• ESTADO-MAIOR

/?

' •

DO

EXÉRCITO

,

ORDEM

DO

EXERCITO

4.a SÉRIE

,

INDICE
DA

COLECÇAO
DE

1978

4.' Série

III

íNDICE

A
1-

Admissões:
- Na Academia Militar: 37
-43

2 - Antiguidade

de Enfenneiros:

65

c
l-Cursos:
-

Curso e estágio de Operadores

de Registo de Informática:

58

E
1-

Exonerações:

37, 38, 43, 44, 45, 49, 61, 62, 75, 76, 85.

p
1 - Promoções: 50

Q
1 - Quadro do Pessoal Civil do Exército: 5

T
1_

Transferências:

38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55,

56, 57, 58, 62, 63, 64, 77, 78, 86, 87, 88, 89.

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

,

ORDEM

DO

EXERCITO

4," SÉRIE
N,O 1/1 DE JUNHO DE 1978

Publica-~e ao. Exército.
I-DECRETOS,

o seguinte:
PORTARIAS E DESPACHOS

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Decreto-Lei

0.° 875/76

de 29 de Dezembro

Considerando
que as categorias ttécnicas que compõem
os quadros orgânicos de pessoal cívil dos serviços mecano ....
gráficos dos três ramos das forças armadas se encontram
desactualizadas
em face doo impressionante
desenvolvimento
das novas técnicas de tratamento
da informação e do progresso verificado na tecnologia
dos equipamentos
que
utiliz'am' ,
Considerando que as referidas evoluções em técnicas e
máJquinas têm irnphicado a criação. de novas categorias resultantes de especializações 'ou aperfeiçoamento
rt:écni.cos a que,
através de cursos apropriados,
'O pessoal informático
vem
sendo submetido de modo a poder fazer face às necessidades
do tratamento
de dados;
Considerando
que o pessoal civil de informática
dos
organismos milita res, ao contrário
do que vem sucedendo
~os, organi'smos civis, públicos ou privados, não teve oporullldade <te ascender de categoria, beneficiando
assim dos
cursos a que foi sendo submetido devido à estrutura
dos
quadros a que se encontrava ligado, .tendo-se assim origi-
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nado inúmeras situações de remuneração e categorias diferentes para trabalho igual dentro dos próprios organismos
do Estado;
Considerando a premente necessidade de regularizar nos
organismos militares a carreira informática do pessoal civil,
a par do que já se está a passar no sector público;
O' Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do n.s 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.0 - As categorias do pessoal civil dos quadros
técnicos de informática dos diversos serviços de processamento de dados existentes nos três ramos das forças armadas, incluindo as dos estabelecimentos fabris militares, são
as constantes do quadro anexo 1.
Art, 2.° - 1'., Os actuais quadros do pessoal civil de
informática de cada um dos ramos das forças armadas
serão reajustados por despacho do CEMGF A, mediante
proposta do Chefe do Estado ...Maior do ramo a que respeita,
de acordo com as novas categorias criadas pelo artigo 1.0
e nos termos definidos pelo quadro anexo 2.
2. A reclassificação do pessoal 'e os critérios de ingresso
nas vacaturas resultantes da actualização dos quadros orgãnicos serão para cada ramo igualmente regulados por despacho do CEMGF'A, sob proposta do Chefe do Estado-Maíor
do respectivo ramo, depois de obtido o parecer favorável
da CCIFA.
3. Ü'S quadros orgânicos de cada um dos ramos das
forças armadas conterão somente as categorias que as suas
necessidades justificarem, não podendo qualquer deles englobar categorias diferentes das constantes do quadro
anexo 1.
4. O preenchimento dos novos quadros far-se-á a partir
de todo o pessoal civil já vinculado aos quadros de informática de qualquer dos ramos. Os provimentos que assim
houver que fazer serão efectuados mediante simples publicação no Diário da República da lista nominativa assinada
pelo Chefe do Estado-Maior de cada um dos ramos e anotada pelo Tribunal de Contas.
Art. 3.° - Os estabelecimentos fabris militares procederão à reclassificação do seu pessoal de informática de
modo a respeitar as categorias ora criadas, sem que de qualquer forma isso implique diminuição de vencimentos.
Art. 4.° - As alterações de vencimentos resultantes da
entrada em vigor do presente diploma terão efeitos a partir
do dia 1 do mês seguinte à publicação do presente decreto.
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Art. 5.° - O aumento de encargos decorrente da entrada
em vigor do presente diploma será suportado, por cada um
ramos das forças armadas, na parte que lhes competir,
a custa das suas disponibilidades
orçamentais.

?OS

Visto e aprovado
Novembro de 197'6.
Promulgado

em Conselho da Revolução
em 20 de Dezembro

em 24 de

de 1'976.

Publique-'Se.
O Presidente

da República,

O Primeiro-Ministro,

AmÓNIO RAMALHOEANES.-

Mário Soares.
QUADRO ANEXO 1

Categoria

Letra

~nalista de sistemas
P nalista de aplicações
programadores de sistemas
Orogramadores de aplicações
perador-chefe
~rogramador
Oreparador
Aper~dor de consola
estagiário

.
..
.
.
..
..
..
..
.

M:~~l~~~

gperador'
:
:..::::::: ..:::::::::::::::::::::
pperador de registo A
.
Orogramador estagiário
..
OPerador de registo B
..
Operauor estagiário
..
perador de registo estagiário
.

E
F
F
G
G
H

H
H
I
I

J
J
L
L

N
O

QUADRO ANEXO 2
A) Sector

_____

Nov_a_ca__te_IIO_ri_a

«Análise»

,'

Analista de sistemas
Analista de aplicações

I

Analista

_CChaef!elleO.
ria actual

....
Analista de multiprogramação.
Primeiro-analista de 'sistemas.
Analista de sistemas.
Segundo-analista de sistemas.
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B) Sector «Programação»
Nova categoria

Categoria

Programador

de sistemas

Programador

de aplicações

.

actual

Programador
de sistemas.
Programador
principal.
Programador
de multiprogramação.
Prímelro-programador.
Programador.
{ Segundo- programador.

1
Programador

..

Notas
A actual categoria de chefe de programação
é reclassificada
como analista de sistemas.
Os especialistas que actualmente desempenham funções de preparador serão reclassificados nesta categoria desde que desempenhem
a função há mais de um ano.
Os especialistas com mais de três anos na categoria actual e que
desempenham funções de categoria superior há mais de dois anos
podem ser reclassificados
nesta última categoria.
Os especialistas que actualmente desempenham funções de chefe
de exploração serão reclassificados como analista de aplicações, desde
que exerçam a função há mais de um ano.
C) Sector «Operação»
Nova categoria

Categoria

actual

-------------------------------1--------·------------------_
Operador-chefe

.

Operador

.

de consola

Operador
(a)
(b)

Equivalência
Equivalência

OperaJdor-chefe (a).
Operador-chefe (b).
Primeiro-operador
(a).
Primeiro-operador
(b).
Segundo-operador.

directa em centros com multi programação.
em centros sem multiprogramação.

D) Sector «Registo de dados»
Nova categoria

Monitor

.

Operador

de registo

A

Operador

de registo

B

(a)

de dados
(b)

estagiário.

Categoria

.

actual

Monitor.
Primeiro-mecanógrafo
Segundo-mecanógrafo
Terceiro-mecanógrafo

(a).
(a).

(a) (b).

