi agraciado com a grã-cruz da ordem militar de
cristo, o GEN (50704411) Octávio Gabriel Calderon de Cerqueira Rocha.
(DR II série, n." 77, de 1 de Abril de 1998)

Por Alvará de 16 de Janeiro de 1996, foi agraciado com grau de comendador da ordem do
Infante D. Henrique, o TCOR CAV (06519567) Alfredo Correia da Mansilha Assunção.
(DR II série, n.? 159, de ) I de Julho de 1996)
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Por despacho do Ministro da Defesa Nacional de 4 de Junho de 1997, foi autorizado a aceitar
a Medalha da Ordem Bartolomeu de Gusmão do Brasil, o ISAR PARAQ (16231381) António
Eleutério Sucena do Carmo.
(DR 11 série, n." 255, de 4 de Novembro

de 1997)

Por despacho do Ministro da Defesa Nacional de IOde Abril de 1997, foi autorizado a aceitar
a Medalha das Nações Unidas - MINURSO, o TCOR INF (08733481) Fernando Celso Vicente de
Campos Serafino.
(DR 11 série, n." 141, de 21 de Junho de 1997)
(DR II série, n." 158, de II de Julho de 1997)

Por despacho do Ministro da Defesa Nacional de 9 de Maio de 1997, foi autorizado a aceitar
a Medalha das Nações Unidas - MINURSO, o BRIG (51400111) Jorge Barroso de Moura.
(DR II série, n." 141, de 21 de Junho de 1997)

Por despacho do Ministro da Defesa Nacional de 25 de Junho de 1997, foram autorizados
aceitar a Medalha das Nações Unidas - MINURSO, os militares em seguida mencionados:

a

BRIG (5092681 I) José Eduardo Martinho Garcia Leandro;
CAP TM (13847087) Paulo Fernando Viegas Nunes;
CAP TM (0793 I 178) Manuel José Cunha Freitas.
Por despacho do Ministro da Defesa Nacional de I I de Julho de 1997, foi autorizado a aceitar
a Medalha das Nações Unidas - MINURSO, o CAP TM (07547479) Modesto Morais Fernandes.
(DR II série, n." 255, de 4 de Novembro

de 1997)

Por despacho do Ministro da Defesa Nacional de II de Julho de 1997, foram autorizados
aceitar a Medalha da NATO, os militares em seguida mencionados:
MAJ MED (08368675)
MAJ MED (01617376)

a

António Bernardo da Cunha Horta;
António Manuel de Albuquerque Pereira Machado.

Por despacho do Ministro da Defesa Nacional de 3 de Outubro de 1997, foram autorizados
a aceitar a Medalha da NATO, os militares em seguida mencionados:
,
MAJ INF (17727381) António Pedro da Silva Tomé Romero;
CAP SGPQ (04369380) Miguel António Gabriel da Silva Machado.
(DR II série, n." 255, de 4 de Novembro

de 1997)

Por despacho do Ministro da Defesa Nacional de I I de Julho de 1997, foi autorizado a aceitar
a Medalha da OTAN, o TEN AM (01164487) César Augusto Martins Mexia.
(DR II série, n." 255, de 4 de Novembro

de 1997)

Por despacho do Ministro da Defesa Nacional de 3 de Outubro de 1997, foi autorizado a
aceitar a Medalha das Nações Unidas - ONUMOZ - Moçambique, o 2SAR AMAN (14568270)
António Ferreira.
(DR II série,

11.°

255, de 4 de Novembro

de 1997)

Por despacho do Ministro da Defesa Nacional de 4 de Junho de 1997, foi autorizado a aceitar
a Medalha das Nações Unidas - UNA VEM III - Angola, o SCH CA V (09372878) Fernando Manuel
Moreira da Silva.
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Por despacho do Ministro da Defesa Nacional de 3 de Outubro de 1997, foram autorizados
a aceitar a Medalha das Nações Unidas - UNA VEM III - Angola, os militares em seguida mencionados:
CAP INF (O1372287) Nuno Manuel Mendes Farinha;
CAP INF (07641580) Paulo Jorge dos Santos Veloso;
SAJ CA V (0764 1580) Fernando Proença Henriques;
SAJ MAT (15576384) Edgar de Barros Martins;
ISAR MAT (102 13985) Vítor Manuel Brites Florindo;
ISAR MAT (03 I81 186) Manuel Gervásio Poejo Churra.
(DR II série, n." 255, de 4 de Novembro

de 1997)

Por despacho do Ministro da Defesa Nacional de 3 de Outubro de 1997, foi agraciado com
o Grau de Cavaleiro da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém do Vaticano, o CAP QTS
(16633768) João Manuel de Andrade Pinto Bessa.
(DR I I série, n." 255, de 4 de Novembro

de 1997)

Condecorações/Aditamento
Como preâmbulo à portaria de condecoração com a medalha de prata de serviços distintos
concedida ao CAP lNF (12616280) Francisco Gustavo Ribeiro Pereira Leite Basto, datada de 17
de Julho de 1996 e publicada na O.E. n." 12, 2: Série, pág. 633 de 31 de Dezembro de 1996,
publique-se o seguinte.
"Tendo demonstrado na Área de Operações da Bósnia-Herzgovina e mais concretamente em
Góradze, elevada capacidade de organização, dinamismo e sentido do dever, no desempenho da
missão que consistiu na ligação com as autoridades militares, órgãos governamentais e organizações
não governamentais, e que lhe mereceu encómios por parte das entidades envolvidas e bem assim
na área operacional grande profissionalismo no modo como recebeu as missões operacionais da
divisão francesa, particularmente
o plano de todas as zonas minadas e o mapa de todos os
reconhecimentos efectuados até à chegada do batalhão à zona de operações de Góradze, o que
aliado às qualidades de abnegação e de sacrifício ímpares, sentido do dever e superior desempenho,
traduzidos no valioso contributo para o prestígio das Tropas Aerotransportadas,
no âmbito das
Operações de Paz na Bósnia-Herzgóvina, leva a considerar de extraordinários, relevantes e distintos
os serviços prestados".
(Por portaria de 5 de Novembro

de 1998)

Louvores
Louvo o COR INF RES (51401211) António José Claro Pinto Guedes, pelo profissionalismo
competência e dedicação patenteados no exercício das funções de conselheiro militar da Representação
Permanente de Portugal Junto da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).
Durante os cerca de 12 anos em que esteve ao serviço da delegação nacional o coronel Pinto
Guedes foi um prestimoso elemento no desenvolvimento das negociações multilaterais politico-militares
que tiveram lugar, primeiramente, em Estocolmo e, depois, em Viena. A sua actuação traduziu-se,
em permanência, por um profundo conhecimento das "pastas" complexas de que se ocupou e por
contributos muito concretos para a determinação dos interesses do País, num período de transição
e de evolução particularmente rico das estruturas de segurança europeia.
A valiosa experiência por si acumulada ao longo desse período - em que o mundo foi palco
de diversas mutações de ordem geopolítica militar, económica e social - determinou a eleição, por
unanimidade, do coronel Pinto Guedes, pelos seus pares dos 54 países que integram a Organização,
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como importante factor de "permanência" no devir da transformação das instituições politico-militares
da OSCE e dos seus processos de negociação, durante esse lapso de tempo.
Saliento igualmente a sua decisiva participação na realização, em diversas ocasiões, da presidência
do Fórum de Segurança e Cooperação (FSC) e do Grupo Consultivo Conjunto [encarregado do
Tratado sobre Forças Convencionais na Europa (CFE)], que cabe, por rotatividade, ao nosso país,
bem como a sua válida colaboração na edificação do consenso que permitiu adoptar, sob presidência
portuguesa, em Novembro de 1997, a decisão do FSC sobre a adopção do questionário relativo a
minas antipessoal, matéria que reputo de particular interesse para o nosso país e para a humanidade
em geral, que esteve bloqueado durante quase um ano.
Pelas razões acima expostas, considero de inteiro mérito e justiça distinguir o coronel Pinto
Guedes através da concessão do presente louvor, que muito o dignifica e atesta publicamente a
elevada qualidade do trabalho desenvolvido e a excelência das aptidões evidenciadas.
3 de Setembro de 1998, - O Ministro da Defesa Nacional, José Veiga Simão.

Louvo o COR INF (0718166~) Mário de Olive.ir~ Cardoso, pel~ forma exemplar e eficiente
como desempenhou, ao longo de tres anos, a sua actividade como adido de defesa e militar junto
da Embaixada de Portugal em Washington.
Foi notório o extremo cuidado que sempre pôs no acompanhamento de todos os assuntos de
interesse para Portugal, os quais reportava, avaliava, comentava e canalizava, com a maior oportunidade,
para os destinatários apropriados.
Destaca-se a permanente disponibilidade para tratar os assuntos relacionados com as acções
promovidas pelos ramos dos Estados Unidos da América, área onde caracterizou o seu desempenho
por um excelente espírito de cooperação, profissionalismo e camaradagem.
A prestimosa e eficiente colaboração por si prestada em todos os actos em que foi chamado
a intervir e o excelente relacionamento e grande espírito de cooperação com os ramos, aliados à
forma excepcionalmente correcta e atempada por si desenvolvida na resolução dos assuntos para
os quais foi solicitado, permitiram-lhe desenvolver um trabalho profícuo e valioso no fortalecimento
das relações entre as autoridades militares dos dois países, que apraz realçar, pela importância de
que se revestiu para o interesse das Forças Armadas.
Ainda nesta área é de enaltecer a contribuição decisiva por si prestada para que todos os
acordos no âmbito do reequipamento estabelecidos entre o Exército Português e o Exército dos
Estados Unidos da América decorressem de forma altamente positiva e atempada.
Tendo iniciado funções como adido militar, acumulou nos últimos II meses esta tarefa com
a de adido de defesa, sendo ~de realçar o zelo e a eficiência com que desempenhou estas funções,
com especial destaque para a forma como deu resposta aos problemas que se lhe depararam e para
o apoio prestado nas deslocações de pessoal aos Estados Unidos da América em missão de serviço.
As qualidades demonstradas, aliadas ao seu elevado sentido do dever, profissionalismo e
elevado zelo no cumprimento desta missão, tornam o coronel Oliveira Cardoso digno de ser distinguido
com o presente louvor, devendo os seus serviços ser considerados extraordinários, relevantes e
distintos, de que resultou brilho e prestígio para a instituição militar e para o País.
18 de Agosto de 1998, - O Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, Gabriel
Augusto do Espírito Santo, general.

Louvo TCOR INF (15408276) Carlos António Corbal Hernandez Jerónimo, pela forma eficiente
e excepcional como desempenhou, ao longo de três anos, o cargo de adido de defesa junto da
Embaixada de Portugal em Rabat.
No decorrer da actividade por si desenvolvida junto da missão portuguesa em Marrocos, foi
patente a excelente cooperação com o EMGFA e os ramos através do envio de grande volume de
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notícias de elevado interesse para as Forças Armadas e também nas respostas oportunas e precisas
a pedidos de informação
que lhe foram formulados.
A prestimosa
e eficiente colaboração
por si prestada na preparação
e acompanhamento
de
visitas, nomeadamente
ao CEN97/99,
à SNFL, em Casablanca,
e ao pessoal FAP, durante os
frequentes
estágios de simulador
de voo C-130 em Kenitra, demonstraram
um elevado sentido
profissional
e espírito de bem servir, ultrapassando
as suas atribuições
normais e em períodos fora
das horas normais de serviço.
Merece ainda particular
realce a sua permanente
disponibilidade
para tratar os assuntos dos
ramos junto das autoridades
do país, onde demonstrou
uma enorme eficiência
na obtenção
dos
objectivos
pretendidos,
graças ao bom relacionamento
que mantinha com as mesmas e que muito
contribuiu
para a defesa dos interesses nacionais.
Pelas qualidades
demonstradas
e pela excelente
acção desenvolvida
pelo tenente-coronel
Jerónimo,
de que resultou honra e lustre para Portugal e para as Forças Armadas,
considero
os
serviços por si prestados
extraordinários,
relevantes
e distintos.
18 de Agosto de 1998, - O Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas,
Gabriel
Augusto do Espírito Santo, general.

Louvo o BRIG (50926811)
José Eduardo Martinho Garcia Leandro, pelo modo inexcedível
como desempenhou
as funções de Subdirector
do IAEM ao longo de cerca de 15 meses. Profundo
conhecedor
da Instituição
Militar em todos os seus aspectos, nomeadamente
nos que respeitam
à
formação dos seus quadros, soube coordenar,
de modo discreto mas com elevadíssimo
rendimento,
todos os sectores da vida do Instituto que estavam
a seu cargo, motivando
os responsáveis
e
obtendo de todos um notável trabalho de equipa.
A sua elevada cultura militar permitiu
que, como Director
de Departamento
de Ensino,
acompanhasse
e impulsionasse,
com grande à vontade e competência
os programas
e as matérias
das diversas Secções de Ensino, pondo a sua grande experiência
ao serviço da melhoria permanente
dos cursos aqui ministrados.
Merece também referência particular a enorme capacidade
do brigadeiro Garcia Leandro para
prevêr os problemas
e as necessidades
do Instituto a prazo, estudando,
coordenando
e propondo
diligências
e soluções com vista a evitar toda e qualquer perturbação
nas actividades
escolares e
administrativas,
o que contribuiu
vincadamente
para a regularidade
do seu funcionamento.
Deixa o brigadeiro Leandro, o IA EM imediatamente
após a finalização
da primeira parte dum
estudo de relevante importância
para o Exército:
a sua reestruturação.
E se tal aqui é referido, é
apenas para exaltar, uma vez mais, o seu relevante contributo
para a execução de tão complexa e
sensível tarefa. Coordenando,
impulsionando,
orientando e executando
algumas partes fundamentais,
foi o elemento-chave
do conjunto de oficiais nela empenhados
e dos grupos em que foram articulados.
Refiro ainda, com especial
relevo, as excepcionais
qualidades
e virtudes militares
deste
oficial. Possuidor de grande integridade
de carácter, extremamente
leal, dedicado totalmente
à sua
profissão e às funções que desempenha,
não encontra nenhum limite à sua entrega que não sejam
o interesse do serviço ou o apoio daqueles com quem mais directamente
trabalha, revelando assim
qualidades
de abnegação
e sacrifícios
exemplares.
O conjunto
de qualidades
pessoais e profissionais
do brigadeiro
Leandro,
não totalmente
reflectidas
nas palavras antecedentes,
permitiram
que tivesse sido para o seu Director e para o
IAEM, um Subdirector de enorme valia, que prestou ao Exército ser~os
relevantes e extraordinários
de que resultou honra e lustre para as Instituições
militares do País.
2 de Outubro de 1998, - O Chefe do Estado-Maior
do Exército, António Eduardo Queiroz
Martins Barrento, general.

Louvo o COR INF (04321264)
Manuel Joaquim
Rodrigues
Correia Tavares,
porque, no
desempenho
das funções de Comandante
do Regimento
de Infantaria n. o 14, que exerceu ao longo
de cerca de dois anos, sempre evidenciou
competência,
elevada capacidade
de comando e total
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empenhamento que permitiram alcançar os elevados níveis de eficiência que mereceram reiteradas
referências elogiosas, por todos quantos, por razões diversas, têm contactado com este Regimento.
Dotado de grande iniciativa, dinamismo e espírito criativo, a par de uma exemplar dedicação,
alto sentido das responsabilidades, da disciplina e excepcional espírito de missão, soube vencer as
dificuldades, minimizar as insuficiências e limitações, através de uma acção de comando extremamente
objectiva, rigorosa e inteligente e que revelou ser ajustada e a mais conveniente à resolução dos
problemas com que se confrontou.
Particularmente empenhado na instrução, área onde possui excelentes conhecimentos e larga
experiência, o coronel Tavares imprimiu uma valiosa actividade na preparação dos quadros instrutores
por forma a obter os melhores índices de rendimento na formação de praças, dando, assim, o mais
cabal cumprimento à principal missão da Unidade.
Na recuperação, manutenção e melhoria das infra-estruturas, o coronel Tavares desenvolveu
importante acção ao dotar a Unidade de melhores e mais adequadas condições para um maior
desempenho funcional, donde se destaca a construção do gimnodesportivo coberto, conseguindo
obter de todos os quadros e tropas renovada motivação com reflexos extraordinariamente positivos
tanto na quantidade e qualidade de trabalho executado como no reforço do espírito de corpo e do
correcto espírito de camaradagem que se vivem no Regimento dos "Viriatos".
Mantendo e desenvolvendo um excelente relacionamento com as autoridades e instituições
civis da cidade e da Região de Viseu, soube construir um clima de colaboração e de participação
em diversas acções de interesse mútuo, com evidentes reflexos positivos para a imagem da Instituição
Militar e simultaneamente reforçando o prestígio e a implantação do "Catorze de Infantaria" da
Beira Interior.
A extrema lealdade, o elevado sentido do dever, a generosidade no esforço e a determinação
na consecução dos objectivos traçados foram atributos que de forma muito particular marcaram a
sua postura.
Pelas virtudes militares evidenciadas e pela acção desenvolvida, devem os serviços prestados
pelo coronel Tavares no Comando do Regimento de Infantaria n. ° 14, dos quais resultou honra e
lustre para o Exército, ser considerados como r~es,
e~rdiDários
e distin~s.
9 de Outubro de 1998, - O Chefe do Estado-Maior do Exército, António Eduardo Queiroz
Martins Barrento, general.