Reclassificação
dependente das características
do centro e do tipo de suporte físico
com que trabalha.
Se tiver presença de um ano de serviço é reclassificado como operador de registo

o Presidente

da República,

ANTÓNIO

RAMALHOEANES.
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n.s 103/77
de

Março

. Considerando ser justo e necessário garantir
aos funcIonários civis presentemente
ao serviço do Exército
a
manutenção dos seus postos de trabalho em plena igualdade
de condições, qualquer que seja a sua vinculação ao serviço;
Considerando que a necessidgde de estruturar
carreiras
p.ara o pessoal civil obriga à revisão das designações e quanh.tativos daquele pessoal, adequando-os às exigências orgâ~lC~S .das unidades, estabelecimentos
e outros órgãos do
xercl,to;
COllS'iderando que a Secretaria
de Estado da Adminíst~ação Pública está empenhada na publicação de diplomas
vIsando a reclassificação
e revalorização,
em condições
semelhantes para todos os serviços, dos trabalhadores
dos
q.uadros da função pública, e que para a adopção pelo Exér~lto dos critérios a fixar para as diferentes
carreiras
se
orna necessário integrar previamente todos os funcionários
ao s'erviço num quadro de pessoal civil:
d 'Ü Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a)
o n,» 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
E ;Al1.tigo 1.° - 1. É criado o quadro do pessoal civil do
xercIto, cuja constituição
será fixada por portaria
do
Chefe do Estado-Maior.
2". As designações do pessoal serão as que vigorarem
g~nerIcamente para a função pública, mesmo que estabeleCI9-as posteriormente
à constituição
do quadro referido no
~umero anterior,
podendo ser fixadas designações
difelen~es por portaria do Chefe do Estado-Maior,
depois de
oUvIda a Secretaria
de Estado da Administração
Pública.
3. Todo o pessoal civil ao serviço do Exército será pago,
O ,partir de 1 de Janeiro de 1977, por verbas próprias do
rçamento Geral do Estado.
u . Art. 2.° - A distribuição dos lugares deste quadro pelas
11 nIdades, estabelecimentos
e outros órgãos do Exército será
egulada por despacho do Chefe do Estado-Maior.
c _:\rt. 3.° - 1. Os critérios de ingresso no quadro de coloeaçao, de promoção, as condições para as futuras admissões
fi a~ demais normas por que se há-de reger a carreira propISStlon!'l-'ldo pessoal civil do Exército serão definidas por
01' aría do Chefe do Estado-Maior.
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2. Tem ingresso no quadro o pessoal civil que presentemente seencontra
ao serviço do Exército, incluindo o pessoaI sem adequado título de vinculação, sendo. provido por
lista normativa, com dispensa de quaisquer outras formalidades ou requisitos, nomeadamente limites de idade ou
habilitações literárias.
3. Não é abrangido pelo disposto no número anterior
o pessoal que presentemente se encontra ao serviço do Exército em regime de comissão, requisição, destacamento ou
outra situação especial, 'salvo se optar pelo seu ingresso no
quadro de pessoal civil do Exército.
4. O pessoal civil existente à data da publicação do
presente diploma poderá, depois do ingresso no quadro,
ser promovido até segundo-oficial ou categoria equivalente,
com dispensa da exigência de habilitações literárias.
5. Será contado, para todos Q1S efeitos, o tempo de serviço anteriormente prestado, ainda que sem adequado título
de vinculação.
Art. 4.
1. No ingresso no quadro do pessoal civil
presentemente ao serviço do Exército poderão ser reajustadas, dentro do princípio definido no n.s 2 do artigo 1.0
e por portaria do Chefe do Estado-Maior, as designações
actualmente existentes que não se encontrem previstas na
lei geral, desde que não haja alteração da remuneração,
salvo quando esta não coincida com nenhuma das fixadas
na tabela de vencimentos em vigor para a função pública,
caso em que será praticado o arredondamento, por excesso,
para o quantitativo
imediatamente
superior da referida
tabela.
2. No referido ingresso serão substituídas as designações existentes 'que, mesmo que previstas na lei geral, não
constem do quadro a que se refere o n.v 1 do artigo 1.0 do
presente diploma, por outras a que corresponda a mesma
remuneração, salvo quando não seja 'exequível a respectiva
equivalência, caso em que será atribuída a designação adequada, correspondente à remuneração superior mais próxima considerada no quadro.
Q -

Art, 5.° - Quaisquer alterações na situação do pessoal
civil efectuadas com base nos preceitos do presente diploma
só produzirão efeitos a partir de 1 de Janeiro de 1977, considerando-se extintos em 31 de Dezembro de 1976 os lugares
dos respectivos quadros orgânicos das unidades estabelecimentos e outros órgãos do Exército.
'
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6.° ~ O disposto neste diploma não é aplicável ao
civil dos estabelecimentos
fabris do Exército .
7.° - As dúvidas suscitadas na execução do presente
serão resolvidas por despacho do Chefe do Estadodo Exército, sob parecer dos serviços competentes.

Visto e aprovado
Fevereiro de 1977.
Promulgado

em Conselho
~

da Revolução

em 9 de

em 10 de Março de 1977.

PUblique-se.
O Presidente

da República,

O Primeiro-Ministro,

AmÓNIO

RAMALHOEANES.-

Mário Soares.

Decreto-Lei

0.°

525/77

de 29 de Dezembro

Considerando
que o Decreto-Lei
n.v 875/76, de 29 de
Dez:embro, do Conselho da Revolução estabeleceu as categOrIas e vencimentos do pessoal civil dos quadros técnicos
de informática
dos diversos serviços de processamento
de
da~os existentes nos três ramos das forças armadas,
ínclUIndo as dos estabelecimentos
fabris militares;
Considerando que, pelo mesmo diploma, foram definidas
~s normas para reajustamento
dos quadros então existentes
as novas categorias, bem como para reclassificação
do pes~oal e ingresso nas vacaturas
resultantes
da actualização
os quadros orgânicos;
Considerando a premente necessidade de, no seguimento
das disposições do diploma citado, se definirem as funções
a desempenhar pelo pessoal civil de informática
das forças
armadas nas diferentes
categorias,
bem como as normas
para admissão e promoção nos quadros do dito pessoal j
, <;onsiderando ainda que o pessoal civil técnico de informahca deve iniciar as suas carreiras o mais cedo possível,
~end_o,portanto, de admitir escalões no âmbito da Adminis/aç~o Pública e que este mesmo pessoal deve possuir habiItaçoes literárias muito específicas;
t Considerando a necessidade de uniformizar
procedimenos nos três ramos das forças armadas:
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o Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a)
do n." 1 do artigo 148.° da Constituição, O' seguinte:
A-Funções

Artigo l.0- As funções a desempenhar em cada uma
das categorias do pessoal cvil de informática das forças
armadas, constantes do quadro anexo I ao Decreto-Lei
n.> 875/76, são discriminados no anexo ao presente diploma.
B-

Categorias

Art. 2.° -l.
De acordo com o estabelecido no artigo l.0
do Decreto-Lei n.s 875/76, de 29 de Dezembro, os quadros
do pessoal civil de informática das forças armadas podem
compreender as seguintes categorias:
Analista de sistemas;
Analista de aplicações;
Analista estagiário;
Programador
de sistemas;
Programador
de aplicações;
Programador;
Programador
estagiário;
Operador-chefe;
Preparador;
Operador de consola;
Operador;
Operador estagiário;
Monitor;
Operador de registo A;
Operador de registo B;
Operador de registo estagiário.
2. São consideradas de admissão as categorias de operador de registo estagiário, operador estagiário, programador estagiário e analista estagiário e de promoção as restantes.
C-AdmiS&"ío

Art. 3.° -

l. A admissão nas categorias indicadas no
2.° é feita por concurso público de provas
práticas anunciadas no Diário da República, fixando-se para
apresentação do requerimento de admissão ao concurso o
n.s 2. do artigo

4.a Série
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prazOo de trinta
anúnciOo.

dias, a contar

da data

da publicação

do

2. Os candidatos que sejam aprovados no concurso, e
q~e já prestem serviço nos respectivos centros mecanográÍlcOoshá mais de três anos, terão preferência,
em condições
de. igualdade de classificação, no provimento das vacaturas
eXIstentes.
3. AOoscOoncursOospara operador de registo estagiário
serãOo admitidos indivíduos que possuam certificado
comprOovativOoda sua qualificação como operadores de registo
relativamente
aos equipamentos
instalados
nos centros e
que satisfaçam às seguintes condições:
a) terem
b)
c)
d)

e)

f)

nacionalidade
portuguesa,
originária
ou
adquirida;
Não terem idade superior a 25 anos;
Possuírem 00 curso geral dos liceus ou equivalente;
Estarem livres de culpa no registo criminal e não
terem sofrido pena que os iniiba do exercício
de funções públicas, salvo se tiverem sido reabili tados nos termos da lei;
Possuírem a robustez física necessária aOoexercicio das funções, a verificar por junta médica
do respectivo ramo das forças armadas, não
sofrerem de doença contagiosa e terem cumprido as disposições legais quanto a vacinações
obrigatórias :
Terem obtido aprovação nos testes psicotécnicos
apropriados
à sua categoria,

4". Aos concursos para operador estagiário serão admiIdo:S IndivíduOos que possuam 00 curso geral dos liceus ou
eqUIvalente.
ti

5: . AOos concursos para programador
estagiáriOo serãOo
~dmIbdOos indivíduOos que pOossuam certificadOo dOocurso de
programadOor na linguagem para que abrir 00 cOoncursOo,e que
c oss~am 00 curso cOomplementar dOosliceus oou equivalente,
Om InclusãOo obrigatória
da cadeira de Matemática.
t' 6.. A?s concursOos para analista estagiáriOo serãOo admi~dos IndIVíduOoshabilitados com um cursOode análise de sisd as ~ COomexperiência
cOomprOovadaem, pelOomenOoS, duas
c a\ lInguagens de prOogramaçãOo utilizadas
nOorespeotivOo
en rOo de processamento
e que, além dissOo, possuam, nOo

ORDEM DO EXÉRCITO

10

N.o 1

4.& Série

mínimo, um bacharelato. que inclua uma cadeira de Matemáticas.
7. Para os candidatos aos concursos mencionados nos
n. os 4, 5 e 6 é exigido. que não. tenham idade superior a
35 anos, hajam cumprido. os preceitos do. serviço. militar
e satisfaçam
às condições referidas nas alíneas a), d),. e)
e f) do. n. 3.
8. O prazo. de validade do. Co.nCUI1So.
de admissão. é de
um ano, a contar da data da publicação. da lista das classificações no. Diário da República.
9. As condições de admissão. terão. de ser comprovadas
quando. os candidatos forem chamados para o. provimento
das vacaturas em aberto.
O

D-Promoção

Art. 4.
1. O acesso. às categorias de promoção far-se-á por concursos de provas práticas e documentais para
todas as categorias.
2. Só podem ser admitidos a concurso de promoção os
candidatos com, pelo. menos, três anos de efectivo. serviço.
na categoria que ocupem e que disponham de boa notação
profissional,
que incluircompetência,
zelo, disciplina, assiduidade, senso. e interesse pelo. serviço, Exceptuam-se,
no.
que diz respeito. ao. efectivo serviço, a·s categorias de estagiârio, que apenas obrigam ao. mínimo de um ano. de permanência na categoria.
3. Constituí excepção. a promoção. a operador de registo. A ou operador de registo. B, em que vigorará o.critério
seguinte:
0

-

a) O acesso. será feito

por concurso de provas práticas, se os concorrentes tiverem todos a mesma
especialização, isto. é, operarem o. mesmo. tipo
de material;
b) O acesso. será feito. por antiguidade,
no caso de
os interessados
operarem
equipamento
diferente, sendo. condições de promoção:
1) Terem um ano. na categoria de operador
de registo estagiário para o acesso. a
operador de registo. B e três anos na
categoria
de operador
de registo B
no. acesso. a operador de registo. A;
2) Terem boa notação profissional;

4.' Série
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Para a promoção a operador de registo A torna-se
indispensável que '0S candidatos possuam o
curso geral dos liceus ou ·equivalente.

4. Aos lugares de promoção podem candidatar-se, conforme as categorias a prover, os seguintes funcionários:
~

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Para analista de sistemas, os analistas de aplicações e os programadores de sistemas com o
grau mínimo de um bacharelato que inclua uma
cadeiira de Matemáticas e com os correspondentes cursos de formação em informática;
Para analista de aplicações, os analistas estagiários e 'Os programadores de sistemas e de
aplicações habilitados com os correspondentes
cursos de formação em informática e com o
grau mínimo de bacharelato que inclua uma
cadeira de Matemáticas;
Para programador de sistemas, os programadores de aplicações com o curso e prática de promoção aesembler, ou correspondente, e com o
curso complementar dos liceus ou equivalente,
com inclusão obrigatória da cadeira de Matemática;
Para programador de aplicações, '0S programadores habilitados com o curso complementar
dos liceus, com inclusão obrigatória da cadeira
de Matemática, bem como os operadores-chefes,
operadores de consola e preparadores, que,
além daquelas habilitações, tenham comprovada experiência de programação;
Para programador, os programadores estagiários
e o restante pessoal técnico do centro desde
que possuam, uns e outros, um curso de programação adequado e o curso complementar
dos liceus ou equivalente, com inclusão obrigatória da cadeira de Matemática e tenham
o mínimo de um ano de prática como programador;
Para operador-chefe, os preparadores e operadores de consola, habilitados com o curso complementar dos liceus ou equivalente;
Para preparador, os operadores de consola e os
operadores, com curso de gestão de operações,
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habitados com o curso complementar dos liceus
ou equivalente;
Para operador de consola, os operadores habilitados com o curso de gestão de operações e o
curso complementar
dos liceus ou equivalente;
Para operador,
os operadores
estagiários;
Para monitor, os operadores de registo A com o
curso complementar
dos liceus ou equivalente.
N o caso de não existirem
operadores
de r,egisto A em condições, poderão candidatar-se
os operadores de registo B com o curso complementar dos liceus ou equivalente;
Para operador de registo A, os operadores
de
registo B que 'possuam o curso geral dos liceus
ou equivalente e estejam habilitados a operar
equipamento de recolha de dados de nível superior ao do cartão;
Para operador de registo B, os operadores de registo estagiários.

Art. 5.° -1. Em qualquer
concurso de promoção o
júri nomeado deverá avaliar o mérito dos candidatos, tendo
em atenção a notação profissional e a prestação de provas,
factores que têm, entre si, a relação de peso de 2/3.
2. Se os concursos ficarem desertos, ou resultarem nulos, poderá o Chefe do Estado-Maior
do ramo autorizar a
abertura de novo concurso entre os funcionários que reúnam
as condições constantes
do artigo 4.°, independentemente
do tempo de serviço na categoria e das habilitações
literárias que possuam.
Art. 6.° - O pessoal eliminado em dois concursos de
promoção a uma categoria não poderá voltar a candidatar-se
a essa categoria.
E - .Aplieação

Art. 7.° - Todas as disposições constantes do presente
diploma aplicam-se ao pessoal civil de informática
das forças armadas, incluindo o dos 'estabelecimentos
fabris dos
seus ramos.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 30 de
Novembro de 1977.
Promulgado em 30 de Novembro de 1977.
Publique-se.
O Presidente

da República,

ANTÓNIO RAMALHO

EANES.

4.& Série
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Definição das funções do pessoal civil de informática
das forças armadas

. Analista de sistemas. - Colabora na definição dos pro~ectos e interpreta
as disponibilidades
e necessidades
de
Informação, em termos de viabilidade técnica, económica
~ operacional, de um processamento automático dessa mesma
Informação, concebendo e apresentando
as soluções respectivas.
Analista de aplicações. - Desenvolve as soluções apresentadas pelo analista de sistemas, tomando em conta o
éqUipamento a utilizar. Define e documenta as fases elementares do processamento,
esboçando os planos de teste e
Coordenando o trabalho da programação a nível de aplicação.
. Analista estaçiári», - Desempenha
hsta de aplicações

sob a supervisão

as funções
deste.

de ana-

Programador de sistemas. - Analisa técnicos ou disposi~ivos desenvolvidos pelos fornecedores, com vista a determInar a sua utilidade de exploração. Desenvolve regras ou
conceitos de normalização de processos técnicos ou rotinas,
a utilizar pela programação ou operação. Analisa o software
base ou as rotinas utilitárias
dos fornecedores,
verificando
o.in.teresse da divulgação ou a aplicação no centro. Gere as
b~bh.otecas de programas, de rotinas utilitárias e de manuais
teclllCOS dos fornecedores.
~:ogramador de aplicações. - Desenvolve logicamente,
COdIfIca, prepara os dados para teste, testa e corrige os
programas,
com base nas especificações transmitidas
pelo
analista de aplicações.
Prog~·amador. balhos de compilação,

Programador
progl'am!1dor
cação.

Codifica programas
e prepara os traensaio, catalogação e documentação.

estagiário. - Desempenha

sob a supervisão

as funções de
de um programador
de apli-

!?perado/·-chefe. - É o responsável principal pela explo.aç~o do sistema, cumprimento
do planeamento
do explo~açao, documentação de actividade do sector e actualização
Os manuais e rotinas de operação.
l'
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Preparador, - Prepara e planifica o trabalho a realizar, mantém em dia o registo de trabalhos, controla a sua
execução e intervém em caso de acidente ou atraso. É o
responsável ,pela ligação entre a operação e a recolha de
dados.
Operador de consola. - 'Opera e controla o sistema de
computador através da consola. Prepara o sistema para
execução dos programas e é responsável pelo cumprimento
dos prazos previstos para cada operação.
Operador. - 'Opera e controla o computador, em especial
nos seus órgãos periféricos, substitui o operador de consola em caso de impedimento deste e orienta a acção dos
operadores 'estagiários.
Operador estagiário. - Desempenha as funções de operador sob a supervisão do operador de consola.
M onitor. - Planifica as operações de registo de dados;
prepara e controla os documentos que contêm a informação
a registar.