Louvo o COR ART (05814064) Manuel Guilherme de Carvalho Figueiredo, pela forma
competente e exemplar como comandou o Regimento de Artilharia n.? 4 durante cerca de dois anos
e meio, evidenciando de modo inequívoco, notáveis qualidades de comando e chefia, servindo com
inteira lealdade e total entrega.
Inteiramente devotado ao serviço, desenvolveu um trabalho de muita valia, demonstrando
sólida formação militar, inteligência, bom senso e grande capacidade de análise das situações e
estabelecimento das soluções para os problemas com que se defrontou, a par de marcado desembaraço,
entusiasmo e determinação na consumação dos objectivos traçados.
O Regimento de Artilharia n.? 4 é, tradicionalmente, uma Unidade com forte implantação na
sua área, estabelecendo com a cidade de Leiria uma simbiose perfeita. Esta situação é concretizada
pela actividade diária do Regimento e pela atitude positiva e disciplinada dos seus militares, por
uma grande cooperação e entendimento com as Autarquias e Entidades Civis. De referir a pronta
disponibilidade nos apoios, sempre que solicitados, ao Serviço Nacional de Protecção Civil, ao
Centro Municipal de Operações de Emergência de Protecção Civil, no âmbito do Plano Municipal
de Emergência Civil, e a colaboração com o Instituto Nacional de Formação Turística e Núcleo
Distrital do Projecto Vida.
Para consecução destes objectivos, foi determinante a natural simpatia, educação, excelente
capacidade de relacionamento e abnegado sentido do dever do coronel Figueiredo.
É relevante referir a permanente preocupação e os cuidados postos na área da formação de
praças e ainda o desenvolvimento de uma acção persistente e eficaz na melhoria da prontidão do
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GAC 10.5 e da BAAA atribuídos à BAI, incutindo um forte sentido de disciplina, promovendo uma
instrução bem estruturada e planeada e promovendo um adequado programa de manutenção dos
materiais e equipamentos.
A sua permanente disponibilidade, forte espírito de missão e a sintonia perfeita com as
orientações do Comando da Região Militar determinaram a realização de cerimónias militares
comemorativas da Batalha de Aljubarrota no Campo Militar de S. Jorge e outras no Mosteiro da
Batalha e, ainda, indispensáveis apoios à Peregrinação Militar a Fátima. Em todas estas actividades,
o Regimento demonstrou prontidão e eficácia, que atestam a sua excelente capacidade de comando
e organização e forte motivação de todo o seu pessoal.
Muito atento aos problemas da Unidade, o coronel Figueiredo impulsionou actividades e
promoveu obras e outras acções promotoras da melhoria das condições de vida do pessoal e exerceu
uma administração adequada do pessoal e uma rigorosa, eficiente e meticulosa gestão dos recursos
materiais e financeiros, conseguindo com êxito assegurar um equilibrado funcionamento da Unidade.
No Comando do Regimento de Artilharia n." 4, o coronel Figueiredo confirmou excelente
aptidão para servir em diferentes circunstâncias e funções, praticou em alto grau as virtudes militares
e prestou serviços que, pela sua relevância, trouxeram lustre para a Instituição Militar, pelo que
devem ser classificados de extraordinários, releyantes e distintos.
9 de Outubro de 1998, - O Chefe do Estado-Maior do Exército, António Eduardo Queiroz
Martins Barrento, general.

Louvo o COR ENG (09945064) João Maria de Vasconcelos Piroto, porque, durante os cerca
de 22 meses em que desempenhou as funções de Chefe da Divisão de Planeamento e Programação
do Estado-Maior do Exército, demonstrou sempre excepcionais qualidades de empenho e dedicação,
aliadas a um grande espírito de missão e elevado sentido das responsabilidades, que o levaram a
cumprir, com a maior eficácia, todas as tarefas e missões que lhe foram cometidas.
Oficial dotado de notáveis qualidades intelectuais, sensato, seguro e discreto, tem evidenciado
sempre elevada abertura de espírito para as grandes mudanças que se perfilam na organização do
Exército e grande frontalidade nas posições que defende, revelando em todas as circunstâncias, uma
exemplar conduta nas suas funções de chefia e de coordenação do trabalho dos seus subordinados,
a quem inspira a maior confiança, quer pela grande capacidade de organização, quer pelos invulgares
conhecimentos técnicos e profissionais de que é possuidor.
A sua acção como Chefe da Divisão de Planeamento e Programação traduziu-se no estudo
e na proposta de solução das inúmeras questões que nesta época se levantam ao Estado-Maior do
Exército, particularmente as decorrentes da elaboração das Leis de Programação Militar, do Orçamento
do Exército e do Planeamento de Forças, conjunto de actividades em que o coronel Piroto se cotou
como um excelente e distinto oficial e revelou, uma vez mais, notável aptidão para o desempenho
de funções da maior responsabilidade.
Pelas excepcionais qualidades humanas e profissionais que lhe são apontadas e pelos altos
serviços prestados, de que resultaram honra e lustre para o Exército, considera-se que tais serviços
devam ser reconhecidos como extraordinários, relevan~
e distintos.
21 de Setembro de 1998, - O Chefe do Estado-Maior do Exército, António Eduardo Queiroz
Martins Barrento, general.

Louvo o COR MAT (00711464) Artur Alberto Gonçalves, pela forma muito eficiente e
distinta como comandou a Escola Prática do Serviço de Material ao longo dos últimos vinte e sete
meses.
Na sequência da acção de transferência da Escola Prática do Serviço de Material, de Sacavém
para as instalações do ex-Batalhão do Serviço de Material, no Entroncamento, a qual conduziu com
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discernimento e muito acerto desde 1993, dedicou-se à consolidação e ao desenvolvimento do
trabalho então realizado.
A actividade do coronel Alberto Gonçalves não se traduziu apenas na visível melhoria de
espaços e de reformulação de edifícios, mas, sobretudo, originou profundas alterações organizativas
e de rentabilização de processos bem como de optimização de procedimentos,
no sentido de
compatibilizar em permanência objectivos com recursos disponíveis.
Oficial muito competente, com sólida formação militar e assinaláveis qualidades de chefia,
soube, pela sua acção de comando, criar, na Escola, condições de estímulo para a fixação de
quadros e bem assim constituir uma referência militar muito dignificante na área geográfica em que
está inserida.
Da capacidade de organização, elevada dedicação, interesse e empenhada direcção do coronel
Alberto Gonçalves, decorrerarn, nomeadamente, excelentes resultados obtidos na formação, qualificação
e especial ização de oficiais e sargentos do Quadro Permanente, na formação de oficiais, sargentos
e praças do SEN, na manutenção do material a cargo do Serviço de Material, no aprontamento de
viaturas, atrelados de carga e geradores eléctricos, para equipar as forças portuguesas destacadas na
Bósnia e em Angola e, ainda, na cuidadosa utilização dos recursos para manutenção e melhoria das
instalações a seu cargo. A Escola Prática do Serviço de Material passou a configurar uma Unidade
modelar de instrução e de apoio logístico no Exército.
Consciente de que a imagem e o prestígio do Exército estão intimamente ligados ao
relacionamento com a sociedade, desenvolveu com ponderação e determinação, excelentes relações
com as autoridades civis que têm manifestado à Escola e aos seus militares uma consideração que
apraz registar.
Por estas razões considero muito notável a actividade realizada pelo coronel Alberto Gonçalves
no comando da Escola Prática do Serviço de Material, devendo os serviços por si prestados à
Região Militar do Sul e ao Exército ser qualificados como extraordinários, relevantes e distintos.
9 de Outubro de 1998, - O Chefe do Estado-Maior do Exército, António Eduardo Queiroz
Martins Barrento, general.

Louvo o TCOR INF (I 1925973) Francisco António Correia, por ter desempenhado as funções
de Chefe do Estado-Maior da Brigada Mecanizada Independente durante dois anos e meio.
Num Quartel-General com uma actividade muito intensa e diversificada, abrangendo os assuntos
de um Comando Territorial e de um Comando Operacional, e ainda os de gestão de um Campo de
Instrução e Treino, utilizado por várias unidades e estabelecimentos do Exército e unidades estrangeiras,
o tenente-coronel Correia revelou conhecimento profundo das várias matérias, capacidades analítica
e holística elevadas, muita competência técnica e muita aptidão para a função de Estado-Maior.
Elaborou ou coordenou estudos importantes na sua área de acção, primando por correcção e
rigor, actuando com o melhor espírito de missão, empenhando todo o seu saber e esforço.
Participou em todos os exercícios em que esteve empenhado o Comando da Brigada, no país
e no estrangeiro, demonstrando sempre abnegação exemplar e muita competência profissional.
Durante a preparação e sustentação dos dois batalhões da Brigada destacados na Bósnia-Herzegovina, no ano de 1997, teve acção destacada, procurando e propondo soluções adequadas
para as várias situações vividas, acompanhando e incentivando eficazmente o trabalho do Estado-Maior.
Oficial de qualidades humanas excepcionais, de que se destacam a lealdade e a integridade
de carácter, e com vincado espírito militar, contribuiu com a sua acção para o prestígio da Brigada
Mecanizada Independente e do Exército que tão devotadamente serve e prestou serviços que devem
ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.
9 de Outubro de 1998, - O Chefe do Estado-Maior do Exército, António Eduardo Queiroz
Martins Barrento, general.
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Louvo O TCOR AM (06405975) Eduardo Francisco Moreira Pires, pela forma distinta, competente
e extremamente leal e dedicada como ao longo da sua carreira militar vem exercendo as diversas
funções a que tem sido chamado a desempenhar quer em Unidades do seu Serviço quer em Órgãos
financeiros de Comandos Territoriais e Grandes Unidades e ultimamente como adjunto para a área
de finanças, do General Comandante da Logística.
É de salientar a forma como desempenhou as funções de subchefe e auditor administrativo
do Centro de Finanças do Comando Militar de Santa Margarida e no Centro de Finanças/RMN,
tendei demonstrado interpretar com zelo, eficiência ao mais alto grau as instruções superiores, o que
contribui para a execução atempada e com rigor, da contabilidade geral, orçamental e analítica das
Unidades.
É de evidenciar que chefiando uma área tão sensível e complexa como a das Auditorias,
particularmente no que se refere às acções de Auditoria e Apoio Técnico desenvolvidos nunca
faltaram atempadas e bem desenhadas informações e estudos que permitiram resolver alguns assuntos
que se revelaram de alguma complexidade, particularmente através de recomendações e propostas
que elaborou tendo em vista a tomada de decisão mais ajustada, quer em termos de economia de
meios. financeiros, quer contribuindo para a melhoria de resultados por parte das UIEIO apoiadas.
No desempenho daquelas funções relevou extraordinários dotes de trabalho, elevada capacidade
técnico-profissional, que aliada aos atributos militares, nomeadamente de carácter, abnegação, espírito
de obediência e camaradagem que lhe são sobejamente reconhecidas, o tenente-coronel Moreira
Pires relevou-se um precioso auxiliar da acção de Comando, bem merecedor de ocupar Cargos de
maior responsabilidade, devendo os serviços por si prestados, de que resultam honra e lustre para
a Instituição Militar ser considerado relevantes, distintos e de elevado mérito.
11 de Setembro de 1998, - O Chefe do Estado-Maior do Exército, António Eduardo Queiroz
Martins Barrento, general.

Louvo o TCOR CA V (05592279) José Maria Rebocho Paula Santos, que, desde Julho de
1993, tem vindo a prestar serviço, com reconhecida competência, no Departamento de Cooperação
Técnico-Militar (DCTM), da Direcção-Geral de Política de Defesa (DGPDN), onde demonstrou, de
forma inequívoca, as suas superiores qualidades profissionais e pessoais.
Oficial muito inteligente, possuidor de uma sólida formação técnica, com destaque para as
funções de Estado-Maior, e dotado de grande capacidade de análise, dinamismo e esclarecida
curiosidade intelectual, colocou ao serviço da execução da política de cooperação técnico-militar
com os países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) o conjunto das suas reais capacidades,
de que resultou o cumprimento adequado, rigoroso e oportuno das variadas tarefas que lhe foram
sendo atribuídas, com especial relevo na área da formação de militares e jovens dos PALOP em
Portugal.
Neste específico domínio soube desenvolver todo um profícuo trabalho de normalização de
procedimentos e de fixação de prazos para os diferentes processos de admissão aos estabelecimentos
de ensino militar e aos estabelecimentos militares de ensino portugueses.
Complementarmente,
desenvolveu e aperfeiçoou todo um sistema de suporte informático que
veio permitir não apenas o adequado controlo de todo o processo mas também o estabelecimento
e o respectivo cumprimento de metas temporais, estas últimas de relevante importância na área em
apreço.
Ultimamente, foram-lhe atribuídas novas áreas de intervenção inseridas na interligação entre
a cooperação técnico-militar e os. novos conceitos de ajuda pública ao desenvolvimento e, bem
assim, no acompanhamento da participação de forças e militares portugueses em operações de paz,
nomeadamente em Angola.
Relevo ainda a competência
manifestada e o domínio dos dossiers tratados a nível
interdepartamental,
onde, com frequência, representou a DGPDN com reconhecida competência.
Por tudo o que se assinala, é-me grato louvar o tenente-coronel Paula Santos, considerando,
com toda a justiça, os serviços por si prestados como extraordinários, relevantes e djstintolv.
4 de Setembro de 1998, - O Director-Geral, António Gonçalves Ribeiro, general.
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DE SITUAÇÃO

Ingresso no quadro
Nos termos do art. 185.° e n." 2 do art. 187.° ambos do EMFAR, aprovado
n." 34-A/90 de 24 de Janeiro.

pelo Dec.-Lei

COR INF, supranumerário (07181666) Mário de 01 iveira Cardoso, do IAEM, devendo ser
considerado nesta situação desde 9 de Outubro de 1998, ocupando a vaga originada pela passagem
à situação de reserva, do CORT INF (31232962) Firmino Luís Ferreira Augusto, do EME/COFT.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1998)

COR INF, supranumerário (09473566) José Inácio de Sousa, do EME, devendo ser considerado
nesta situação desde 27 de Agosto de 1998, ocupando a vaga originada pela promoção ao posto
imediato, do CORT INF (44407062) José Sebastião Monteiro Martins, do IAEM.
(Por portaria de 26 de Outubro de 1998)

TCOR CAV, supranumerário (16567179) João Paulo Silva Esteves Pereira, do lAEM, devendo
ser considerado nesta situação desde 28 de Setembro de 1998, ocupando a vaga originada pela passagem
à situação de adido, do TCOR CA V (62253575) Raul Jorge Laginha Gonçalves Passos, da EPC.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1998)

TCOR TM, supranumerário (09201673) José dos Santos Matias, da EPT, devendo ser considerado
nesta situação desde 9 de Outubro de 1998, ocupando a vaga originada pela promoção ao posto
imediato, do TCOR TM (09923767) Macário Filipe Camilo, da DST.
(Por portaria de 26 de Outubro de 1998)

MAJ FARM, supranumerário (03000082) Carlos Alexandre Estanqueiro Viana Guarda, da
DSS, devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Setembro de 1998, ocupando a vaga
originada pela promoção ao posto imediato, do MAJ FARM (03150176) Hélder Cabrita Moniz dos
Santos, do QG/RMS.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1998)