Operador de registo A 'ou B. - Opera e controla o equipamento de recolha de dados ou qualquer tipo de terminais.
Operador de registo estagiário. - Exerce as funções
de operador de registo sob a supervisão do monitor.

ESTADO.MAIOR

DO EXÉRCITO

Portaria 0.° 791/77
de 28 de Dezembro

Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, nos termos do n.s 1 do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.v 103/77, de 22 de Março, aprovar as normas
de admissão, promoção e Itransferência do pessoal civil do
Exército em anexo a esta portaria.
Estado-Maior do Exército, 1,6de Dezembro de 1977.do Estado-Maior do Exército, Vasco Joaquim
Rocha Vieira, general.
O Chefe

4.& Série
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NORMAS ~ROVISóRIAS
DE ADMISSÃO, PROMOÇÃO
E TRANSF1ER~NC[A DO PESSOAL CIVIL DO EXÉRCITO

CAPíTULO I
Âmbito

Artigo 1.0
(Ámbito de aplicações das normas)

As presentes normas aplicam-se ao pessoal do quadro
do pessoal civil do Exército (QPCE).
CAPíTULO II
Admissão

Artigo 2.°
(Categoria de ingresso)

1. A admissão do pessoal do quadro será feita, como
~orma, na categoria mais baixa de cada grupo ou subgrupo
e Pessoal em que as categorias estejam hierarquizadas.
2. Exceptuam-se:

Grupo de pessoal administrativo em que a admissão poderá ser feita na categoria de terceiro-oficial;
b) Grupo de pessoal paramédico, subgrupo de enfermagem, em que a admissão poderá ser feita na
categoria de enfermeiro de 2.
a)

6

Artigo 3.°
(Concurso de admissão)

o I. A admissão no quadro será feita, tendo em atenção
PrdlStPO~tono artigo 2.°, por concurso documental ou por
es açao de provas, anunciado:
a)

Nas ordens de serviço das unidades 'e estabelecimentos militares para os grupos de pessoal de
alimentação, depósito, desenho, oficinal, auxi-
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liar, vigilância, não especificado e para os concursos abertos apenas ao pessoal do QPCE;
b) No Diário da Retpública e nas ordens de serviço
das unidades e -estabelecimentos militares para
Os restantes grupos de pessoal e quando os
concursos sej am alargados ao mercado nacional de trabalho.
2. O concurso documental destina-se à admissão dos
seguintes grupos de pessoal:
Técnico superior;
Docente;
Paramédico (excepto protésico).
3. A apresentação de provas destina-se à admissão dos
seguintes grupos de pessoal:
a)

b)

Escritas, para o grupo de pessoal administrativo
e de codificação de vencimentos, respectivamente, nas categorias de:
Terceiro-oficial;
Pr-eparador de vencimentos de 3.a classe;
Práticas, para os restantes grupos de pessoal,
com excepção dos grupos de vigilância e auxiliar.
Artigo 4.°
(Requisitos

ele admissão)

1. São requisitos gerais de admissão os seguintes:

Ter nacionalidade portuguesa, originária
ou
adquirida, nos termos de lei;
b) Ser maior ou emancipado com a idade de 18 anos
e não superior à máxima fixada na lei;
c) Ter como habilitações mínimas:

a)

1) A escolaridade obrigatória, segundo g
idade do candidato, para a admissão
às categorias assim consideradas na lei
geral;
2) O curso geral dos liceus ou habilitações
equivalentes, para as restantes cate-

4.' Série
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gorias se, por disposição da lei, não
for exigido curso especial;
3) Licenciatura, para o grupo de pessoal
técnico superior;
4) As exigidas pelo MEIC, para o grupo de
pessoal docente;
Ter cumprido os deveres militares correspondentes à sua idade e sexo;
e) Não ter sido condenado como autor, cúmplice ou
·encobridor em qualquer pena que o iniba definitivamente do exercício de funções públicas;
f) Sanidade mental e física para o desempenho das
funções.
d)

2. Quando se verifique a impossibilidade de recrutar
P~ssoal com as habilitações mínimas exigidas pelo n.s 1 da
a~lUeac) do número anterior, poderá a admissão ser exten~lva a indivíduos que demonstrem aptidão para o exercício
as respectivas funções.
Artigo 5.°
(Abertura de concurso)

1. Os concursos de admissão realizam-se quando as
~e~essidades o justifiquem, sendo precedidos por concursos
~n ernos destinados ao pessoal do QPCE que deseje transitar
e grupo ou subgrupo.
2. O prazo de validade dos concursos é de dois anos, a
contar da data da publicação da lista de classificação em:
da República, para os grupos de pessoal
técnico, docente, administrativo, cartografia,
codificação de vencimentos, fotografia e cinema, artes gráficas, informática, laboratório
escolar, paramédico e tradutor;
b) Ordens de serviço das unidades e estabelecimentos militares, para os restantes grupos de
pessoal.

a) Diário

3. Os candidatos aos concursos de admissão devem apresentar:
a)

Um requerimento em papel selado, acompanhado
de uma estampilha fiscal de valor determinado
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pela lei, dirigido ao ajudante-general
do Exército, solicitando a admissão, ao concurso, do
qual conste: nome, idade, naturalidade,
filiação, estado civil, profissão, domicílio, número
e data dO' bilhete de identidade e indicação do
Serviço do Arquivo de Identificação;
b) Declaração, sob compromisso de honra, acerca da
situação precisa em que se encontra relativamente a cada uma das condições indicadas no
n.s 1 do artigo 4.°;
c) Os candidatos
poderão também especificar,
no
requerimento,
quaisquer
circunstâncias
que
reputem ser susceptíveis
de influir na apreciação do seu mérito O'U de constituir motivo
de preferência
legal.
4. Os candidatos já providos em cargos do Exército
não necessitam de apresentar a declaração indicada no n. 3,
alínea b), quando concorram a outros cargos, com excepção
dos documentos que se considerem indispensáveis
para a
apreciação do mérito do candidato ou para a respectiva
classificação.
5. Dos avisos de abertura do concurso constará a indicação de ser dispensada a apresentação
inicial de documentos ou a menção dos que devem 'ser juntos ao requerimento
de admissão.
6. Os requerimentos
deverão dar entrada na Repartição
de Pessoal Civil da Direcção de [Serviço de Pessoal até ao
último dia do prazo estipulado vara a sua apresentação.
7. Os programas
das provas e a sua duração serão
publicados
oportunamente
e actualizados
sempre que se
julgue necessário.
O

Artigo 6.

0

(Concursos documentais -

Listas de admissão)

1. Quando o recrutamento
se fizer através de concurso
documental,
a Direcção do Serviço de Pessoal" dentro de
dez dias, a contar dO' termo do prazo referido no n.s 6 do
artigo 5. elaborará, para publicação em Diário da Repúbrlica, as listas dos candidatos que preencham as condições
de admissão,
2. As listas serão organizadas tendo em atenção habilitações literárias,
profissionais,
curricubu-n: e as condições
de preferência
a que se refere o artigo 3.°
0

,

4.a Série
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Artigo 7.°
(Concurso de provas -

Listas de candidatos)

Quando o recrutamento se-fizer mediante concurso de
provas, a Direcção do Serviço de Pessoal, no prazo referido
n.o !l:o 1 do artigo anterior, verificará as condições de admissIbIlIdade dos candidatos ao concurso, elaborará as listas
respectivas, a publicar no Diário da República ou nas ordens
de <serviçodos comandos das regiões militares e zonas militares, conforme os casos, com a indicação dos candidatos
admitidos e dos excluídos e fixará as datas, horas e locais
de realização das provas.
Artigo 8.°
(Júri nacional)

~. A elaboração e classificação das provas compete a
urn Júri nacional, funcionando em Lisboa, cuja constituição
e a seguinte:
Presidente - Um oficial superior do activo ou reserva de qualquer arma ou serviço;
Vogais:
Dois oficiais, de patente não inferior a capitão,
do activo ou da reserva, devendo um ser do
serviço de administração militar;
Um funcionário civil de categoria inferior a primeiro-oficial ou equivalente.
12. O júri será nomeado por despacho doajudante-ganedo Exército, sob proposta do director do Serviço de
Pra
essoaI.

Artigo 9.°
(Júri de fiscalização)

z 1. As 'provas escritas dos concursos de admissão realís am"'se nas sedes das regiões militares ou zonas militares
empre que o número de candidatos o justifique.

20
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2. Para efeito de fiscalização das provas, será nomeado
pelo comando das regiões militares ou zonas militares em
que as mesmas tenham lugar um júri de fiscalização, constituído por três membros, devendo um deles ser oficial
superior e os restantes serem um oficial de qualquer patente
e um funcionário civil de preferência de categoria não inferior à de primeiro-oficial ou equivalente.
Artigo 10.

0

(Formalidades

a observar para realização
das provas)

1. A prestação das provas escritas de um mesmo concurso deverá ser simultânea quando tiver lugar em locais
diferentes.
2. Os pontos escritos serão remetidos aos júris de fiscalização em sobrescritos lacrados, com a classificação de
«confidencial» .
3. Os sobrescritos serão abertos pelo presidente do júri
imediatamente antes da realização das provas, na presença
dos restantes membros e dos candidatos.
.
4. 'Terminadas as provas, cada um dos membros do
júri rubricará os pontos, os quais serão remetidos, seguidamente, em sobrescritos lacrados e com a classificação de
«confidencial», ao presidente do júri nacional,

Artigo 11.°
(!provas prátlcas)

1. As provas práticas realizam-soe nas unidades e/ou
estabelecimentos militares a fixar pelo ajudante-general do
Exército, tendo em consideração o domicílio dos candidatos
e o seu número.
2. Os comandos das unidades e/ou estabelecimentos militares, onde se realizam as provas, nomeiam um júri, constituído por três membros, incluindo se possível um funcionário civil, que fiscalizará a execução das mesmas e
emitirá um parecer circunstanciado sobre a aptidão de cada
um dos candidatos, bem como do seu merecimento em ser
ou não admitido.
3. O parecer referido no número anterior será enviado,
em sobrescrito lacrado e com a classificação de «confidencial», ao Ipresidente do júri nacional.

4." Série

ORDEM DO EXltRCITO

Artigo

N.o 1

21

12.

0

(Classificação das provas e organização
das listas dos ~aprovados)

1. ÀS nrovas serão atribuídas notas de O a 20 valores.
2. A classificação
de cada candidato será resultante
da média aritmética
das notas atribuídas
a cada uma das
provas.
. 3. Serão excluídos os candidatos cuja média final seja
lnferior a 10 valores.
4. No concurso de admissão para escriturârio-dactílógrafo são excluídos os candidatos que não dactilografem,
em
t~clado à sua escolha, um texto de seiscentas palavras em
VInte e cinco minutos.
5. Classificados os candidatos, serão as respectivas provas remetidas imediatamente
para a Direcção do Serviço
~e Pessoal, a qual, no prazo de dez dias, organizará as listas
d os aprovados, por ordem de classificação, com observância
as condições referidas no artigo 13.
6. Das deliberações
do júri nacional, em matéria de
classificação de provas, não cabe recurso; pode, contudo,
requerer-se a revisão de provas ao mesmo júri.
d 7. As listas de classificação serão publicadas no Diário
0

a República.

-Artigo 13.

0

(Condições de preferência)

1. Em igualdade de classificação, atribuída nos termos
do artigo anterior, têm preferência,
para efeitos de provi~ento, os concorrentes
que satisfaçam
as seguintes condiÇoes, por ordem de prioridade:
a) Os que tenham

sofrido diminuição física em serviço nas forças armadas, desde que a sua diminuição física seja compatível com o exercício
do cargo a que concorram e não sejam já funcionários do QPCE;
b) Os que tenham mais habilitações
literárias;
c) Os que tenham mais tempo de serviço prestado
ao Exército, inc1uindo o tempo do serviço mili-

tar.
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Artigo 14.

0

(Comprovação das condições de admissão!Provimento)

A comprovação das condições de admissão será feita da
seguinte forma:
1. A apresentação dos documentos comprovativos das
condições a que se refere o artigo 4.<>
deste regulamento será
exigida aos candidatos quando tiver lugar o provimento.
2. Os candidatos serão avisados, por ofício, sob registo
e com aviso de recepção, para, no prazo 'de trinta dias, apresentarem os documentos necessários.
3. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez,
quando a falta de apresentação dos documentos, dentro do
prazo inicial, não seja imputável aos interessados.
4. Para o concorrente já provido em cargo do Exército,
os documentos existentes nos processos individuais servem
para comprovação das condições de admissão.
Artigo 15.

0

(Falta ou insuficiência dos documentos)

1. '0 interessado não poderá ser provido se os documentos 'exigidos não forem apresentados dentro do prazo ou se,
embora apresentados, não fizerem prova das condições necessárias para o provimento.
2 - O candidato nas condições do número anterior passa
para o último lugar da lista de classificação a que se refere
o n.s 5 do artigo 12.<>

Artigo 16.

0

~sistência,

de provimento)

1. Os candidatos aprovados em concurso poderão desistir da primeira das vagas para que sejam chamados, passando, neste caso, para o último lugar na lista de classificação.
2. A segunda desistência 'implica a perda dos direitos
resultantes da aprovação no concurso,

4.a Série
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Artigo 17.

0

(Começo do exercício de funções)

Salvo expressa disposição legal em contrário, nenhum
~andidato poderá iniciar o exercício de funções sem que
enha sido feita a publicação, no Diário da República,
do seu provimento e sem que tenha tomado posse do respectivo cargo.
CAPíTUIJO III
Promoção

Artigo 18.

0

(Concursos e programas)

,LA
promoção dos funcionários dependente de vacatura
~o poderá ter lugar à categoria imediatamente superior
aquela em que em se encontram e mediante concurso para
as seguintes categorias:
a)

b)
c)
d)

e)

Grupo de pessoal administrativo:
Terceiro oficial;
Primeiro-oficial;
Grupo de pessoal de codificação de vencimentos _
Verificador de vencimentos;
Grupo de pessoal paramédico - Enfermeiro-sub-ehefe
Grupo de pessoal de depósito - Técnico de identificação e classificação de material de 2.a;
Grupo de pessoal de informática - Todas as categorias.

2. A promoção às categorias para as quais não é exigido
con~ursoserá
efectuada por ordem de antiguidade na categ Orla.
d 3. Os programas das provas de concurso serão publican Os oportunamente e actualizados sempre que se julgue
ecessário.
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Artigo 19.°
(Condições de promoção)

São condições de promoção:
1. Encontrar-se na categoria imediatamente inferior à
categoria em que se verificar a vacatura;
2. Ter na sua categoria, pelo menos, três anos de serviço efectivo nas seguintes condições:

A data da vacatura, para as categorias em que
não estão previstos concursos de promoção;
b) A data do termo do prazo de entrega do requerimento de concurso, para as categorias em
que este sej a condição de promoção.

a)

3. Ter boas informações de serviço.
Artigo 20.°
(Condições de promoção - Casos especiais)

1. Os escriturários-dactilógrafos que ingressem na categoria de terceiro-oficial sem estarem habilitados com o curso
geral dos liceus ou equivalente não poderão ascender à categoria superior de segundo-oficial enquanto não possuírem
as referidas habiltações.
2. A promoção a terceiro-oficial poderá ter lugar, independentemente do tempo de serviço efectivo constante do
n.v 2 do artigo 19.°, desde que o funcionário adquira as
habilitações referidas no número anterior.
3. O acesso de enfermeiro de 3.a ou auxiliar de enfermagem de categoria M à categoria L exige o exercício de
seis anos de serviço profissional efectivo.

Artigo 21.°
(Abertura de

COIlCUl1S0)

1. Os concursos de promoção realizam-se para preenchimento das vagas e serão anunciados nas ordens de serviço das unidades e estabelecimentos militares.
2. Os candidatos aos 'concursos devem entregar na unidade ou estabelecimento militar onde prestam serviço um

4." Série
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requerimento, em papel selado, dirigido ao ajudante-general
do Exérdto, solicitando a admissão ao concurso, do qual
C?I?-s-te:
nome, número mecanográfico, idade, naturalidade,
fIliação, categoria, unidade ou estabelecimento militar, número e data do bilhete de identidade e indicação do serviço
do Arquivo de Identificação onde foi passado.
. 3. O comandante, director ou chefe informará o requerImento sobre:
Mérito do requerente;
Tempo de serviço efectivo na categoria.
4. A documentação constante dos números anteriores
d:verá ser enviada à Repartição de Pessoal Civil da Direcçao do 'Serviço de Pessoal.
Artigo 22.

0

(Listas dos candidatos)

. 1. A Repartição de Pessoal Civil da Direcção do SerVIÇOde Pessoal elaborará, no prazo de dez dias, as listas
~os candidatos admitidos ao concursos e enviá-las-á às uniades e estabelecimentos militares em que houver concorrentes, que as publícarão em ordem de serviço.
2. Das listas referidas no número anterior deverão constar o dia, hora e local da realização das provas do concursos.