CAP TM, adido (11355486) João Augusto Cardoso dos Santos Belfo, do CIE, devendo ser
considerado nesta situação desde 3 de Janeiro de 1998, por ter deixado de prestar serviço no EMGFA.
(Por portaria de 26 de Outubro de 1998)

CAP SAM, adido (00200982) Raul Manuel Leão Batista, do CFG, devendo ser considerado
nesta situação desde 18 de Setembro de 1998, por ter deixado de prestar serviço no MDN.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1998)

CAP SGE, adido (07087780) Manuel Lourenço Carrasco Costa, do CRecrPDelgada, devendo
ser considerado nesta situação desde 28 de Setembro de 1998, por ter deixado de prestar serviço
no EMGFA/COA.
(Por portaria de 26 de Outubro de 1998)

SMOR INF, supranumerário (08300364) Firmino Anjos Ribas Ginja, da EPI, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Junho de 1998, ocupando a vaga originada pela passagem
à situação de reserva do SMOR (510050 II) Almerindo Joaquim Pinheiro Rato.
SMOR INF, supranumerário (05288974) Manuel Costa Cunha, do RII9, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Julho de 1998, ocupando a vaga originada pela passagem à situação de
reserva do SMOR INF (51004111) José António da Conceição Silva.
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SMOR ENG, supranumerano (39395860) António Augusto Andrés, da DSE, devendo ser
considerado nesta situação desde 31 de Maio de 1998, ocupando a vaga originada pela passagem
à situação de reserva do SMOR ENG (51781011) Fernando Horácio Silva Simões.
SMOR ENG, supranumerário de pessoal e secretariado (04026463) Fernando Aguiar de Sousa,
do RE 3, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Julho de 1998, ocupando a vaga
originada pela passagem à situação de reserva do SMOR ENG (39395860) António Augusto Andrés.
SMOR ENG, supranumerário (74675073) José António de Oliveira Freitas, do RE I, devendo
ser considerado nesta situação desde II de Maio de 1998, ocupando a vaga originada pela passagem
à situação de adido do SMOR ENG (04056164) José Nelson Gonçal ves Leão.
SCH ART, supranumerário (19873178) António Manuel Rodrigues Pereira, da EPST, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Maio de 1998, ocupando a vaga originada pela promoção
ao posto de sargento-mor do SCH ART (33245160) António Nobre.
SCH ENG, supranumerário (09301976) Licínio Alberto P. Faria, da DSE, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Maio de 1998, ocupando a vaga originada pela promoção ao posto de
sargento-mor do SCH ENG (39395860) António Augusto Andrés.
SCH ENG, supranumerário (03054479) Joaquim Maria Palmeiro Mourinha, do REI, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Maio de 1998, ocupando a vaga deixada pela promoção
ao posto de sargento-mor do SCH ENG (74675073) José António de Oliveira Freitas.
SCH MAT, supranumerário (50362411) Benjamin da Conceição Faustino Margarido, da EPSM,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Junho de 1998, ocupando a vaga originada pela
promoção ao posto de sargento-rnor do SCH MA T (32134962) José Manuel Delgadinho Rodrigues.
(Por portaria de IOde

Setembro

de 1998)

SCH MUS, supranumerano
(06901465) Manuel Barroso Roxo, da RAAA1, devendo ser
considerado nesta situação desde 5 de Setembro de 1998, ocupando a vaga originada pela passagem
à situação de reserva do SCH MUS (05781365) Gilberto da Conceição Lourenço.
(Por portaria de 16 de Setembro

de 1998)

SAJ INF, supranumerário de pessoal e secretariado (08931386) Luís Manuel Sotto Mayor
Matos Esteves, da ChST, devendo ser considerado nesta situação desde I de Maio de 1998, ocupando
a vaga originada pela promoção ao posto de sargento-chefe do SAl INF (17624577) João de Brito
Pires Louro.
SAJ INF, supranurnerano (19190684) Amílcar do Nascimento, do QG/RMN, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Maio de 1998, ocupando a vaga originada pela promoção ao
posto de sargento-chefe do SAJ (06486181) José Maria Paul Rebelo, cuja data de promoção foi
antecipada de 1 de Junho de 1998 para 1 de Maio de 1998.
SAJ INF, supranumerário de pessoal e secretariado (04531484) Manuel Jorge dos Santos
Lopes, do RG2, devendo ser considerado nesta situação desde I de Maio de 1998, ocupando a vaga
originada pela promoção ao posto de sargento-chefe do SAJ INF (08118978) José Carlos Esteves.
SAl INF, supranumerário de pessoal e secretariado (17751585) João José Faria da Conceição
Baltazar, do RI8, devendo ser considerado nesta situação desde I de Maio de 1998, ocupando a
vaga originada pela promoção ao posto de sargento-chefe do SAJ INF (04618479) Armando Monteiro
Pereira.
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SAJ ART, supranurnerario
de pessoal e secretariado (04692779) João Carlos Chumbaça
Carvalho, da EPA, devendo ser considerado nesta situação desde I de Maio de 1998, ocupando a
vaga originada pela promoção ao posto de sargento-chefe do SAJ ART (18456578) José Manuel
Jaleca Cardinhos.
SAJ ENG, supranumerário de pessoal e secretariado (09484181) Eduardo Luís Campos Coelho,
do BCS/CT AT, devendo ser considerado nesta situação desde II de Maio de 1998, ocupando a vaga
originada pela promoção ao posto de sargento-chefe do SAJ ENG (03024078) João Carlos Serras
Alves.
SAJ ENG, supranumerário (03728482) Álvaro Manuel Vieira Galrinho, da EPE, devendo ser
considerado nesta situação desde 31 de Maio de 1998, ocupando a vaga originada pela promoção
ao posto de sargento-chefe do SAJ ENG (05257378) António Joaquim Vaz Nobre.
SAJ MAT, supranumerário (07077784) António Manuel Lopes Alegre, da EMEL, devendo
ser considerado nesta situação desde 8 de Agosto de 1998, ocupando a vaga originada pela passagem
à situação de reserva do SAJ MAT (50680411) Joaquim Fernando Borges Castanheira.
(Por portaria de IOde

Setembro de 1998)

SAJ MAT, supranumerário de pessoal e secretariado (18803084) João António Coelho da
Mota Cardoso, do RII5, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Setembro de 1998,
ocupando a vaga originada pela promoção ao posto de sargento-chefe do SAJ MAT (61385970)
António José Pinto Paulino.
(Por portaria de 16 de Setembro de 1998)

SAJ SGE, supranumerário de pessoal e secretariado (O 1959381) Gennaro Arturo Eugénio Pugliese,
da ESPE, devendo ser considerado nesta situação desde I de Julho de 1998, ocupando a vaga originada
pela promoção ao posto de sargento-chefe do SAJ ENG (18552380) Gil de Oliveira Jesus.
SAJ PARAQ, supranumerário (09771279) José Luís de Jesus Pimenta Coelho, da ETAT,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Julho de 1998, ocupando a vaga originada pela
passagem à situação de reserva, nos termos da alínea b) do art. 167.° do EMFAR, do SAJ PARAQ
(00671367) Alberto José Coelho Peças.
SAJ PARAQ, supranqmerário
(14403081) António dos Santos Silva, da ETAT, devendo ser
considerado nesta situação desde 19 de Junho de 1998, ocupando a vaga originada pela promoção
ao posto de sargento-chefe do SAJ PARAQ (08300964) Viriato Costa Salvador.
(Por portaria de IOde

Setembro de 1998)

SAJ MUS, supranumerano (19112485) José Augusto da Silva Martins Marques, do RI1,
devendo ser considerado nesta situação desde I de Setembro de 1998, ocupando a vaga originada
pela promoção ao posto de sargento-chefe do SAJ MUS (06901465) Manuel Barroso Roxo.
(Por portaria de 16 de Setembro de 1998)

Nos termos do art. 185.° e n." 2 do art. 187.° e n." 4 do art. 180.° ambos do EMFAR, aprovado
pelo Dec.-Lei n." 34-A/90 de 24 de Janeiro.
TCOR MED, supranumerário (00185877) Manuel António Tavares Correia, do HMR I, devendo
ser considerado nesta situação desde I de Setembro de 1998, ocupando a vaga originada pela
passagem à situação de reserva, do COR MED (50997311) José Manuel Amarelo Carrilho, da DSS.
(Por portaria de 26 de Outubro de 1998)
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Nos termos da alínea a) do art. 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de
24 de Janeiro:
SAJ ART, no quadro (05323378) José Albano Barros Lima, devendo ser considerado
situação desde 2 de Novembro de 1998.

nesta

Nos termos do n." 1 da alínea b) do art. 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90,
de 24 de Janeiro:
COR TM, no quadro (05210364) José Manuel Pinheiro Lopes Canavilhas, do EMGFA/COA,
devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 26 de Outubro de 1998)

TCOR INF, no quadro (00020232) Francisco Manuel Duarte de Brito Antunes, da Dlnstr a
prestar serviço em diligência no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de
Agosto de 1998.
TCOR INF, no quadro (110 13973) Carlos Alberto Cavaleiro Fernandes, do QG/ZMA a prestar
serviço em diligência no EMGFA/COA, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Novembro
de 1998.
CAP CA V, no quadro (14612485) Rui Miguel Laboreiro Risques da Costa Ferreira, do QG/ZMA
a prestar serviço em diligência no EMGFA/COA, devendo ser considerado nesta situação desde 24
de Julho de 1998.
(Por portaria de II de Novembro

de 1998)

Nos termos do n." 4 da alínea b) do art. 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90,
de 24 de Janeiro:
MAJ ART, no quadro (19051684) Carlos Manuel Coutinho Rodrigues, da PR, devendo ser
considerado nesta situação desde I de Outubro de 1998.
(Por portaria de 26 de Outubro de (998)

Nos termos do n." 5 da alínea b) do art. 186.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90,
de 24 de Janeiro:
BRIG (35316562) Leonel Jorge Silva Carvalho,
situação desde 17 de Agosto de 1998.

da GNR, devendo

ser considerado

nesta

(Por portaria de 15 de Setembro de (998)

Passagem à situação de supranumerário
Nos termos do
Janeiro:

TI.o

1 do art. 187.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de 24 de

TCOR INF, no quadro (05084976) Rui Garcia Simões, do QG/BMI, após redução das vagas
existentes no posto de TCOR do QE de INF, pelo Despacho TI.o 16/CEME/98 de 19 de Janeiro de
1998, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 10 'de Setembro de (998)
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Nos termos da alínea a) do 11.°3 do art. 187.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90,
de 24 de Janeiro:
TEN DENT, (19602590) João Gabriel Pacheco Barros, da DSS, por ter ingressado 110SQP
do QE de Dentistas, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Junho de 1998.
TEN DENT, (09713292) Nuno Miguel Oliveira de Sousa Silva, da DSS, por ter ingressado
nos QP do QE de Dentistas, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Junho de 1998.
(Por ponaria

Nos termos da alínea
de 24 de Janeiro:

e)

de 14 de Outubro

de 1998)

do n." 3 do art. 187.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n.? 34-A/90

COR INF, adido (09473566) José Inácio Sousa, do EME, por ter deixado de prestar serviço
no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde IOde Agosto de 1998.
(Por ponaria

de 26 de Outubro

de 1998)

TCOR CA V, adido (05592279) José Maria Rebocho P. de Paula Santos, do CM, por ter
deixado de prestar serviço no MDN, devendo ser considerado nesta situação desde IOde Setembro
de 1998.
TCOR TM, adido (09201673) José dos Santos Matias, da EPT, por ter terminado
MISSESTRAN, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Outubro de 1998.
(Por ponaria

de 14 de Outubro

a

de 1998)

TCOR AM, adido (07276678) João Manuel Castro Jorge Ramalhete, do EME, por ter deixado
de prestar serviço no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Julho de 1998.
TCOR AM, adido (03341581) João Manuel Lopes Nunes dos Reis, do EME, por ter deixado
de prestar serviço no MDN, devendo ser considerado nesta situação desde 25 de Maio de 1998.
(Por portaria de IOde

Setembro

de 1998)

MAJ INF, adido (01774582) José Manuel Duarte da Costa, do IAEM, por ter deixado de
prestar serviço na PR, devendo ser considerado nesta situação desde I de Outubro de 1998.
(Por portaria de 26 de Outubro

de 1998)

MAJ INF, adido (19599583) João Vasco Sousa de Castro e Quadros, da EPI, por ter deixado
de prestar serviço no MDN, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 1 J de Novembro

de 1998)

MAJ QTS, adido (01527665) Vitor Manuel Serrador Fonseca da Mota, da Dlnstr, por ter
deixado de prestar serviço no MDN, devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Setembro
de 1998.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1998)

MAl QTS, adido (19555868) Francisco Augusto Ferreira Batista, do BAS/BMI, por ter
deixado de prestar serviço na PJM, devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Julho de
1998.
(Por portaria de IOde

Setembro

de 1998)
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Nos termos, da alínea a) do art. 167.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de
24 de Janeiro:
BRIG (50432911) Abel Luís Lemos Caldas, devendo ser considerado nesta situação desde
28 de Julho de 1998. Fica com a remuneração mensal de 677 080$00. Conta 42 anos e II meses
de serviço, nos termos do art. 47.° do EMF AR.
BRIG (5140391 I) José Alberto Reynolds Mendes, devendo ser considerado nesta situação
desde 9 de Abril de 1998. Fica com a remuneração mensal de 593 800$00. Conta 52 anos e 2 meses
de serviço, nos termos do art. 47.° do EMF AR.
TCOR AM (OI075763) Ramiro Inácio da Rocha Martins, devendo ser considerado nesta
situação desde 7 de Julho de 1998. Fica com a remuneração mensal de 465 270$00. Conta 40 anos
de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
MAJ SGE (51545111) João Baptista Chambel, devendo ser considerado nesta situação desde
2 de Julho de 1998. Fica com a remuneração mensal de 418 140$00. Conta 42 anos e 6 meses de
serviço, nos termos do art. 47.° do EMF AR.
(Por portaria de 2 de Outubro de 1998)

SMOR MED (52318611) Joaquim Pereira Mendes Graça, devendo ser considerado nesta
situação desde 5 de Outubro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 307 700$00. Conta 44
anos e lO meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 4 de Novembro

de 1998)

SCH TM (38103662) Manuel Silva Brandão, devendo ser considerado nesta situação desde
31 de Julho de 1998. Fica com a remuneração mensal de 270 000$00. Conta 37 anos e 6 meses
de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1998)

SCH MAT (35199762) José António Ponte Mateus, devendo ser considerado nesta situação
desde 20 de Outubro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 264 600$00. Conta 38 anos e
2 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 4 de Novembro

de 1998)

SAJ MAT (50680411) Joaquim Fernando Borges Castanheira, devendo ser considerado nesta
situação desde 8 de Agosto de 1998. Fica com a remuneração mensal de 248 300$00. Conta 22
anos de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1998)

Nos termos, da alínea b) do art. 167.° do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de
24 de Janeiro:
CADJ INF (06458469) Hernâni Silveira Candeias, devendo ser considerado nesta situação
desde 29 de Setembro de 1998. Fica com a remuneração mensal de I 17 215$00. Conta 28 anos e
8 meses de serviço, nos termos do art. 47.° do EMFAR.
(Por portaria de 4 de Novembro

de 1998)

2: Série

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.O 12

657

Nos termos, da alínea c) do art. 167. do EMFAR, aprovado pelo Dec.-Lei n." 34-A/90, de
24 de Janeiro:
0

BRIG (52 I56311) Artur Pinto de Magalhães Mateus, devendo ser considerado nesta situação
desde I de Junho de 1998. Fica com a remuneração mensal de 593 800$00. Conta 46 anos e I mês
de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria de 2 de Outubro de 1998)

SMOR ART (45264462) Virgílio Esteves, devendo ser considerado nesta situação desde 14
de Agosto de 1998. Fica com a remuneração mensal de 29 I 500$00. Conta 40 anos e 6 meses de
serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

SMOR ENG (39395860) António Augusto Andrés, devendo ser considerado nesta situação
desde 20 de Julho de 1998. Fica com a remuneração mensal de 29 I 500$00. Conta 40 anos de
serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria de 9 de Outubro de 1998)

SMOR MUS (0578 I365) Gilberto da Conceição Lourenço, devendo ser considerado nesta
situação desde 5 de Setembro de 1998. Fica com a remuneração mensal de 270 000$00. Conta 36
anos de serviço, nos termos do art. 47. do EMFAR.
0

(Por portaria de 22 de Outubro de 1998)

Passagem à situação de reforma
Por despacho de 15 de Outubro de 1998, publicado no DR-II série, n." 25 I, de 30 de Outubro
de 1998, com data e pensão que a cada um se indica:
COR INF (3950936 I) Luís Fernando da F. Sobral, 24 de Setembro de 1998, 422 2 19$00;
COR INF (5 I 39421 I) José Júlio de Azevedo Valarinho, 19 de Setembro de 1998,650700$00;
COR INF (5 14058 I I) António Ivo do Nascimento Viçoso, 26 de Maio de 1998, 628 150$00;
MAJ INF (45234356) António Rebordão Esteves Pinto, 1 de Julho de 1998, 435 8 I0$00;
MAJ INF (49060056) Renato Augusto Trindade, I de Julho de 1998, 473 625$00;
CAP MED (04951781) Nuno M. L. dos S. R. Sequeira, 6 de Outubro de 1997, 164219$00;
CAP MED (0608 I779) ~Rui Carlos Tavares Belo, 2 I de Novembro de 1997, 163 203$00;
CAP SGE (3903826 I) Artur Augusto Tavares, 7 de Outubro de 1998, 381 500$00;
CAP SGE (501320 I I ) José Rodrigues Branco, 6 de Agosto de 1998, 36 I 700$00;
CAP SGE (5 I 09 I 9 I I) Joaquim Ferreira Parracho, 7 de Setembro de 1998, 394 580$00;
CAP SGE (5 I 5 I 22 I I) Albino Martins Cordeiro, 18 de Setembro de 1998, 427 460$00;
CAP TMANMAT (5 I50831 I) Horácio Pedro Henriques, 15 de Setembro de 1998, 371 120$00;
SMOR ART (50342311) José Rosa Caldeira, 14 de Setembro de 1998, 382 780$00;
SMOR ART (50895611) Jaime Manuel M. C. Leão, 4 de Setembro de 1998, 353 340$00;
SMOR CA V (5121231 I) Joaquim António C. Maçoas, 20 de Setembro de 1998, 344500$00;
SCH INF (03458364) António Vicente Rosa Ramos, I de Setembro de 1998, 316 234$00;
SCH INF (3505926 I) Ricardo Pinheiro Ribeiro, 1 de Setembro de 1998, 264 600$00;
SCH INF (12393168) António Felizardo Silva Norte, 17 de Abril de 1998, 294 046$00;
SCH ART (51 I 165 I I) Joaquim Mourato Pasadas, 3 de Setembro de 1998, 306 320$00;
SCH CA V (32 135261) Carlos Piçarra Martinho, I de Setembro de 1998, 288 650$00;
SCH CA V (32205861) Fernando Vitorino Ferreira, I de Setembro de 1998, 288 650$00;
SAJ INF (528499 I I) Manuel Almeida Marques, I de Setembro de 1998, 273 400$00;
SAJ INF (39148164) António Acácio Branco, I de Outubro de 1998,280090$00.
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CAP ENG (09495087) Carlos Manuel Gouveia de Carvalho, do RE3, nos termos da alínea a)
do n." I do art. 219.° do EMFAR, devendo ser considerado nesta situação desde I de Novembro de
] 998, data da sua apresentação no QG/RMN.
SAJ ART (05323378) José Albano Barros Lima, nos termos da alínea a) do n." 1 do art. 219.°
do EMFAR, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Novembro de 1998.
Abate ao quadro

permanente

Manda o general CEME, nos termos da alínea d) n.? I do art. 183.° do EMFAR, na redacção
dada pela Lei n." 27/91, de 17 de Julho, abater ao QP o SAJ CAV RES (16656282) José Domingos
Carvalho Ramalho, do QG/RMS.
Deve ser considerado nesta situação desde 31 de Outubro de 1998.
(DR"

III -

PROMOÇÕES

série, n." 275, de 27 de Novembro

de 1998)

E GRADUAÇÕES

Promoções
Por Portaria de 30 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de coronel,
nos termos do n." 1 do art. 189.° e alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea e) do 236.° e 270.° do referido
Estatuto" o TCOR INF (31685362) Delfim Galleano Antunes Teixeira.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 20 de Julho de 1998 data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n. ° 1 do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n.? 1 do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
Mantém-se na situação de adido em relação ao quadro, após a promoção, pelo que, de acordo
com o n. ° 1 do art. 191.° do EMFAR, não encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do COR INF (03410 163)
Nelson de Almeida Nave.
(DR"

série, n." 190, de 19 de Agosto de 1998)

Por Portaria de 19 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de coronel,
nos termos do n. ° I do art. 189.° e alínea a) do art. 234.° do EMFA IR, por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea e) do 236.° e 270.° do referido
Estatuto, o TCOR INF (03410163) Nelson de Almeida Nave.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 19 de Julho de 1998 data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura
remuneratória do 110VOposto, nos termos do 11.° 1 do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo 11.° I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
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É promovido para o Quadro, ocupando a vaga deixada pelo COR INF (33253960) João
Francisco Guerreiro dos Santos, que passou à situação de reserva.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do COR INF (07030764)
Joaquim Rafael Ramos dos Santos.
(DR II série, n." 190, de 19 de Agosto de 1998)

Por Portaria de 22 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de coronel,
nos termos do n.? I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea e) do 236.° e 270.° do referido
Estatuto, o TCOR INF (07030764) Joaquim Rafael Ramos dos Santos.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 15 de Julho de 1998, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n.? I do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
Fica na situação de Supranumerário no respectivo QE, nos termos do n. ° I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de Gestão de Recursos Humanos
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do COR INF (08412167)
Rui Alexandre Cardoso Teixeira.
(DR 11 série, n." 185, de 12 de Agosto de 1998)

Por portaria de 30 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea e) do 236.° e 270.° do referido
Estatuto, o TCOR INF (01599266) Carlos Manuel Chaves Gonçalves.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 20 de Julho de 1998 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." I do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
Fica na situação de Supranumerário no respectivo QE, nos termos do n.? I do art. 187.° do
EMF AR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de Gestão de Recursos Humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do COR INF (03323166)
José Azuil da Conceição Duarte Mouzinho.
(DR II série, n. ° 190, de 19 de Agosto de 1998)

Por portaria de 30 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de coronel,
nos termos do n." 1 do alto 189.° e alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea e) do 236.° e 270.° do referido
Estatuto, o TCOR INF (03323166) José Azuil da Conceição Duarte Mouzinho.
Este oficial conta a antjguidade do novo posto, desde 20 de Julho de 1998 data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n.? 1 do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n.? I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
Fica na situação de Supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de Gestão de Recursos Humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do COR INF (31685362)
Delfim Galleano Antunes Teixeira.
(DR II série, n." 190, de 19 de Agosto de 1998)

Por portaria
nos termos do n."
gerais e especiais
Estatuto, o TCOR

de 30 de Junho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de coronel,
I do art. 189.° e da alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea e) do 236.° e 270.° do referido
ART (03860266) José Martins Cabaça Ruaz.
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Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 15 de Julho de 1998, data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n. ° I do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção- que lhe foi dada pelo n.? I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
Fica na situação de Supranumerário no respectivo QE, nos termos do n.? 1 do art. 187.° do
EMF AR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de Gestão de Recursos Humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do COR ART (00946766)
José Francisco de Jesus Duarte.
(DR II série, n." 185, de 12 de Agosto de 1998)
(DR II série, n. 283, de 5 de Outubro
O

de 1998)

Por portaria de 30 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea e) do 236.° e 270.° do referido
Estatuto, o TCOR ART (07287466) José Henrique Duarte Mendes.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 20 de Julho de 1998 data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
Fica na situação de Supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." 1 do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de Gestão de Recursos Humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do COR ART (03860266)
José Martins Cabaça Ruaz.
(DR II série, n.? 190, de 19 de Agosto de 1998)

Por portaria de 16 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de coronel,
nos termos do n." I do art. 189.° e alínea a) do art. 234.° do EMFAR, por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea e) do 236. ° e 270.° do referido
Estatuto, o TCOR ENG (02068867) Ramiro Cardeira Martins.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 16 de Julho de 1998 data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." 1 do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
É promovido para o Quadro, ocupando a vaga deixada pelo CORT ENG (44412861) Alberto
da Luz Augusto, que foi promovido ao posto imediato.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do COR ENG (08189665)
Isaías de Figueiredo Ribeiro.
(DR II série, n." 190, de 19 de Agosto de 1998)

Por portaria de 30 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel,
nos termos do n.? 1 do art. 189.° e alínea b] do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas
nos arts. 60.°, alínea d) do
236.° e 269° do referido Estatuto, o MAJ INF (03722781) Manuel da Silva.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 20 de Julho de 1998 data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n. ° 1 do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n.? I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
E promovido para o Quadro, ocupando a vaga deixada pelo TCOR INF (O 1599266) Carlos
Manuel Chaves Gonçalves, que foi promovido ao posto imediato.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR INF (02054282)
João Otílio Passos Gonçalves.
(DR II série, n.o 190, de 19 de Agosto de 1998)
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Por portaria de 30 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel,
nos termos do n.? 1 do art. 189.° e alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts 60.°, alínea d) do
236.° e 269° do referido Estatuto, o MAJ INF (02054282) João Otília Passos Gonçalves.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 20 de Julho de 1998 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. ° 1 do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
Mantém-se na situação de Adido em relação ao Quadro, após a promoção, pelo que, de
acordo com o n.? I do art. 191.° do EMFAR, não encerra a vaga deixada pelo TCOR INF (O 1599266)
Carlos Manuel Chaves Gonçalves, que foi promovido ao posto imediato.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR INF (01200183)
Mário José Anacleto dos Santos.
(DR II série, n." 190, de 19 de Agosto de 1998)

Por portaria de 30 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel,
nos termos do n.? I do art. 189.° e alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea d) do
236.° e 269.° do referido Estatuto, o MAJ INF (01200183) Mário José Anacleto dos Santos.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 20 de Julho de 1998 data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n.° 1 do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n.? I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
É promovido para o Quadro, ocupando a vaga deixada pelo TCOR INF (03323166) José
Azuil da Conceição Duarte Mouzinho, que foi promovido ao posto imediato.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR INF (09777973)
César Augusto Brás Martins.
(DR II série, n." 190, de 19 de Agosto de 1998)

Por portaria de 30 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel,
nos termos do n.? I do art. 189.° e alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea d) do
236.° e 269.° do referido Estatuto, o MAJ ART (03395682) Rui Manuel Carlos Clero.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 20 de Julho de ] 998 data a partir da
qual lhe são 'devidos os rçspectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n.? I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
Fica na situação de Supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." 1 do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de Gestão de Recursos Humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR ART (18261778)
Luís Manuel de Figueiredo Tomé Medeiros.
(DR II série, n." 190, de 19 de Agosto de 1998)

Por portaria de 30 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel,
nos termos do n.? I do art. 189.° e al·inea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alinea d) do
236. ° e 269.° do referido Estatuto, o MAJ CA V (14336280) Luís Nunes da Fonseca.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 20 de Julho de 1998 data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n.° I do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n.? I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
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Mantém-se na situação de adido em relação ao quadro, após a promoção, pelo que, de acordo
com o n. ° 1 do art. 191. ° do EMF AR, não encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR CA V (16499879)
Rui Alves Tavares Ferreira.
(DR II série, n." 190, de 19 de Agosto de 1998)

Por portaria de 30 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel,
nos termos do n.? I do art. 189. e alínea b) do art. 234. do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 60. o, alínea d) do
236. e 269. do referido Estatuto, o MAJ ENG (13753582) José Nunes da Fonseca.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 16 de Julho de 1998 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.? I do art. 14. do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n.? I do art. 5. do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
Mantém-se na situação de adido em relação ao quadro, após a promoção, pelo que, de acordo
com o n." 1 do art. 191. do EMFAR, não encerra a vaga do TCOR ENG (02068867) Ramiro
Cardeira Martins, que foi promovido ao posto imediato.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR ENG (03838 J 80)
Mário Victor Simões.
0

0

0

0

0

0

0

(DR II série, n." 190, de 19 de Agosto de 1998)

Por portaria de 30 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel,
nos termos do n. ° I do art. 189. e aIínea b) do art. 234. do EMF AR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60. alínea d) do
236. e 269. do referido Estatuto, o MAJ ENG (13030683) Jorge Filipe Marques Moniz Corte-Real
Andrade.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 16 de Julho de 1998 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." I do art. 14. do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n.? I do art. 5. do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
É promovido para o quadro, ocupando a vaga deixada pelo TCOR ENG (02068867) Ramiro
Cardeira Martins, que foi promovido ao posto imediato.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR ENG (13753582)
José Nunes da Fonseca.
0

0

0

,

0

0

0

0

(DR II série, n.° 190, de 19 de Agosto de 1998)

Por portaria de 30 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel,
nos termos do n.? 1 do art. 189. e alínea b) do art. 234. do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60. alínea d) do
236. e 269. do referido Estatuto, o MAJ TM (10645583) Nelson Martins Viegas Pires.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 13 de Julho de 1998 data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória
do novo posto, nos tenuos do n.? 1 do art. 14. do Dec.-Lei 57/907 de 14-2, com a redacção que
lhe foi dada pelo n.? I do art. 5. do Dec.-Lei 98/927 de 28-5.
É promovido para o quadro, ocupando a vaga deixada pelo TCOR TM (15081578) Henrique
José da Silva Castanheira Macedo, que passou à situação de adido ao quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR TM (17779174)
José António Lobão Bernardo.
(DR II série, n. ° 190, de 19 de Agosto de 1998)
0

0

0

,

0

0

0

0
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Por portaria de 30 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel,
nos termos do n.? 1 do art. 189.° e alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea d) do
236.° e 269.° do referido Estatuto, o MAJ AM (02602276) Ramiro do Casal Bom.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 20 de Julho de 1998 data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n.? I do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n." 1 do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
Fica na situação de Supranumerário no respectivo QE, nos termos do n." I do art. 187.° do
EMFAR, ocupando transitoriamente uma vaga do QE de Gestão de Recursos Humanos.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR AM (00826081)
Vitor Manuel Santos Gomes.
(DR II série,

11.° J

90, de

J

9 de Agosto de

J

998)

Por portaria de 30 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de
tenente-coronel,
nos termos do n.? I do art. 189.° e alínea b) do art. 234.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea d) do
236.° e 269.° do referido Estatuto, o MAJ MAT (05667 I 74) José de Castro Gonçalves.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 20 de Julho de 1998 data a partir da
qual lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura
remuneratória do novo posto, nos termos do n.? 1 do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a
redacção que lhe foi dada pelo n.? I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
É promovido para o Quadro, ocupando a vaga deixada pelo TCOR MA T (02268180) Carlos
Jorge Sampaio Felgueira, que passou à situação de adido ao quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do TCOR MAT (02268180)
Carlos Jorge Sampaio Felgueira.
(DR II série,

11.°

190, de 19 de Agosto de

J

998)

Por portaria de 30 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de capitão,
nos termos do n.? 3 do art. 66.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea b) do 236.° e 267.° do referido Estatuto, o CAP
GRAD INF (18494087) António Marques de Almeida Ferreira.
Este oficial contl:! a antiguidade do novo posto, desde 1 de Outubro 1997 data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.? ] do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a redacção que
lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
É promovido para a situação de quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do CAP INF (04773588)
António Jorge dos Santos Ferreira Pires e à direita do CAP INF (15401189) Ilídio João Cardoso
Abelha.
(DR II série,

11.° J

90, de

J

9 de Agosto de

J

998)

Por portaria de 30 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de capitão,
nos termos do n. ° 3 do art. 66.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea b) do 236.° e 267.° do referido Estatuto, o CAP
GRAD TM (06372290) Carlos Augusto Tomás Fernandes.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde I de Outubro 1997 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. ° I do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a redacção que
lhe foi dada pelo n.? 1 do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
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É promovido para a situação de quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do CAP TM (05300889)
João Guilherme Conde Magalhães Mateus e à direita do CAP TM (05786688) João Paulo da CostaRebelo.
(DR II série, n.o 190, de 19 de Agosto de 1998)