Artigo 23.

0

Realização e classificação das provas e listas
dos aprovados)

b Na elaboração, realização e classificação das provas,
em como na organização das listas dos candidatos aprovados, observar-se-á o disposto nos artigos 8. a 13. destas
normas.
0

0

Artigo 24.

0

(Validade do concurso)

o praZOde validade do concurso é de três anos, a contar
~a d~~a da publicação da lista dos candidatos aprovados
o Dtario da República.
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Artigo. 25.

0

(Candidatos

reprovados)

1. O candidato. reprovado em concurso de promoção só
poderá ser admitido. a novo concurso para a mesma categeria deconrido o. prazo. de um ou três anos sobre a data
da última prova, conforme se trate da primeira ou segunda
reprovação.
2. O candidato. reprovado
em três concursos de promoção para a mesma categoria não. poderá ser admitido. a
novo concurso,
Artigo. 26.
0

(Desistência da promoção)

1. Os funcionários
a quem competir a promoção, quer
por concurso, quer por antiguidade,
só serão. promovidos
se declararem, por escrito, que aceitam a colocação na unidade ou estabelecimento. militar onde têm vaga após a promoção, correspondendo
à renúncia de promoção a não. entrega dessa declaração,
2. 'Os funcionários
que renunciarem
à promoção nas
condições do. número. anterior mantêm o. lugar na escala.
3. N o. caso. de todos o.S aprovados num concurso renunciarem ao. preenchimento. de determinada vaga, será aberto
novo concurso,
Artigo. 27.·
(fornada de posse)

A tomada de posse na nova categoria efectua-se na unidade, estabelecimento.
ou outro órgão. onde o. funcíonârio
deva prestar serviço. por motivo da sua promoção.
CAPíTULO

IV

Transferências

Artigo. 28.0
(Thans(crências)

1. As transferências
Promoção;
Pedido.;

podem ter lugar

por:

4.a Série
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Troca;
Conveniência de serviço;
Motivo disciplinar.
2. As transferências
por troca só serão autorizadas
dentro da mesma categoria
e quando delas não resulte
prej uízo .para o serviço ou parà terceiros.
3. As transferências
por pedido ou troca têm prioridade
sobre as transferências
por promoção.
4. As transferências
por conveniência de serviço terão
1Ugar:
a) Dentro da mesma guarnição;
b) Para guarnição diferente daquela

serviço quando a sua unidade
mento militar for desactivado,
cialmente, extinto e não haja
órgãos da sua guarnição.
Artigo
(Transferência

em que presta
ou estabelecitotal ou parvagas noutros

29.

0

por pedido)

1. Os funcionários que desejam ser transferidos
devem
~eq~erer ao, ajudante-general
do Exército, nesse sentido,
IndI,cando as unidades e/ou estabelecimentos
militares, por
ordem de preferência,
onde pretendem ser colocados.
2. As transferências
serão efectuadas
pela ordem de
ântr<l:da dos requerimentos
na Repartição
de Pessoal Civil
a DIrecção do Serviço de Pessoal.
. 3. ~ permitida a desistência do pedido de transferênCIa, desde que a mesma seja feita por escrito, devendo a
respectiva declaração ser entregue na unidade ou eatabeeCI~ento militar a que o funcionário pertence, a qual será
e~Vlada à Repartição de Pessoal Civil da Direcção do SerVIÇOde Pessoal.
V

CAPíTULO

Disposições finais
Artigo

30.

0

(Diligências)

Quando as necessidades do serviço o impuserem,
ser determinadas
situações de diligência a título
e Por períodos limitados.

poderão
eventual
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Artigo. 31."
(iPcioridade em concursos)

Quando o. preenchimento
de vagas for susceptível de ser
efectuado por concurso de admissão e promoção, este tem
prioridade sobre aquele.
Artigo. 32.

0

@>úvidas

As dúvidas que se suscitarem na aplicação das presentes
normas são resolvidas por despacho. do ajudante-general
do
Exército.

o

Chefe do Estado-Maíor

do Exército,

Vasco Joaquim

Rocha Vieira, general.

Estado-Maior

do Exército

Portaria n,v 12/78
de 10 de Janeiro

°

Manda
Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado·Maior
do Exército, nos termos do r..O 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.? 103/77, de 22 de Março, aprovar o Quadro do pessoal civil do
Exército, em anexo a esta portaria, com efeitos retroactivos desde
1 de Junho de 1977.
Estado Maior do Exército, 16 de Dezembro de 1977.- O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Vasco Joaquim Rocha Vieira, general
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Quadro de pessoal civil do Exército

Grupo

de pessoal

Subgrupo

Técnico superior

.

Docente ............

Designação

-

Técnico de 1." classe ..............................
Técnico de a- classe ..............................
Técnico de 3.& classe ..............................

F
H
1
B
D
D

-

Consultor científico e pedagógico ............
Director de estabelecimento de ensino ......
Subdirector
de estabelecimento de ensino
Professor de ensino superior (catedrático
ou extraordinário)
..............................
Professor de ensino superior (adjunto, auxiliar ou assistente) ...........................
Professor de ensino preparatório e secundário ...................................................
Professor de línguas ..............................
Educador de infância ..............................
Professor de Educação Física ..................
Instrutor de Educação Física ... ~..............

25

D a K
D a K
H aK
D a K
K

200
9
1
4
2

Chefe de mesa .......................................
Empregado de mesa ..............................

Q
R

44

Diverso ............

Chefe de culinária .................................
Chefe de copa . .........................................

L
R

12
13

Mestre ...................................................
Contramestre
..........................................
Típôgrafo de L" classe ...........................
Tipógrafo de a- classe ...........................

L
N
O
P

3
2
5

Mestre ....................................................
Contramestre
..........................................
Litógrafo de La. classe . ..........................
Litógrafo de 2.a classe ..............................

L
N

4
3
5
9

........

.........

...
Encadernação

...

Diverso ............

......

E a J

Mesa ...............

Litografia

Cartografia'

30

2ó
174

,Tipografia

Artes gráficas

B a D

Q
R

...........

Fotogrametría

...

O
P

Mestre ...................................................
Contramestre
..........................................
Encadernador
de 1.& classe . ....................
Encadernador
de 2." classe .....................

L
N

Técnico
Adjunto
Mestre
Revisor

H

de serviços gráficos .....................
técnico de serviços gráficos .........
de gravura .................................
...................................................

Operador-chefe ........................................
Operador principal .................................
Operador de 1.&classe ..............................
Operador de 2." classe ...........................
Operador estagiário .................................

Q

R

Distribuição
por subgrupos
no apêndice 1

1
1
1

Chefe de cozinha ......................................
Cozinheiro . .............................................

-

Observações

7
14
20

40
130
287
403
922

..
......

Quantitativo

J.
L
N
Q
S

Cozinha

Alimentação

Categoria

Adjunto administrativo
...........................
Primeiro-oficial
.......................................
Segundo-oficial ........................................
Terceiro-oficial
.......................................
Escriturário-da'ctilógrafo
..........................

..

Administrativo

de pessoal

(a)

8

\

6

1
1
2
2

J
L
N

1
2
1
2

I
J
K
M
O

2
3
4
5
1

,
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dO

Grupo

Subgrupo

de pessoal

cartoDesenho
gráfico ...........
......

Cartografia

de
...

-

I

Quantitativo

...................
Desenhador cartógrafo.chefe
Desenhador cartôgrafo principal ...............
Desenhador cartógrafo de La classe .........
Desenhador cartógrafo de 2." classe .........
Desenhador de topografia ........................

K

3
4
5

M
O

1

...............

J

1

J

2
6
13
18

Adjunto

Diverso ............

Codificação
vencimentos

Categoria

Designação

de pessoal

técnico de cartografia

vencimentos .....................
vencimentos de L" classe ...
vencimentos de 2." classe ...
vencimentos de 3." classe ...

Verif'icador
Preparador
Preparador
Preparador

de
de
de
de

Técnico de
material
Técnico de
material
Identificador
Identificador

ídenüücacão
e classificação de
de 1.& classe ...........................
identificação e classificação de
de 2." classe . .........................
de material de 1." classe ...
de material de 2.&classe ......

I

J

Observações

6

L

N
Q

-Identificação
classificação
Depósito

e

...

...........

e
Conservação
guarda ............

Encarregado de depósitos ........................
Fiel de depósito ..........................
·········.....

K

4

L

5
5
7

N
P
Q

S

44
45

Desenho

-

............