Por portaria de 30 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de capitão,
nos termos do n.? 3 do art. 66.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea b) do 236.° e 267.° do referido Estatuto, o CAP
GRAD AM (06207184) António Manuel Pereira Batista.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde I de Outubro 1996 data a partir da qual
lhes são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrados no escalão I da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a redacção que
lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
É promovido para a situação de quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do CAP AM (02923183)
Fernando António Marçal Pimenta e à d-ireita do CAP AM (11963186) António Almeida da Silva.
(DR II série, n." 190, de 19 de Agosto de 1998)

Por portaria de 30 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de capitão,
nos termos do n.? 3 do art. 66.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea b) do 236.° e 267.° do referido Estatuto, o CAP
GRAD AM (06210486) Carlos Alberto Ferreira Alves.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde I de Outubro 1996 data a partir da qual
lhes são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrados no escalão I da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.? I do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a redacção que
lhe foi dada pelo n.? I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
É promovido para a situaçao de quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do CAP AM (11490786)
Rui Manuel Robalo Frade e à direita do CAP AM (01656489) Rui Manuel da Silva Pina.
(DR"

série, n." 190, de 19 de Agosto de 1998)

Por portaria de 30 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de capitão,
nos termos do n.? 3 do art. 66.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea b) do 236.° e 267.° do referido Estatuto, o CAP
GRAD AM (01656489) Rui Manuel da Silva Pina.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde I de Outubro 1997 data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n." I do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a redacção que
lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
É promovido para a situação de quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do CAP AM (06210486)
Carlos Alberto Ferreira Alves e à direita do CAP AM (14654785) Joaquim Fernando Garcia Mendes.
(DR"

série, n." 190, de 19 de Agosto de 1998)

(DR"

série, n." 238, de 5 de Outubro de 1998)

Por portaria de 30 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de capitão,
nos termos do n.? 3 do art. 66.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea b) do 236. ° e 267. ° do referido Estatuto, o CAP
GRAD SGE (11821176) Orlando Augusto Soares Gomes.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde I de Outubro 1997 data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória
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do novo posto, nos termos do n." I do art. 14. do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a redacção que
lhe foi dada pelo n.? I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
É promovido para a situação de quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do CAP SGE (06077377)
Manuel de Jesus Machado.
0

(DR II série, n." 190, de 19 de Agosto de 1998)

Por portaria de 30 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de capitão,
nos termos do n." 3 do art. 66.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea b) do 236.° e 267.° do referido Estatuto, o CAP
GRAD TEXPTM (05301479) Luís Manuel Bonacho Lourenço Matos Santana.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde I de Outubro 1997 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." I do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a redacção que
lhe foi dada pelo n.? I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
É promovido para a situação de quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do CAP TEXPTM
(11761878) Joaquim Manuel de Oliveira Lima.
(DR II série, n. ° 190, de 19 de Agosto de 1998)

Por portaria de 30 de Julho de 1998 do general CEME, foi promovido ao posto de capitão,
nos termos do n.? 3 do art. 66.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais e especiais de
promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea b) do 236.° e 267.° do referido Estatuto, o TEN SGE
(18686580) Albino de Sousa Pedro.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto, desde 1 de Outubro 1997 data a partir da qual
lhe são devidos os respectivos vencimentos, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória
do novo posto, nos termos do n.? I do art. 14.° do Dec.-Lei 57/90, de 14-2, com a redacção que
lhe foi dada pelo n." I do art. 5.° do Dec.-Lei 98/92, de 28-5.
É promovido para a situação de quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu QE à esquerda do CAP SGE (17607180)
Vitor Manuel da Silva Cabrita e à direita do CAP SGE (16913579) José Sebastião Fernandes.
(DR II série, n." 190, de 19 de Agosto de 1998)

Por portaria de 22 de Jülho de 1998, do general CEME, ingressa nos QP do quadro especial
de Medicina desde 27 de Junho de 1998, nos termos do art. 261.° e da alínea c) do art. 70. do
EMFAR, nas vagas autorizadas pelo Despacho n." 4919/97 de 15 Julho, do MDN, e é promovido
ao posto de alferes e tenente, o ALF GRAD MED (16578392) Paulo José Amado de Campos.
0

Conta a antiguidade
Conta a antiguidade

no posto de Alferes desde I de Outubro 1995;
no posto de Tenente desde 1 de Outubro 1996.

Tem direito aos vencimentos do posto de tenente no primeiro escalão, desde 27de Junho de
1998, data de ingresso nos QP.
É inscrito na lista de antiguidades
EMFAR.

do seu quadro especial,

nos termos do art. 133.° do

(DR II série, n." 185, de 12 de Agosto de 1998)

Por portaria de 22 de Julho de 1998, do general CEME, ingressam nos QP do quadro especial
de Farmácia desde 27 de Junho de 1998, nos termos do art. 261.° e da alínea c) do art. 70.° do
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EMFAR, nas vagas autorizadas pelo Despacho n. o 4919/97 de 15 de Julho, do MDN, e são promovidos
ao posto de alferes, os seguintes militares:
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF

GRAD
GRAD
GRAD
GRAD
GRAD

FARM
FARM
FARM
FARM
FARM

(07898591)
(35200391)
(16788691)
(00050392)
(13958789)

Vânia do Carmo Marques Tira-Picos;
Luís Manuel Santo Ribeiro Mendonça;
Paulo Sérgio da Conceição Cardoso Silva;
Vitor Filipe Sá da Silva;
Carias José Saraiva Simões.

Contam a antiguidade no posto de Alferes desde I de Outubro de 1997.
Têm direito aos vencimentos do posto de alferes no primeiro escalão, desde 27 de Junho de
1998, data de ingresso nos QP.
São inscritos na lista de antiguidades do seu quadro especial, nos termos do art. 133. do
EMFAR.
0

(DR Il série, n." 185, de 12 de Agosto de 1998)

Por portaria de 22 de Julho de 1998, do general CEME, ingressam nos QP do quadro especial
de Veterinária desde 27 de Junho de 1998, nos termos do art. 261. e da alínea c) do art. 70. do
EMFAR, nas vagas autorizadas pelo Despacho n." 4919/97 de 15 de Julho, do MDN, e são promovidos
ao posto de alferes, os seguintes militares:
0

0

ALF GRAD VET (12272492) Daniel Lourenço Simões;
ALF GRAD VET (03495292) Ana Teresa Ferreira dos Santos Martins da Silva;
TEN VET RC (08146689) Pedro José Godinho Brites.
Contam a antiguidade no posto de Alferes desde 1 de Outubro 1997.
Têm direito aos vencimentos do posto de alferes no primeiro escalão, desde 27 de Junho de
1998, data de ingresso nos QP.
São inscritos na lista de antiguidades do seu quadro especial, nos termos do art. 133. do
EMFAR .
. O Tenente RC fica graduado no posto de Tenente nos termos do n. o 5 do art. 18l. o do
EMFAR.
0

(DR II série, n." 185, de 12 de Agosto de 1998)

Por portaria de 22 de Julho de 1998, do general CEME, ingressam nos QP do quadro especial
de Dentistas desde 27 de Junho de 1998, nos termos do art. 261. e da alínea c) do art. 70. do
EMFAR, nas vagas autorizadas pelo Despacho n.? 4919/97 de 15 de Julho, do MDN, e são promovidos
ao posto de alferes e tenente, os seguintes militares:
0

0

ALF GRAD DENT (37612691) Dárcio Luís Fernandes Pinto da Fonseca;
ALF GRAD DENT RV (09713292) Nuno Miguel Oliveira de Sousa Silva;
ALF DENT RC (19602590) João Gabriel Pacheco Barros.
Contam a antiguidade no posto de Alferes desde I de Outubro 1996.
Contam a antiguidade no posto de Tenente desde I de Outubro 1997.
Têm direito aos vencimentos do posto de tenente 110 primeiro escalão, desde 27 de Junho de
1998, data de ingresso nos QP.
São inscritos na lista de antiguidades do seu quadro especial, nos termos do art. 133. do
EMFAR.
0

(DR 11 série, n." 185, de 12 de Agosto de 1998)
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Por despacho de 22 de Julho de 1998 do general CEME, para preenchimento de vaga existente
no posto de sargento-mar do QE de Pessoal Secretariado, criada pela passagem à situação de
Reserva do SMOR ENG (39395869) António Augusto Andrés, foi promovido ao posto de sargento-mar,
nos, termos do n." I do art. 180.°, n.? 1 do art. 189.° e alínea a) do art. 297.° do EMFAR, por
satisfazer às condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60. alínea d) do
art. 298.° e art. 321.°, do referido Estatuto, o SCH ENG (45263362) Joaquim Gomes Raposo, da EPE.
Conta a antiguidade desde 20 de Julho de ] 998, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de sargento-mar.
0,

(DR II série, n.? 184, de 11 de Agosto de 1998)
(DR II série,

D.O

260, de IOde

Novembro

de 1998)

Por despacho de 17 de Setembro de 1998 do Exrn" General CEME, para preenchimento de
vaga existente no QE de Pessoal e Secretariado, foi promovido ao posto de sargento-chefe nos
termos do n." I do art. 189.° e alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea c) do art. 298.° e art. 320.°, do referido
Estatuto, o SAJ MED (11423380) Humberto Maurício do Carmo Venâncio.
Conta a antiguidade desde 5 de Setembro de 1998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-chefe.
Fica na situação de Supranumrário, no respectivo QE, nos termos do n. ° 1 do art. 187.° do
EMF AR, ocupando temporariamente uma vaga do QE de Pessoal e Secretariado.
(DR II série, n." 234, de IOde

Outubro

de 1998)

Por despacho de 17 de Setembro de 1998 do General CEME, para preenchimento de vaga
existente no QE de Pessoal e Secretariado, foi promovido ao posto de sargento-chefe nos termos
do n.? 1 do art. 180°, do n." I do art. 189.° e alínea b) do art. 297.° do EMFAR, por satisfazer às
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea c) do art. 298.° e art. 320.°,
do referido Estatuto, o SAJ FARM (01725178) Jorge Manuel dos Reis Rocha.
Conta a antiguidade desde 5 de Setembro de 1998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de
sargento-chefe.
Fica na situação de Supranumerário, no respectivo QE, nos termos do n." 1 do art. 187.° do
EMFAR, ocupando temporariamente uma vaga do Q~ de Pessoal e Secretariado.
(DR II série, n." 234, de IOde

Outubro

de 1998)

Comunica-se que, por despacho de 21 de Setembro de 1998 do Chefe da RPMP/DAMP, por
competência subdelegada, foi promovido ao posto de sargento-ajudante,
nos termos do n.? 1 do
art. 180.°, n." I do art. 189.° e alínea c) do art. 297.°, todos do EMFAR, para preenchimento da
vaga existente no QE de Serviço de Saúde/Medicina, criada pela promoção ao posto de sargento-chefe
do SAJ MED (11423380) Humberto Maurício do Carmo Venâncio, e por satisfazer às condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea b) do art. 298.° e art. 319.°, do
referido Estatuto, o 1SAR MED (00741883) Fernando Manuel Gaspar Lousa.
Conta a antiguidade desde 5 de Setembro de 1998, data a partir da qual tem direito ao
vencimento do novo posto, ficando integrado no escalão I da estrutura remuneratória do posto de
sargento-ajudante.
Mantém a situação de quadro, nos termos do art. 185.° do EMFAR, pelo que encerra a
respectiva

vaga.
(DR II série, n." 234, de IOde

Outubro de 1998)
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Comunica-se que, por despacho de 21 de Setembro de 1998 do Chefe da RPMP/DAMP, por
competência subdelegada, foi promovido ao posto de sargento-ajudante,
nos termos do n.? I do
art. 180.°, n.? I do art. 189.° e alínea c) do art. 297.°, todos do EMFAR, para preenchimento da
vaga existente no QE de Serviço de Saúde/Medicina, criada pela promoção ao posto de sargento-chefe
do SAJ FARM (01725178) Jorge Manuel dos Reis, e por satisfazer às condições gerais e especiais
de promoção estabelecidas no art. 60.°, alínea b) do art. 298.° e art. 319.°, do referido Estatuto, o
ISAR FARM (19312383) Manuel de Jesus dos Santos.
Conta a antiguidade desde 5 de Setembro de 1998, 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.
Mantém a situação de quadro, nos termos do art. 185.° do EMFAR, pelo que encerra a
respecti va vaga.
(DR II série, n." 234, de IOde

Outubro

de (998)

Por despacho de 27 de Junho de 1991, do Chefe da RSIDSP por competência subdelegada,
foi promovido ao posto de primeiro-sargento,
nos termos do n.? 2 do art. 67° do EMFAR, em
virtude de terem cessado os motivos da preterição e, por satisfazer as condições gerais e especiais
de promoção estabelecidas nos arts. 60.°, alínea a) do art. 298.° e 318°, do referido Estatuto, o
militar a seguir indicado:
ISAR CORN/CLAR (11119884) Francisco José Cartaxo Macedo.
Conta a antiguidade desde 27 de Junho de 1991, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto.
(Nota n." 23373, de 18 de Novembro

IV -

de 1991, da RS/DSP)

LISTAS DE PROMOÇÃO

. Lista de promoção por antiguidade para 1998 dos majores de infantaria, nos termos do n." 5
do art. 193.° do EMFAR, homologada por despacho de 27 de Outubro de 1998 do general CEME.
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ

INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF

(03666381)
(11063282)
(10331783)
(17489374)
(04861783)
(13020883)
(14046682)
(00492182)

José António da Fonseca e Sousa;
António Martins Pereira;
Domingos Luís Dias Pascoal;
Laurentino Romeira Guimarães;
José Joaquim Freire Martins Lavado;
Eugénio Francisco Nunes Henriques;
José Paulo Bernardino Serra;
José Custódio Madaleno Geraldo.

Lista de promoção por escolha para 1998 dos capitães das armas e serviços, nos termos do
n." 5 do art. 193.° do EMFAR, homologadas por despacho de 28 de Outubro de 1998 do general CEME.
Infantaria:
CAP INF (13411681)
CAP INF (17527085)

Mário José Vieira Pereira;
Francisco José Fonseca Rijo;
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CAP INF (09023286) Luís Filipe Carvalho das Dores Moreira;
CAP INF (15372686) Nuno Correia Barrento de Lemos Pires;
CAP INF (14651184) António Alcino da Silva Regadas;
CAP INF (04667779) Ricardo Manuel Pereira Viegas;
CAP INF (13364785) Mário Manuel Teixeira Pires da Silva;
CAP INF (02126184) Carlos Alberto Esteves Filipe;
CAP INF (16198181) Armando dos Santos Ramos;
CAP INF (16113584) Arsénio de Matos Luís;
CAP INF (03501679) Artur Manuel Marques Ferreira;
CAP INF (00316485) Vasco Francisco de Melo P. Alves Pereira;
CAP INF (02274679) Carlos Fernando Nunes Faria;
CAP INF (18070785) José Carlos de Almeida Sobreira;
CAP INF (04829984) Hélder Gaspar da Costa;
CAP INF (02500382) José Manuel Pereira Nunes;
CAP INF (00721880) Américo Fernando Carreira Martins;
CAP INF (19115586) Paulo Jorge Batista Domingos;
CAP INF (13360886) Manuel Nunes Rosa;
CAP INF (00560183) Filipe Jorge Pires Medina de Sousa;
CAP INF (03023383) Pedro Manuel Cardoso Tinoco de Faria;
CAP INF (03401681) Jorge Manuel Santos da Silveira;
CAP INF (12367085) Predro Miguel de Lemos Costa Leal Rosa;
CAP INF (14765184) Francisco José Caldas da Silva;
CAP INF (18908082) Jorge Manuel Alves Fernandes;
CAP INF (12616286) Francisco Gustavo R. Pereira Leite Basto;
CAP INF (06967586) José Alberto dos Santos Marcos;
CAP INF (15424885) Paulo Alexandre de Jesus Castro Rodrigues;
CAP INF (04572785) Assis Inácio dos Santos Rodrigues;
CAP INF (14964684) Arlindo José Ferreira Frazão;
CAP INF (05070684) Luís Filipe Gomes Salgado;
CAP INF (14679284) Carlos Manuel Borrego Cevada;
CAP INF (19412385) Jorge Manuel de Oliveira Diogo;
CAP INF (08784286) João Paulo Caetano Alvelos;
CAP INF (10541285) António Manuel Diogo Velez;
CAP INF (09946386)~ António José Pires Mendes;
CAP INF (09279684) Paulo Alexandre Belmonte Faria;
CAP INF (14224384) Pedro Vasco de B. F. Villaverde Gonçalves;
CAP INF (18236781) Ulísses Alves;
CAP INF (06341683) José Manuel Pires Contramestre;
CAP INF (09523783) Francisco António Gonçalves Vaz;
CAP INF (05605186) Paulo Luís Antunes Baptista;
CAP INF (14699384) Rui Manuel Dias Carrapiço Nicau;
CAP INF (05125486) Rogério Gonçalves da Costa Pereira;
CAP INF (08052084) Francisco Carlos Gaiato Mira;
CAP INF (12069184) Joaquim do Cabo Sabino;
CAP INF (04620286) Gabriel José Costa Barbado;
CAP INF (06075085) Carlos António Manso Mendes Bartolomeu;
CAP INF (19371784) José Manuel Carvalho das Dores Moreira;
CAP INF (12418780) Luís Manuel Pires Pita;
CAP INF (15560185) José Joaquim Barreno Branco.
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Artilharia:
CAP ART
CAP ART
CAP ART
CAP ART
CAP ART
CAP ART
CAP ART
CAP ART
CAP ART
CAP ART
CAP ART
CAP ART
CAP ART
CAP ART
CAP ART
CAP ART
CAP ART
CAP ART
CAP ART
CAP ART
CAP ART
CAP ART
CAP ART
CAP ART
CAP ART