Fotografia

Fotografia

nema

........

e cí- Cinema ............
............
Diverso ............

Análise

L

....................................
Desenhador-chefe
Desenhador de La. classe . .......................
Desenhador de 2." classe ........................

............

M
O

FOtógrafo de 1.& classe ...........................
Fotógrafo de 2.&classe ...........................

N
Q

5
7

Operador de cinema de 1.& classe ............
Operador de cinema de 2." classe ............

N

5

Q

6

J
L
L

5
1
1

E
F

2
4

F

2
4
7
2

...

Adjunto técnico de meios audiovisuais
Locutor ..................................................
Sonoplasta ..............................................
Analista de sistemas ..............................
Analista de aplicações ..............................

-Programação

Informátíca

., .....

....

Operação . .........

Registo de dados

Diverso ............

5
20
31

Programador de sistemas ........................
Programador de aplicações .....................
. .........................................
Programador
Operador estagiário .................................

G
H
L

--

Operador-chefe .......................................
Operador de consola .................................
Operador ................................................
Operador estagiário .................................
Monitor .................................................
Operador de registo A ...........................
Operador de registo B ...........................
Operador de registo estagiário ..................
Preparador

. ............................................

G
H

J
N

1
2
5
1

O

2
13
26
7

H

1

I
J
L

-

4.'"' Série

Grupo de pessoal

Subgrupo de pessoal

Oficinal

Terapeuta

Tradutor

,........

Técnico terapeuta
Técnico terapeuta
Técnico terapeuta:

de laboratório

N

..
Q

de laboratório

..
.
.
..
.
" ..

de 1." classe
de 2.80 classe
de 3.& classe

L
M (b)

Q
R
S
H
H
I

J a M
J
K
M

Protésico

Protésíco de 1." classe
P tésí
d 2" 1
ro SICO e . c asse

..
.

Diverso

Técnico de radiologia ,
Técnico de electrodiagnóstico
Preparador de análises clínicas

.
.
.

M

Tradutor-correspondente·intérprete
Tradutor-correspondente
Tradutor

..
.
..

:J

.