(02792185)
(12469086)
(00392880)
(15369685)
(10717084)
(18003185)
(07483286)
(03094584)
(07376881)
(02951882)
(14735284)
(03289784)
(08949385)
(04757284)
(09068383)
(17815284)
(01406885)
(12925784)
(15754584)
(00267186)
(07.448182)
(01539381)
(02426380)
(05431477)
(17098077)

António José Pardal dos Santos;
Carlos Manuel Mendes Dias;
Jaime da Silva Sequeira;
João Luís Morgado Silveira;
José António de Figueiredo Rocha;
José Augusto Oliveira Costa dos Reis;
Francisco José Bernardino da Silva Leandro;
Pedro Manuel Teixeira de Paula Gomes;
José Fernando de Araújo Carvalho;
José Fernando Duque Luciano Paulo;
José Manuel Peres de Almeida;
Joaquim Manuel de Almeida Moura;
Carlos Manuel de Lemos Ramos Dionísio;
Mário João Ley Garcia;
Norberto Antunes Serra;
João Paulo da Costa Salgado;
António Joaquim Olivença Galindro;
Joaquim Manuel Ferreira Ramalho;
Mário Jorge Assis Ferreira da Silva;
José Carlos Levy Varela Benrós;
António José Marques dos Santos;
José Domingos Nogueira da Silva;
João Alberto Amador Botelho;
Vitor Manuel Martins Dias;
José António Ribeiro de Oliveira.

Cavalaria:
CAP CAV
CAP CA V
CAP CAV
CAP CAV
CAP CA V
CAP CAV
CAP CAV
CAP CAV
CAP CAV
CAP CAV
CAP CA V

(11898185)
(18503485)
(01831883)
(03234984)
(00364985)
(13901581)
(05997180)
(14614686)
(09407383)
(01650784)
(07687981)

Rui Manuel da Silva Ferreira;
Paulo Manuel Simões das Neves de Abreu;
João Carlos Vaz Ribeiro do Amaral Brites;
Nuno Gonçalo Vitória Duarte;
Álvaro Manuel Claro G. de Seixas Rosas;
Joaquim Lúcio da Silva e Conceição;
Jorge Fernando de Almeida Brito;
Jaime Joaquim Picado Nogueiro;
António Nuno Reis C. Marcos de Andrade;
José Elísio Oliveira Gonçalves;
Carlos José Gaspar Simões.

Engenharia:
CAP ENG (00215286)
CAP ENG (07320186)
CAP ENG (12656084)
CAP ENG (15645281)
CAP ENG (O 1506285)
CAP ENG (18914784)
CAP ENG (l 058998)
CAP ENG (18540486)

Nelson Artur Carmelo Jerónimo;
Francisco António A. Monteiro Fernandes;
João Manuel Pires;
José Paulo Ribeiro Berger:
Fausto Manuel Vale do Couto;
Manuel Salvador Rebelo de Carvalho;
Rui Albertino Costa Neto;
Francisco José Serrano Baptista.
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CAP TM (08105285)
CAP TM (1 1355486)
CAP TM (09304085)
CAP TM (O 1266881)
CAP TM (07053786)
CAP TM (04844285)
CAP TM (04641886)
Serviço de
CAP MED
CAP MED
CAP MED
CAP MED
CAP MED
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Carlos Jorge de Oliveira Ribeiro;
João Augusto Cardoso dos Santos Belfo;
José Augusto dos Santos Rodrigues;
Rui Manuel Pimenta Couto;
Amílcar Pires Fernandes Garcia Monteiro;
Manuel Carvalho Vinhas;
Fernando Manuel Salas Gonçalves Baptista.

saúde . Medicina:
(05156982) Rui Adriano André da Silva Santos;
(10047280) Guilhermina Maria Silva de Brito Lima;
(O 1270480) António Maria Ferreira A Icoforado Corte Real;
(11393780) Rui Hélder Tomaz Labrusco;
(01531481) Joaquim António M. da Luz Machado Caetano.

Administração militar:
CAP AM (00944379) José Alves de Sousa;
CAP AM (16106184) José Manuel Almeida de Rodrigues Gonçalves;
CAP AM (06032381) Joaquim José dos Santos Alves;
CAP AM (00662783) Carlos Manuel Diogo da Graça Rosa;
CAP AM (12287983) Manuel David de Jesus;
CAP AM (11110985) António Manuel Lebre Falcão;
CAP AM (06299979) Manuel Maximino Carvalho Teixeira;
CAP AM (16357684) Luís Artur Alves Rita.
Serviço de
CAP MAT
CAP MAT
CAP MAT
CAP MA T

material:
(05038479) Manuel Gonçalves Travessa Garcia;
(02469884) João Luís de Sousa Pires;
(06780784) João Paulo Barreiros Pereira da Silva;
(06866278) Fernando Manuel Duarte Bento.

Serviço geral do exército:
CAP SGE (14858676) José Ferreira Pereira;
CAP SGE (05885573) José Martinho Marques;
CAP SGE (022934771 Joaquim Maria da Luz;
CAP SGE (18780777) José Pereira dos Santos;
CAP SGE (06582678) Sebastião de Sousa Cruz Lopes;
CAP SGE (03033877) João Manuel Carreiro Pinho;
CAP SGE (08215678) João da Cunha Mota;
CAP SGE (02184376) João Maria Rosa Leitão;
CAP SGE (11552478) António José Fernandes Cruz;
CAP SGE (13633574) Manuel dos Reis Jagundo;
CAP SGE (05157577) José Manuel Monteiro Martins;
CAP SGE (19749977) Francisco Joaquim dos Santos Pereira.
Técnicos de manutenção das transmissões:
CAP TMANTM (17637174) Diamantino José Paulo Cabaço.
Técnicos de manutenção de material:
CAP TMANMAT (06695874) Amadeu Sebeastião Lavareda Romão;
CAP TMANMAT (62095174) Artur Agostinho Favita Madeira;
CAP TMANMAT (04543574) José Magalhães de Freitas.
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v - COLOCAÇÕES, NOMEAÇÕES E RECONDUÇÕES
Colocações
Ministério da Defesa Nacional
TCOR MAT, no quadro (00914474) Armindo José Ventura Rodrigues, do QG/GML
diligência no MON, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Setembro de 1998.

em

MAJ CAV, no quadro (17589382) Pedro Miguel Andrade da Fonseca Lopes, do EME, devendo
ser considerado nesta situação desde 24 de Agosto de 1998.
(Por panaria

de 26 de Novembro

de 1998)

MAJ CAV, no quadro (17589382) Pedro Miguel Andrade da Fonseca Lopes, do EME, devendo
ser considerado nesta situação desde 24 de Agosto de 1998.
(Por portaria de 18 de Novembro

Estado-Maior

de 1998)

General das Forças Armadas

COR CA V, no quadro (05384463) Rogério da Silva Guilherme, do QG/GML em diligência
no EMGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Novembro de 1998.
(Por portaria de 26 de Novembro

de 1998)

Inspecção Geral das Forças Armadas
COR INF, no quadro (35037062) Rui Martins Rodrigues, do QG/GML
IGFA, devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Setembro de 1998.

em diligência

(Por portaria de 26 de Novembro

Estado-Maior

na

de 1998)

do Exército

COR INF, no quadro (09473566) José Inácio Sousa, do EMGFA, devendo ser considerado
nesta situação desde IOde Agosto de 1998.
(Por portaria de 6 de Novembro

de 1998)

TCOR ART, no quadro (15658579) João Pedro da Cruz Fernando Thomas, do QG/GML,
devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Novembro de 1998.
(Por portaria de 26 de Novembro

Gabinete do Chefe do Estado-Maior

de 1998)

do Exército

CAP ART, no quadro (04936489) Gilberto Lopes Garcia, da AM, devendo ser considerado
nesta situação desde 27 de Outubro de 1998.
(Por panaria

Direcção de Administração

de 25 de Novembro

de 1998)

e Mobilização do Pessoal

SCH CA V, no quadro (00343078) Joaquim Gonçalves
considerado nesta situação desde 1 de Outubro de 1998.

Fernandes,

do RL2, devendo

ser
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lSAR ART, no quadro (10374089) Paulo Jorge da Silva Azenha, do RAAAl,
considerado nesta situação desde 16 de Outubro de 1998.
(Por panaria

devendo ser

de 2 de Novembro

de 1998)

Direcção de Recrutamento
MAJ QTS, no quadro (02362765) João Alfredo Rebelo Navarro, da Dlnstr, devendo
considerado nesta situação desde 20 de Julho de 1998.
(Por panaria

de 6 de Novembro

ser

de 1998)

Direcção dos Serviços de Material
TCOR MAT, no quadro (03740780) Francisco Manuel P. Antunes da Silva, da DSM em
diligência no MDN, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Abril de 1998.
(Por portaria de 27 de Novembro

de 1998)

Direcção dos Serviços de Intendência
2SAR AM, no quadro (18362892) Nuno Filipe Jesus Oliveira, da EPA, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.
(Por parlaria de 2 de Novembro

de 1998)

Direcção de Instrução
CAP INF, no quadro (12488481) Francisco José N. dos Santos Mendes, do RI2, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por portaria de 18 de Novembro

Unidade de Apoio/Comando

de 1998)

de Instrução

MAJ SPM, no quadro (44217462) Fradique de Almeida Figueiredo, da Dlnstr em diligência
no CPMAI, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por parlaria de 18 de Novembro

Centro de Audiovisuais

do Exército/Comando

de 1998)

de Instrução

CAP TMANMAT, no quadro (19244477) Carlos Alberto da Silva Cruz, do CPMAI, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
CAP SGE, no quadro (17448574) Domingos Louro Antunes, da DInstr em diligência
CPMAI, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 1998.
(Por parlaria de 18 de Novembro

no

de 1998)

Quartel General da Região Militar Sul
SAJ MAT, no quadro (16599882) José Francisco Lula Batuca, do GCC/BMI,
considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1998.
(Por panaria

devendo ser

de 23 de Outubro de 1998)
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e Serviços do Campo Militar de Santa Margarida

CAP QTS, no quadro (19777572) Carlos Alberto dos Santos Agostinho, do NP/BLI
diligência na PJM, devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Julho de 1998.
(Por portaria de 6 de Novembro

Quartel

General

da Brigada Mecanizada

(Por portaria de 25 de Novembro

de Apoio de Serviços da Brigada

de 1998)

Independente

CAP INF, no quadro (03912989) Paulo Jorge Gonçalves Martins, do 2BIMec/BMI,
ser considerado nesta situação desde 20 de Outubro de 1998.

Batalhão

em

Mecanizada

devendo
de 1998)

Independente

CAP TEXPTM, no quadro (19306679) António Manuel Vaz Machado, da CTm/BMI, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Novembro de 1998.
(Por portaria de 27 de Novembro

2.° Batalhão

de Infantaria

Mecanizado

da Brigada

Mecanizada

de 1998)

Independente

1SAR INF, no quadro (14931286) Carlos Manuel Velez Batista, do 1BIAT/BAI,
considerado nesta situação desde 25 de Setembro de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 20 de Outubro de 1998)

2SAR INF, no quadro (18547893) Jorge da Silva Alves Cardoso, do RI8, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 2 de Novembro

Grupo de Artilharia

de Campanha

da Brigada

Mecanizada

Independente

MAJ ART, no quadro (00755184) João Francisco Águas Bigodinho,
considerado nesta situação desde 1 de Outubro de 1998.

do CM, devendo ser

(Por portaria de 25 de Novembro

Companhia

de Engenharia

da Brigada

Mecanizada

de 1998)

de 1998)

Independente

TEN ENG, no quadro (20694191) José António Fernandes Amaral, devendo ser considerado
nesta situação desde 19 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 6 de Novembro

de 1998)

Comando. das Tropas Aerotransportadas
COR INF PQ, no quadro (O 1523065) Norberto Crisante de Sousa Bernardes,
devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Outubro de 1998.

do CGLG,

(Por portaria de 26 de Novembro

de 1998)

TCOR INF, no quadro (06737381) Nuno Augusto Teixeira Pires da Silva, do EMGFA em
Missão no Estrangeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 11 de Novembro de 1998.
(Por portaria de 25 de Novembro

de 1998)
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Área Militar de São Jacinto
SAJ MED, no quadro (09336582) José Carlos Pereira Rijo, do CIOE, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Julho de 1998.
(Por portaria de 3 de Novembro

Comando da Brigada Aerotransportada

de 1998)

Independente

TCOR INF PQ, no quadro (15408276) Carlos António Hernandez
devendo ser considerado nesta situação desde 22 de Outubro de 1998.

Jerónimo, do EMGFA,

(Por portaria de 27 de Novembro

de 1998)

CAP INF PQ, no quadro (02415686) Carlos Manuel da Cruz Martins, do BApSvc/BAI,
devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Novembro de 1998.
(Por portaria de 18 de Novembro

1.0 Batalhão de Infantaria

de 1998)

Aerotransportado

CAP INF, no quadro (11614490) Gonçalo Nuno Henriques de Oliveira, da ETAT, devendo
ser considerado nesta situação desde 19 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 2S de Novembro

Batalhão

de Apoio de Serviços da Brigada Aerotransportada

de 1998)

Independente

CAP INF, no quadro (16468287) Vítor Joaquim Bicheiro Sanches, do Cmd/BAI, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 26 de Novembro

de 1998)

CAP SGPQ, no quadro (00460880) José Manuel Sequeira Rita, do BCS/CTAT, devendo ser
considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 2S de Novembro

Escola Prática

de 1998)

de Infantaria

ISAR INF, no quadro (07202090) Nuno Manuel Baião Marques Bexiga, do 2BIMec/BMI,
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Outubro de 1998.

ISAR INF, no quadro (03045991) Rui Miguel Labaredas Romão, do 2BIMec/BMI,
ser considerado nesta situação desde 13 de Outubro de 1998.

devendo

ISAR INF, no quadro (16869691) Joaquim Paulo da Silva Vicente, do 2BIMec/BMI, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 2 de Novembro

Escola Prática

de 1998)

de Cavalaria

TCOR CAV, no quadro (15420978) José Romão Mourato Caldeira,
considerado nesta situação desde 16 de Outubro de 1998.

do RC4, devendo ser

(Por portaria de 18 de Novembro

de 1998)
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Militar

2SAR AM, no quadro (11025692) Sérgio António Simões Raimundo, do BApSvc/BMI, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Outubro de 1998.
2SAR AM, no quadro (18138892) António José Braga Fernandes, do BApSvcBMI,
ser considerado nesta situação desde 13 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 3 de Novembro

Regimento

de Infantaria

devendo
de 1998)

n. o 1

SMOR INF, no quadro (60490270) António Fernando Viana Silva, do IMPE, devendo ser
considerado nesta situação desde 19 de Outubro de 1998.
ISAR INF, no quadro (03694387) Agostinho André Cavaca, da AM, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 2 de Novembro

Regimento

de Infantaria

de 1998)

n. o 2

1SAR INF, no quadro (07982485) José António Dias Fernandes,
ser considerado nesta situação desde 13 de Outubro de 1998.
ISAR INF, no quadro (18223685) João Manuel Ferreira,
considerado nesta situação desde 13 de Outubro de 1998.

do 2BIMec/BMI,

do 2BIMec/BMI,

devendo

devendo

ser

ISAR INF, no quadro (05338687) Carlos Alberto Marques Capela, do 2BIMec/BMI,
ser considerado nesta situação desde 13 de Outubro de 1998.

devendo

1SAR INF, no quadro (06842188) José Augusto Rodrigues Correia, do 2BIMec/BMI,
ser considerado nesta situação desde 13 de Outubro de 1998.

devendo

(Por portaria de 2 de Novembro

Regimento

de Infantaria

de 1998)

n. o 3

SMOR INF, no quadro (09595274) Albertino Alves Dias, da CCS/BMI, devendo ser considerado
nesta situação desde 7 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 2 de Novembro

Regimento

de Infantaria

de 1998)

n. o 8

ISAR INF, no quadro (14983688) João Domingues Barata Rodrigues, do RG I, devendo ser
considerado nesta situação desde 19 de Outubro de 1998.
ISAR MED, no quadro (15617089) Rui Manuel Caldeira Curião, do GAC/BMI, devendo ser
considerado nesta situação desde 16 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 2 de Novembro

Regimento

de Infantaria

de 1998)

n. o 15

I SAR INF, no quadro (01576387) Jorge Alexandre Mateus Machado, do 2BIMec/BMI, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Outubro de 1998.
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1SAR INF, no quadro (08443386) João Carlos Lopes Frazão, do 2BIMec/BMI,
considerado nesta situação desde 13 de Outubro de 1998.

devendo ser

(Por portaria de 2 de Novembro

Regimento

de 'infantaria

de 1998)

n. o 19

ALF INF, no quadro (39748391) Luís Carlos Gonçalves Rodrigues, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 6 de Novembro

Centro de Instrução de Operações

de 1998)

Especiais

2SAR INF, no quadro (09663091) Abel da Rocha Clemente, do RG2, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 2 de Novembro

Regimento

de Artilharia

Antiaérea

n. o 1

CAP ART, no quadro (08431388) Luís Manuel Ricardo Monsanto,
considerado nesta situação desde I de Outubro de 1998.

da AM, devendo

(Por portaria de 25 de Novembro

Regimento

de Artilharia

de 1998)

ser

de 1998)

n. o 4

ALF ART, no quadro (39220592) Carlos Manuel Peixoto Prata, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Outubro de 1998.
(Por portaria de 25 de Novembro

Regimento

de 1998)

de Cavalaria n. o 6

TCOR CAV, no quadro (07984869) Miguel João Oliveira Sequeira Marcelino,
devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Novembro de 1998.

do EME,

(Por portaria de 26 de Novembro

de 1998)

ISAR CAV, no quadro (11419289) Manuel Machado Vilas Boas Calçada, do GCC/BMI,
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Outubro de 1998.
ISAR CAV, no quadro (05321090) José António Gomes Machado, do RC4, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Outubro de 1998.
1SAR CAV, no quadro (10845491) Carlos Manuel Dinis Ferreira, do GCC/BMI, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Outubro de 1998.
1SAR CAV, no quadro (07424591) Agostinho Francisco Cunha Lopes Fernando, do GCC/BMI,
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 2 de Novembro

Regimento

de Guarnição

de 1998)

n. o 3

ALF INF, no quadro (23379693) José Paulo Silva Bartolomeu, devendo ser considerado nesta
situação desde 26 de Outubro de J 998.
(Por portaria de 6 de Novembro

de 1998)
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Batalhão de Adidos
2SAR SGE, no quadro (13438591) Vítor Alexandre Catalão Morais, do RG2, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Outubro de L 998.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1998)

Batalhão do Serviço de Transportes
2SAR INF, no quadro (15060092) Valdemar Carvalho Ceita Faleiro, do BCS/CMSM, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1998)

Instituto de Altos Estudos Militares
TCOR INF PQ, no quadro (04286177) Vítor Martins Ferreira,
considerado nesta situação desde II de Novembro de 1998.

do Cmd/BAI,

devendo ser

MAJ INF, no quadro (01774582) José Manuel Duarte da Costa, da PR, devendo ser considerado
nesta situação desde I de Outubro de 1998.
(Por portaria de 25 de Novembro de 1998)

Academia
ALF AM, no quadro (22754492)
situação desde I de Outubro de 1998.

Militar

Filipa Mota Gonçalves,

devendo

ser considerada

nesta

(Por portaria de 27 de Novembro de 1998)

Escola Superior Politécnica

do Exército

COR INF PQ, no quadro (04583666) José Ferreira Barroca Monteiro, do CT AT, devendo ser
considerado nesta situação desde 2 de Novembro de 1998.
(Por portaria de 26 de Novembro de 1998)

SAJ TM, no quadro (17528284) Faustino Carlos de Paiva Pereirinha,
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.

do CTP/QG/GML,

ISAR TM, no quadro (13693884) Mário Jorge Alves Silva, da CTm/BMI,
considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.

devendo

ISAR TM, no quadro (18802487) João Pedro de Oliveira Vicente, do RTml,
considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.

devendo ser

ISAR TM, no quadro (11406289) Paulo Jorge Rodrigues
considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.

ser

Calado, do DGMT, devendo ser

(Por portaria de 2 de Novembro de 1998)

ISAR MAT, no quadro (09310188) Joaquim Manuel Carvalho Fernandes, do BSM, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 9 de Novembro de 1998)
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do Exército

2SAR SGE. no quadro (15275691) Paulo Alexandre Oliveira Vergara Perez, da EPE, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Outubro de 1998,
(Por portaria de 2 de Novembro

de 1998)

Escola Militar de Electromecânica
SAJ ART, no quadro (19151077) Celso Durães Ralho, da ChST, devendo ser considerado
nesta situação desde 9 de Outubro de 1998,
(Por portaria dc 2 de Novembro

Centro Militar de Educação

de 1998)

Física e Desportos

TEN VET, no quadro (03495292) Ana Teresa F. S. Martins da Silva, do CMV, devendo ser
considerada nesta situação desde 16 de Novembro de 1998.
(Por portaria de 2S de Novembro

de 1998)

I SAR INF, no quadro (05088187) António Manuel Gonçalves Rodrigues, do BApSvc/BMI,
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 2 de Novembro

de 1998)

ISAR VET, no quadro (06635485) João Miguel Tavares Gurgo Cirne, da ESSM, devendo ser
considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 3 de Novembro

de 1998)

Centro de Finanças Geral
CAP AM, no quadro (06032381) Joaquim José dos Santos Alves, do HMP, devendo
considerado nesta situação desde 22 de Julho de 1998.
(Por portaria de 6 de Novembro

ser

de 1998)

Centro de Finanças do Comando do Governo Militar de Lisboa
TCOR AM, no quadro (03999065) Fernando Manuel Silva Ascensão, das OGFE, devendo ser
considerado nesta situação desde 8 de Junho de 1998.
(Por portaria de 27 de Novembro

Centro de Informática

de 1998)

do Exército

CAP ART, no quadro (19327287) António Pedro Negrão de Sousa, do RG3, devendo ser
considerado nesta situação desde J de Agosto de 1998.
(Por portaria de 2S de Novembro

de 1998)

TEN TM, no quadro (05491586) Luís António Salomão de Carvalho, da DST em diligência
no RTm 1, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 18 de Novembro

de 1998)

Arquivo Histórico Militar
MAJ SGE, no quadro (15171674) Emídio Carlos Piedade Modesto, do QG/ZMA, devendo
ser considerado nesta situação desde 19 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 27 de Novembro

de 1998)
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Centro de Saúde da Região Militar Sul
TEN DENT, no quadro (09713292) Nuno Miguel O. Sousa Silva, devendo ser considerado
nesta situação desde IOde Agosto de 1998.
(Por portaria de 6 de Novembro

Centro de Medicina

Vete ri

de 1998)

na ria

TEN VET, no quadro (03495292) Ana Teresa F. S. Martins da Silva, devendo ser considerada
nesta situação desde 27 de Junho de 1998.
(Por portaria de 20 de Novembro

de 1998)

Depósito Geral de Material de Intendência
2SAR AM, no quadro (13770491 )·Abílio Garcia Assunção, do RG3, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 2 de Novembro

Centro de Classificação

de 1998)

e Selecção de Lisboa

CAP ART, no quadro (19715986) António José Belchior Serrano, do RAAA I, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 25 de Novembro

de 1998)

SAJ INF, no quadro (15647582) José Augusto da Silva Barroso Gomes, da AM, devendo ser
considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 2 de Novembro

Centro de Classificação

de 1998)

e Selecção do Porto

ISAR INF, no quadro (02525287) Bernardino Ribeiro Morais, do CIOE, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 2 de Novembro

Centro de Recrutamento

de 1998)

de Braga

2SAR SGE, no quadro (00192193) Carlos Jorge Pereira Marques, do QG/ZMM, devendo ser
considerado nesta situação desde 16 de Outubro de 1998.
(Por portaria de 2 de Novembro

Centro de Recrutamento

de 1998)

de Coimbra

TEN SGE, no quadro (05259880) Joaquim Henriques Bernardes Paiva, do RC4, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Janeiro de 1998.
(Por portaria de 25 de Novembro

de 1998)

Colocações/Diligências
Diligência

Estado-Maior do Exército
no Núcleo Permanente do Comando Operacional

das Forças Terrestres

COR INF, no quadro (09473566) José Inácio Sousa, do EME, devendo ser considerado
situação desde 5 de Novembro de 1998.
(Por portaria de 27 de Novembro

nesta

de 1998)

2: Série

ORDEM

DO EXÉRCITO

681

N,o 12

Estado-Maior do Exército
Diligência no Instituto de Altos Estudos Militares
MAJ AM, no quadro (00670483) Rui Manuel Rodrigues
considerado nesta situação desde 12 de Fevereiro de 1998.

Lopes, do IAEM, devendo

(Por portaria de 27 de Novembro

ser

de 1998)

Direcção do Serviço de Saúde
Diligência no Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos
TEN FARM, no quadro (07898991) Vânia do Carmo Marques
considerada nesta situação desde 7 de Setembro de 1998.

Tira-Picos,

devendo

(Por portaria de 18 de Novembro

ser

de 1998)

TEN FARM, no quadro (16788691) Paulo Sérgio C. Cardoso da Silva, devendo ser considerado
nesta situação desde IOde Agosto de 1998.
(Por portaria de 18 de Novembro

de 1998)

Quartel General do Governo Militar de Lisboa
Diligência no Estado-Maior General das Forças Armadas
TCOR CA V, no quadro (13005971) Luís Miguel Correia David e Silva, do QG/GML, devendo
ser considerado nesta situação desde 16 de Novembro de 1998.
(Por portaria de 25 de Novembro

de 1998)

Quartel General da Zona Militar dos Açores
Diligência no Comando Operacional dos Açores
CAP CAV, no quadro (14612485) Rui Miguel L. Risques da Costa Ferreira, do ELlZMA,
devendo ser considerado nesta situação desde 24 de Julho de 1998.
(Por portaria de 27 de Novembro

VI -

de 1998)

CURSOS, ESTÁGIOS E TIROCÍNIOS

Cursos
Por despacho do general CEME de 29 de Outubro de 1996, frequentaram o "Curso Superior
de Comando e Direcção", que decorreu no IAEM, no período de 3 de Novembro de 1997 a 31 de
Julho de 1998, com aproveitamento, os oficiais a seguir identificados:
COR
COR
COR
COR
COR

INF (04063663)
INF (04690363)
INF (31684462)
INF (31686262)
ART (04997464)

Augusto José Monteiro Valente;
Carlos Manuel Mourato Nunes;
Abílio José Barbosa Monteiro Macedo;
Carlos Manuel Costa Lopes Camilo;
José Luís Pinto Ramalho;
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COR
COR
COR
COR
COR
COR
COR

ART (09063164)
CAV (41478862)
CAV (03935864)
ENG (62278264)
ENG (01448365)
TM (03492164)
AM (02234264)
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João Batista Nabeiro Canelas;
Eduardo Alberto M. de Velasco Martins;
José Carlos Cadavez;
Sérgio Augusto Margarido Lima Bacelar;
Carlos Alberto Carvalho Reis;
Francisco António Fialho Rosa;
Luís Augusto Sequeira.

Por despacho do general CEME de 30 de Dezembro de 1997, frequentaram o "Curso de
ACCESS 97", que decorreu na DAMP, no período de 21 de Setembro de 1998 a 25 de Setembro
de 1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os oficiais a seguir
identificados:
MAJ ART (14904281) António José Vieira Caldeira, RPC/DAMP, 19,00 - MBom;
CAP SGE (16531078) Vasco Manuel da Cruz Gomes, RG/DAMP, 19,00 - MBom;
TEN AM (13173790) Nuno António de Campos dos Reis, RG/DAMP, 19,00 - MBom.
Frequentaram o "Curso de Criptólogo", que decorreu no BISM, no período de 6 de Outubro
de 1997 a 5 de Junho de 1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores),
os militares a seguir identificados:
Por despacho do general AGE de 30 de Dezembro de 1997:
CAP INF (09567788) Napoleão Francisco Azevedo, 14,17 - Regular.
Por despacho do general AGE de 6 de Outubro de 1997:
CAP ART (11233188) Vitor Manuel Correia Mendes, 15,69 - Bom.
Por despacho do general CEME de 31 de Outubro de 1996, frequentou o "Infantary Officer
Advanced Course" que decorreu nos EUA, no período de 8 de Dezembro de 1996 a 14 de Maio
de 1997, o CAP INF (16064986) Paulo José Conceição Antunes, com aproveitamento.
Por despacho do general CEME de 28 de Janeiro de 1998, frequentou o "Infantary Officer
Advanced Course" que decorreu nos EUA, no período de 15 de Março de 1998 a 31 de Julho de
1998, o CAP INF (04420490) Nuno Miguel Martins Rodrigues, com aproveitamento.
Por despacho do general CEME de 15 de Janeiro de 1998, frequentou o "Combined Logistics
Officers Advanced Course - Transportation" que decorreu nos EUA, no período de 14 de Abril de
1998 a 18 de Maio de 1998, o CAP ART (17337287) Luís Filipe Marinh~ Pereira, com aproveitamento.
Por despacho do general CEME de 7 de Maio de 1997, frequentou o "Armor Officer Advanced
Course" que decorreu nos EUA, no período de 30 de Junho de 1997 a 5 de Dezembro de 1997, o
CAP CAV (17860689) José Miguel Moreira Freire, com aproveitamento.
Por despacho do general VCEME de 22 de Outubro de 1997, frequentou o "Signal Officer
Advanced Course" que decorreu nos EUA, no período de 2 de Dezembro de 1997 a 27 de Maio
de 1998, o CAP TM (07331282) Jorge Seixas Azevedo, com aproveitamento.
Por despacho do general AGE de 8 de Janeiro de 1998, frequentou o "Combined Logistics
Officers Advanced Course - Quarter Master" que decorreu nos EUA, no período de 23 de Fevereiro
de 1998 a 17 de Julho de 1998, o CAP AM (10975681) Jorge Martins da Silva, com aproveitamento.
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Por despacho do general CEME de 25 de Março de 1997, frequentou o "Combined Logistics
Officer Advanced Course" que decorreu nos EUA, no período de 22 de Abril de 1997 a 12 de
Setembro de 1997, o CAP AM (18176883) Henrique Manuel Martins Veríssimo, com aproveitamento.
Por despacho do general AGE de 25 de Março de 1998, frequentaram o "2. Curso de
Condução Auto", que decorreu na EPST, no período de 13 de Abril de 1998 a 12 de Junho de 1998,
com aproveitamento, os militares a seguir identificados:
0

CAP SGPQ (07682979) Tomás José Oliveira Santos;
TEN INF (l 1257192) João Martinho Exposto;
TEN ART (1439629 I) Nuno Miguel Barata Folgado.
Por despacho do' general AGE de 19 de Agosto de 1998, frequentaram o "Curso-de Operações
Irregulares - Oficiais de Infantaria - 1998", que decorreu no CIOE, no período de 9 de Setembro
de 1998 a 9 de Outubro de 1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em
valores), os militares a seguir identificados:
ALF
ALF
ALF
TEN
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF
ALF

INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF

(23379693)
(16857891)
(35764591)
(14944391)
(36280093)
(22020292)
(29636693)
(22934493)
(31402993)
(18689290)
(02890793)
(19425593)
(39269791)
(32469392)
(33205492)
(26910792)
(30706992)
(39748391)

José Paulo Silva Bartolomeu, 15,38 - Bom;
Carlos Manuel Paulos Cordeiro, 15,19 - Bom;
Pedro Miguel Moreira Ribeiro, 15,08 - Bom;
Óscar Manuel Verdelho Fontoura, 15,04 - Bom;
Carlos Filipe Nunes Lobão Dias Afonso, 14,98 - Bom;
Rui Jorge Roma Pais dos Santos, 14,96 - Bom;
Luís António Pereira Mamão, 14,86 - Bom;
Hugo Miguel Martinho Fernandes, 14,86 - Bom;
João Paulo Maia Martins, 14,79 - Bom;
Ascendido da Silva Bernardes, 14,68 - Bom;
Raúl Alexandre Ferreira Silva Pinto, 14,67 - Bom;
Eduardo Jorge Antunes Afonso, 14,61 - Bom;
Oslavo Daniel da Rocha e Silva, 14,44 - Regular;
Bruno André Assunção Marques Lopes, 14,40 - Regular;
João Luís Barreira, 14,22 - Regular;
Hélder Jorge Prata Pinto, 14,13 - Regular;
Miguel Pascoal Costa Saldanha Seabra, 14,07 - Regular;
Luís Carlos Gonçalves Rodrigues, 13,77 - Regular.

Por despacho do general CEME de 16 de Julho de 1997, frequentou o "Special Forces
Qualification Course" que decorreu nos EUA, no período de 8 de Agosto de 1997 a 6 de Março
de 1998, o TEN INF (00223793) Luciano Joaquim Freire Monteiro, com aproveitamento.
Por despacho do general CEME de 12 de Março de 1998, frequentou o "Armor Officer Basic
Course" que decorreu nos EUA, no período de 14 de Maio de 1998 a 22 de Setembro de 1998, o
TEN CA V (28642591) Alexandre J. S. Moura, com aproveitamento.
Por despacho do general CEME de 15 de Janeiro de 1998, frequentou o "Military Police
Officer Basic Course" que decorreu nos EUA, no período de 9 de Fevereiro de 1998 a 21 de Maio
de .1998, o TEN CAV (11830691) Carlos Manuel Morgado Braz, com aproveitamento.
Por despacho do general AGE de 14 de Janeiro de 1998, frequentou o "Infantary Officer
Basic Course" que decorreu nos EUA, no período de I de Março de 1998 a 10 de Junho de 1998,
o ALF INF (32666192) Pedro Miguel Garcia Lopes, com aproveitamento.
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Por despacho do general CEME de 30 de Dezembro de 1997, frequentaram o "Curso de
ACCESS 97", que decorreu na DAMP, no período de 21 de Setembro de 1998 a 25 de Setembro
'de 1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os militares a seguir
identificados:
CAP SGE (16342078) Higino
TCOR CAV (16499879) Rui
SAJ ART (01770984) Sérgio
2SAR SGE (20948191) Pedro
SAJ ART (15206383) Delfim

Rodrigo Roliça - Gestão/RPMP/DAMP,
20,00 - MBom;
Alves Tavares Ferreira - RPMP/DAMP, 19,00 - MBom;
Manuel Aires de Matos - RPMNP/DAMP, 19,00 - MBom;
Luís Peralta C. Amaro Delicado - OE/DAMP, 19,00 - MBom;
António Alves Carmona - RPC/DAMP, 12,00 - Suficiente.

Por despacho do general AGE de 30 de Dezembro de 1997, frequentaram o "Curso de
Instrutores de Educação Física", que decorreu no CMEFD, no período de 5 de Janeiro de 1998 a
3 de Julho de 1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os
militares a seguir identificados:
ALF CA V (23014392) Luís Pimenta, 16,24 - Bom;
ALF INF (22074792) Musa Paulino, 15,98 - Bom;
2SAR AM (19734492) Telmo J. S. Tomás, 15,72 - Bom;
ALF CAV (20862391) Rui Carlos Fernandes, 15,69 - Bom;
2SAR SGE (07817891) José Oliveira Jesus, 15,51 - Bom;
TEN INF (38196291) José Carlos F. Lourenço, 15,25 - Bom;
2SAR CAV (24271091) Jorge M. L. Maurício, 15,17 - Bom;
TEN MAT (01405085) Manuel F. Marques, 15,05 - Bom;
TEN INF (02785190) Luciano Pinto Pereira, 14,97 - Bom;
2SAR INF (16019891) Joaquim O. Magalhães, 14,92 - Bom;
2SAR INF (21436893) Joaquim Jerónimo Santos Picante, 14,73 - Bom;
ALF INF (09105892) Paulo J. G. Monteiro, 14,53 - Bom;
ISAR TM (11392687) Paulo Jorge Correia Pinto, 13,58 - Regular;
lSAR PARAQ (01452991) Victor A. Ferreira, 12,77 - Regular.
Por despacho do general AGE de 18 de Fevereiro de 1998, frequentaram o "Curso de Destruição
de Munições", que decorreu na EPSM, no período de 2 de Março de 1998 a 3 de Abril de 1998,
com aproveitamento, os militares a seguir identificados:
CAP ART (07920490) Joaquim Agostinho Cruz Oliveira Cardoso;
TEN ART (00100893) Daniel João Ribeiro Valente;
TEN ART (10672492) Duarte Nuno Cordeiro Dias;
ISAR INF (02215986) José Manuel Lourenço de Andrade;
lSAR MAT (13953689) Carlos Manuel Dias Matos;
2SAR INF (09956192) Luís Manuel Pereira Lavado;
2SAR ART (00324592) Vitor Manuel Antunes Rodrigues;
2SAR ENG (00308091) Álvaro Alexandre Oliveira Soares.
Por despacho do general AGE de 3.de Outubro de 1997, frequentaram o "Curso de Instrutores
de Esgrima e Combate Corpo a Corpo", que decorreu no CMEFD, no período de 20 de Outubro
de 1997 a 3 de Julho de 1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores),
os militares a seguir identificados:
TEN CAV (06355793) Rui Jorge Palhoto Lucena/CMEFD, 14,09 - Regular;
1SAR CA V (07891588) Luís André Lourenço Rodrigues/ESE, 13,68 - Regular;
TEN AR! (19447088) Luís Fernando L. Anselmo Baião Custódio/CMEFD, 13,35 - Regular.
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Por despacho do general AGE de IOde Junho de 1998, frequentaram o "Curso de Informações
e Operações de Infantaria", que decorreu na EPI, no período de 7 de Setembro de 1998 a 23 de
Outubro de 1998, tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os militares
a seguir identificados:
I SAR
1SAR
I SAR
1SAR
I SAR
ISAR
ISAR

INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF

(10545193)
(06521191)
(14086288)
(00245293)
(19702288)
(17582684)
(00060090)

Nelson da Silva Freitas, 16,60 - MBom;
Luís Artur da C. Gonçalves, 15,72 - Bom;
Paulo Miguel C. dos Santos, 15,31 - Bom;
Hélder Nuno Miguel Santos Rodrigues, 15,27 - Bom;
João Carlos Coelho Vaz, 15,24 - Bom;
Carlos dos Santos Morais, 14,65 - Bom;
Benjamim Oliveira Nogueira Feliz, 14,13 - Regular.

Por despacho do general CEME de 30 de Dezembro de 1997, frequentou o "Curso EXCEL 97",
que decorreu na DAMP, no período de 2 de Setembro de 1998 a 2 de Outubro de 1998, o ISAR INF
(10952087) Joaquim António de Matos Bernardo - RPMPIDAMP, com a classificação de 14,00 - Regular.
Por despacho do general AGE de 25 de Março de 1998, frequentaram o " 2. Curso de
Condução Auto", que decorreu na EPST, no período de 13 de Abril de 1998 a 26 de Junho de 1998,
tendo obtido as classificações que a cada um se indica (em valores), os militares a seguir identificados:
0

2SAR
2SAR
ISAR
ISAR
1SAR

INF
INF
INF
INF
INF

(31432691)
(02666492)
(17258589)
(00917790)
(15451088)

João Manuel Nogueira, 15,72 - Bom;
Nuno Miguel Tibério Santos, 15,54 - Bom;
Paulo Jorge Martins Damasco, 15,39 - Bom;
José Carlos Leones Fiúsa, 15,21 - Bom;
Manuel Escalhão Pinhel, 14,84 - Bom.

Por despacho do general CEME de 3 de Março de 1998, frequentou o "Tats Field Artillery
Survey Course" que decorreu nos EUA, no período de 6 de Abril de 1998 a 10 de Junho de 1998,
o I SAR ART (01863586) José GaIvão Moura, com aproveitamento.
Por despacho do general CEME de 3 de Março de 1998, frequentou o "Restauration Collective"
que decorreu em França, no período de 30 de Março de 1998 a 5 de Junho de 1998, o I SAR AM
(18316885) Jorge Manuel Araújo Fonseca, com aproveitamento.

VII -

DECLARAÇÕES

O BRIG RES (51405611) Herculano Soares Martins, deixou de desempenhar as funções de
adjunto do general CEME, desde 1 de Maio de 1998, transitando para a situação de não efectividade
de serviço, desde a mesma data.
O COR INF RES (50181611) Dinis Joaquim Brás Sebastião, deixou de prestar serviço no
CPMAI, desde 2 de Dezembro de 1998, passando a prestá-lo no CRecrLisboa, desde a mesma data.
O COR INF RES (35037062) Rui Martins Rodrigues, continuou ao serviço efectivo,
IGFAR, após transitar para a situação de reserva, em 23 de Novembro de 1998.

na
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o COR INF RE~ (50996411) Norberto Augusto Pires Sanches, continuou ao serviço efectivo,
.no IAEM, após transitar para a situação de reserva, em 13 de Dezembro de 1998.
.
O COR ART RES (51464611) António José Ribeiro Mendes Nuncio, continuou a prestar
serviço efectivo na DDHM, após transitar para a situação de reserva em 27 de Novembro de 1998.
O COR ART RES (31626962) Carlos Alberto Ramalhete, continua ao serviço efectivo, na
PSP, após transitar para a situação de reserva, em 1 de Outubro de 1998.
O COR CA V RES (50691111) José Manuel Marques Pacífico dos Reis, continuou ao serviço
efectivo, no Clnstr, após transitar para a situação de reserva em IS de Novembro de 1998.
O TCOR INF RES (32106762) António
QG/CMSM, desde I de Novembro de 1998.

Lopes Lourenço,

deixou de prestar

serviço

no

O TCOR INF RES (02854963) Carlos Alberto da Silva Pereirinha, continuou ao serviço
efectivo, no NP/BLI, após transitar para a situação de reserva, em IS de Novembro de 1998.
O TCOR INF RES (04979164) Álvaro Henrique Fernandes, deixou de prestar serviço na
BiblioEx, desde 2 de Dezembro de 1998, passando a prestá-lo na CECA/DDHM, desde a mesma
data.
O TCOR MED RES (01069773) António Luís Arriscado Palhares Delgado, deixou de prestar
serviço efectivo no CCSelPorto, em 6 de Novembro de 1998, passando a presta-lo desde a mesma
data na PSP.
O TCOR SGE RES (32149760) António Cordeiro Vieira, continuou ao serviço efectivo, no
IAEM, após transitar para a situação de reserva, em 24 de Dezembro de 1998.
O MAJ SGE RES (51717411) Manuel Forçado Parra Carapinha, continuou ao serviço efectivo
na delegação do Porto da PJM após transitar para a situação de reserva, em 16 de Dezembro de
1998.
O SCH SPM RES (32154562) Miguel Pr ates Gomes, continua na efectividade de serviço na
situação de reserva, ficando colocado no QG/GML, em diligência no Clube Militar de Setúbal,
desde 6 de Dezembro de 1998, datada passagem à situação de reserva, por limite de idade.
O SCH ART RES (62064162) Manuel Augusto Vidal Sampaio, continua na efectividade de
serviço na situação de reserva, colocado no EME, desde 19 de Dezembro de 1998, data depassagem
à situação de reserva, por limite de idade.

VIII -

RECTIFICAÇÕES

Na OE, 2. série, n." 5, de 31 de Maio de 1998, cursos, pág. 314, linha 44, onde se lê: ..... 10
de Novembro de 1997 a 9 de Fevereiro de 1998 ... ", deve ler-se: "... 10 de Novembro de 1997 a 10
de Fevereiro de 1998 ... ".
3
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Na OE, 2." série, n." 6, de 30 de Junho de 1997, louvores, pág. 331, linha 17, onde se lê: "... 10
de Abril de 1997 ... ", deve ler-se: ".. .4 de Abril de 1997 ... ".
Na OE, 2." série, n." 6, de 30 de Junho de 1997, louvores, pág. 332, linha 36, onde se lê: "...7
de Abril de 1997 ... ", deve ler-se: ".. .4 de Abril de 1997 ... ".
Na OE, 2." série, n." 6, de 30 de Junho de 1998, óbitos, pág. 380, linha 15, onde se lê: "...SAJ
REF (51473511) ... ", deve ler-se: "...TCOR REF (51473511) ... ".
Na OE, 2." série, n." 7, de 31 de Julho de 1998, cursos, pág. 436, linhas 8 e 9, onde se lê: "...23
de Dezembro de 1997 a 28 de Maio de 1998 ... ", deve ler-se: "...6 de Janeiro de 1998 a 21 de Maio
de 1998 ... ".
Na OE, 2." série, n." 9, de 30 de Setembro de 1998, cursos, pág. 532, linha 15, onde se lê: "... 17
de Junho de 1997 a 5 de Junho de 1998 ...", deve ler-se: "...24 de Junho de 1997 a 5 de Junho de
1998 ... ".

IX -

OBITUÁRIO

1993
Junho, 21 -

ISAR REF (52011111)

Manuel Franciscoda

Rocha, do QG/RMS.

1998
Maio, 15 - 1SAR TM (07491786) António Manuel Pires Baptista, do DGMT;
Julho, 26 - SAJ CAV (19281179) João José Salvado dos Santos, do RC4;
Agosto, 12 - ISAR DFA (50931111) Leonardo Rita Machado, do QG/GML;
Setembro, 4 - ISAR REF (50053211) José Fernando, do QG/RMS;
Setembro, 18 - MAJ REF (50637811) Francisco Duarte, do QG/GML;
Outubro, 2 - MAJ REF (50002411) António Lourenço Vitória Alves, do QG/RMS;
Outubro, 4 - SAJ REF (51066111) Albino Pereira da Silva, do QG/RMS;
Outubro, IS - SAJ REF (50039311) Ernesto da Silva Carvalho, do QG/RMS;
Outubro, 19 - COR REF (50582211) Viriato Joaquim de Macedo Osório, do QG/GML;
Outubro, 20 - MAJ REF (51245711) Aníbal dos Santos Ferreira, do QG/RMN;
Outubro, 22 - CAP REF (50568811) José da Conceição Colaço, do QG/RMN;
Outubro, 22 - SAJ REF (52426311) Amadeu Nunes Ferreira, do QG/RMS;
Novembro, 2 - SAJ REF (51527911) Joaquim da Silva Machado, do QG/RMN;
Novembro, 16 - ISAR REF (52953511) Alípio de Sousa Martins, do QG/GML;
Novembro, 17 - SAJ REF (51312811) Joaquim das Dores Patadas, do QG/GML;
Novembro, 18 - MAJ REF (51002311) José Teixeira de Queirós, do QG/RMN;
Novembro, 19 - MAJ REF (50034111) António Ruivo Ramos, do QG/GML;
Dezembro, 4 - SCH REF (50143411) Manuel Gomes de Sousa, do QG/RMN,
Dezembro, 9 - 1SAR REF (51229411) Manuel Machado Soares, do QG/RMN.
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Chefe do Estado-Maior do Exército

António Eduardo Queiroz Martins Barrento,

general.

Está conforme:

o Ajudante-General

do Exército
r

José Casimiro

Comes

Gonçalves

Aranha.

general.