----------~;~f--------~~---I

~~~

Vigilante de 1.& classe
Vigilante de 2.&classe

Vigilância

Encarregado
serviço
Auxiliar
viço

Não especificado

L

Enfermeiro-chefe
.
Enfermeiro-subchefe
.
Enfermeiro de 1.& classe
..
Enfermeiro de 2." classe, de 3.& classe ou
auxiliar de enrermagsm
..

Enfermagem

de

de ser..

Encarregado
Elncarregado

titativo

..

Mestre
Contranlestre
Operário especíaí
Operário de 1.&classe
Operário de 2.&classe

.

......

de laboratório

,

,.,......................

de serviço de 1." classe
de serviço de 2." classe

Auxiliar de serviços de 1.&classe
Auxiliar de serviços de 2.&classe
Documentalista
,
Adjunto técnico de armas e armaria
Chefe de contabilidade
,
Técnico agrário
Regente
Adjunto de regente
Chefe de fotomecânica
Técnico de restauro
Técnico auxiliar de casa mortuária
Encarreg~do de biblioteca
Monitor de internato
Operador de máquinas
Barbeiro
Ferrador
Motorista
Telefonista

p

R

N
N

.
L

N __
R
S
p

R
..
..
.
..
..
.
.
.
..
.
.
.
..
..
..
..
.
..

T
U
I

J
J
J
J
L
L
L
L

N

Q
R
S
S
S
S

N.o 1

81;

Quan-

Categoria

Conservador - preparador
de 1.& classe
,
Conservador ......preparador
de 2.&classe
Oonservador - preparador
de 3.& classe

-

P aram édílCO

Designação

es-

Laboratório
colar
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Apêndice 1 (distribuição
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N." 1

do pessoal técnico superior

por subgrupos)

ao quadro

do pessoal civil do Exército
Subgrupo

- -Subgrupo
Arquitectura

---Técnico de 1.& classe ....................................
Técnico de 2." classe ....................................
Técnico de 3." classe ....................................

}

Finanças

ria

Psicologia

Diversos

6

3

Total

---- ---- ---4

1

5

18

4

Engenha-

Economia

Direito

7

I

14
20

I

I

Apêndice 2 (dístr-íbuíção do pessoal oficial por subgrupos)

ao quadro

do pessoal civil do Exército
Subgrupo

Designação

Carpiataria

Construcão civil

Electricídada

I

I
Mecânico

auto

Mecâuico
de instrumentes
de precísão

I

I
Pintura

I

Serra-

Diversos

lbaria

I

Total

-----------------------------1-----1------1------1---------1------1--------------

l
I

Mestre
Contramestre

'.1I

Operário especial .. '.'
Operário de 1,& classe
Operário de 2.a classe

10

6

60

57

13

8

3

24

10

4

30

70
81

31

8

35

105

140
206

.

I
Grupo

de pessoal

Categorias
tinguir

a ex.

Subgrupo

de pessoal

Designação

.Arquitecto-chefe
..
.Técníco de 1." classe (alimentação)
.
Técnico de 1.a classe (farmácia)
.
Engenheiro geógrafo de 1.a classe
..
Técnico de 3." classe
.
Chefe de operação
..
Topógrafo-chefe
.
Adjunto técnico de 1,& classe
..
Mestre de La classe (carpintaria)
..
Mestre de 1.a classe (administrativo)
..
Mestre de 1." classe (mecânico auto)
..
Mestre de La classe (matança)
.
Mestre de 1." classe
.
Técnico de aparelhos de precisão
..
Técnico auxiliar de La classe
..
Parteira
..
Mestre de 2." classe
.
Fiscal de obras
.
Técnico electricista
..
Calculador de 2." classe
.
Técnico auxiliar de 3." classe
..
Técnico de serviço de La classe
..
Técnico de serviço de 2." classe
..
Auxiliar de preparador de análises clínícas
Aiudaote de laboratório de La classe
..
Condutor de viatura hipo de 1." classe
..
Ecónoma
..
Encarregado de 1.'" classe
.
Operador de laboratório
.

O Chefe do Estado-MaQor do Exército, Vasco Joaquim Rocha Vieira, general:
(a) Rectificação
(b)

efectuada conforme Portaria n.· 186/78, de 5 de Abril.
Rectificação efectuada coaíorme Portaria n.· 258/78, de 6 de Maio.

Quantitativo

Categoria

Observações

1
1
4

E

F
F

F

i

I

3
1

I

K
J

2
1
1

L

L
L
L
L

..

2
2

1
1

L

1.

L
L/M

2

M

N
N
N
N
P
Q
R

S
S
S
S
S

3
1
6
1
1
20

4
4
2
1
1
1
1
1

-
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Despacho

Autorizada
a elaboração de uma 4.& Série da Ordem
do Exército (pessoal civil e militarizado)
a executar pela
SPEME com os elementos fornecidos pela Repartição
de
Pessoal Oivil.
Estado-Maior
do Exército, 13 de Abril de 1'978. - O
Chefe do Estado-Maior
do Exército,
Pedra Alexandre
Gomes Cardoso, general.

II -

JUSTIÇA

E DISf;IPLINA

~anda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado.J},fa~or do, Exército, condecorar com medalha de prata de
SerylÇos distintos, por ter sido considerado ao abrigo do
fl'hgo 2'5.° com referência ao n.v 3 do artigo 67. do Regualllnento da Medalha Militar,. de 20 de Dezembro de 1971,
o r. Cristóvão de Sousa Lima.
0

Estado-Maior
do Exército, 30 de Janeiro de 1978. - O
~~e!e do Estado-Maior
do Exército, V ascO! Joaquim Rocha
tetra, general,.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1978.)

III - MVDANÇAS

DE SITUAÇÃO

Porddespacho de 12 de Abril de 1978, anotado
e Contas em 20:

pelo Tribunal

~aria Júlia Rodrigues Moreira da Silva, escriturárla-.dactilógrafa
da Direcção do Serviço de Finanças
- exonerada do referido cargo desde 31 de Março,
data em que pediu a rescisão do contrato.
P Repartição de Pessoal Civil da Direcção do Serviço de
Ve~oaI, 3 de Maio de 1'97'8. - O Chefe, JúliO' TeófilO' Vila
e e, tenente-coronel.
(Diário da República, n." W8, 2.' Série, de 1J1de Maio de 1978.)
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Por despacho de 20 de Abril findo, anotado pelo Tribunal
de Contas em 9 do corrente mês:
Licenciado Francisco Baptista de Melo, juiz auditor
do 'I'ribunal Militar 'I'erritoriaâ de Tomar - dada
'Por finda a sua comissão ao serviço do Exército
desde a data da publicação do Diário da República.
Repartição de Pessoal Civil da Direcção do Serviço de
Pessoal, 15 de Maio de 1978. - O Chefe, Júlio Teófilo' Vila
Verde, tenente-coronel.
(Diário da República, n." 1'19, 2." Série, de 2·4 de Maio de 1978.)

Por despacho de 26 de Abril de 1978, anotado pelo Tribunal
de Contas em 9 de Maio de 1978;
Maria Odete de Jesus Gomes, enfermeira do Hospital Militar Principalexonerada do referido
cargo desde 20 de Junho, data em que pediu a
rescisão do contrato.
Repartição. de Pessoal Civil da Direcção do Serviço de
Pessoal" 18 de Maio de 1978. -O Chefe,..JÚlio TeófikJ Vila
Verde, tenente-coronel.
(Diário da República, n.? 121, 2." Série, de 27 de Maio de 1978.)

IV .- DIV ERSC)8

Resultado do. concurso para «Operador Registo B» do
grupo de pessoal de informática do Quadro de Pessoal
Oivil do Exército, aprovado por '8. Ex." o Genera-l Ajudante-General do Exército por seu despacho de 23 de
Março de 1978:
l,O -

Ana IMaria Pessoa de Carvalho Pais16,0'9 valores;

2.0 _ Alda Isabel Leal Pereira do Quental e
Santos -15,79 valores;
3.0 _ Maria da Conceição Rodrigues Santos

Carvalhas -

1'2,40 valores;

4.& Série
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Maria Lizete de Freitas
gues - 11,64 valores.

(Diário da República,

[l.0

35

Pontes Rodri-

80, 2." Série, de ·6 de Abril de 1978.)

Ordenamento dos candidatos ao concurso de admissão
de enfermeiros de 2.n classe para provimento de lugares
~~s .Hospitais Militares, aprovados por despacho de 6 de
rI1 de 1978 de S. Ex.n o GeneraI Ajudante-General do
E xército:
Mariana do Carmo Diogo Soares
Maria Rita Sottomayor da Silva Pereira
Guimarães
3.
Maria Alice dos Santos Curado
4. o - Marta Maria Esmariz de Vasconcelos
Guimarães
5.
Ana Maria Barroso Rodrigues da Fonseca
6. o - Custódia Maria Caetano
7'. o - Maria Martins Rodrigues
8.
Maria Manuela Nunes Vicente Hilário
9.
Joaquina Carmosina Estrela dos Santos
10.
Joaquina Maria Vermelho Letras
11.° - Maria Antónia Ramos del Pino Oliveira
12.
Maria Cantídía de Freitas Gonçalves da
Costa Mendes
13.
Maria da Luz Ramos Rodrigues
14.o - Maria Natércia Grava to Simões
15.
Natividade da Conceição Lourenço da
Silva
16.
Maria Elvira Sérgio da Costa
17.0 - Maria Raquel Vieira Lino Fernandes
Nunes
18.o - Madalena Celeste Serra Sim Sim
19.
Maria Helena Santos Gouveia
20.
Octávia Nunes dos Santos.
1.
2.

Q 0
-

0

-

0

-

0

-

0

-

0_

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

(Diário da República, n." 88, 2.' Série, de 15 de Abril de 1978.)

d Resultado do concurso para «programador» do grupo
e Pessoal de informática do Quadro do Pessoal Civil do
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Exército, aprovado por Sua Ex." o General Ajudante-General do. Exército, por seu despacho de 27 de Abril de 1978:
L? -

Maria José Renda Guerreiro. Cadete14,88 valores;
2.0 _ Maria Dulce de Mascarenhas
da Silva
Coimbra - 12,04 valores;
3.0 _ Jaime António. Pinheiro. Simões Queimado. - 10,32 valores.

(Diário de Republica, n." 106, 2." 'Série, de 9 de Maio de 19,78.)

o

Chefe do Estado-Maior do Exército

Pedro Alexandre

Está conforme.

Gomes Cardoso, general

ESTADO-MAIOR DO EXÉRQTO

ORDEM

,

DO

4," SÉRIE
N,o 2/1

EXERCITO

DE JULHO DE 1978

Publica_se ao Exército o seguinte:
I - ADMISSõES

Por despacho de 15 de Fevereiro de 1977 visado pelo Tribunal de Contas em 18 de Maio de 1978:
En~el}heiro Eduardo Augusto Ribeiro de Sousa, assistente
alem do quadro do Instituto Superiro Técnico de Lisboa - nomeado interinamente para exercer o cargo de
professor catedrático da 80.a cadeira - Hidráulica U,
da ~cademia Militar, no impedimento do titular Engenhell'o Carlos Eugénio Caldas Veiga da Cunha, desde
1 de Abril de 1976, nos termos da alínea d) do artigo 4.0
do Decreto-Lei n.s 621/73, de 22 de Novembro, § único
do.artigo 23.° do Decreto-Lei n.O42152, de 12 de lFevereIro de 1959, artigo 3.° do Decreto-Lei n.O40126, de
3
d1 de Abril de 1955 e artigo 7.° do Decreto-Lei n.O42162,
e 26 de Fevereiro de 1959.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei
n.o 356/73.)
(Diário da República. n,· 135, 2,· Série de 15 de Junho de 1978,)

fi - MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Por desPacho de 26 de Abril de 1978, anotado pelo Tribunal de Contas em 9 de Maio de 1978:
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Hernâni Diamantino Cardona Chaves, auxiliar de serviço
de 2.&classe do Instituto 'Militar dos Pupilos do Exército - exonerado do referido cargo desde 1 de Abril
de 1'978 nos termos do artigo único do Decreto ..Lei
n." 43678 de 10 de Maio de 1971 a seu pedido.
(Diário

da República

n.? 125, 2." 'Série de 1 de Junho de 1978.)

Por despacho de t5 de Maio de 1978, anotado
nal de Contas em 1,6 do mesmo mês:

pelo Tribu-

Victor IManuel de Ftgueiredo Carvalho, 3.° oficial da Dírecção da Arma de Engenharia,
exonerado do referido
cargo desde 17 de Abril de 1978. a seu pedido.
(Diário da República

n." 125, 2." Série de 1 de Junho de 1978.)

Por despacho de 30 de Maio de 19>78, anotado
nal de Contas em 7 de Junho de 1978:

pelo Tribu-

José Francisco Sousa Silva, auxiliar de serviço de 1." classe
do Quartel-General
da Zona 'Militar dos Açores despedido do serviço nos termos do n.s 2 do artigo 172.° do
Regulamento de Disciplina Militar, com vista ao § 3.° do
artigo 23. e artigo 64.° do Decreto-Lei n.s B2659 de 9
de Fevereiro 'de 1943.
0

(Diário da República

n." 1'45, 2." Série de 27 de Junho de 1978.)

UI - TRANSFE~NCIAS
Estado-Maior do Exército

o técnico

de 3." classe Alcino Amado Gomes (91005171)
Direcção da Arma de Transmissões.

da

A técnica de 3." classe Maria Manuela Pereira Vieira
(92041871) do Arquivo Geral do Ministério do Exército.

o

técnico de 3." classe Rui Viriato Fernandes Varanda
(91074170) do Distrito de Recrutamento e Mobilização
de Lisboa.

-

4..& Série
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Devem ser considerados nesta situação desde 9 de Maio
de 1978.
Direcção da Arma ~de Engenharia

O motorista Sezínando Barreira
Serviço de 'Transportes.

(91'118677) de chefia do

Deve ser conaíderado nesta situação desde 9 de Maio de
1978.
Direcção do Serviço de Finanças

A técnica de 3.a classe María d' Assis da IEncarnação Costa
Moreira Ramos (92007371) da Direcção do Serviço de
Saúde.
Deve ser considerada nesta situação desde 9 de Maio de 1'978.
Regimento de Infantaria de Vila Real

O aUxiliar de serviço de 2.a classe, Bartolomeu Ferreira
.Gonçalves (91015376) da Academia 'Militar.
DeVe ser considerado nesta situação desde 5 de Maio de
1978.
Depósito Geral de Material de Guerra

O ~C·ooficial Mariana da Conceição Vicente (92061277) do
entro Financeiro do Exército.
Dev1e97serconsiderada nesta situação desde 26 de Maio de
8.
Colégio Militar

O

n

~o

oficial Maria da Natividade Tenório Santana
antos Fernandes do Depósito Geral de Adidos.

dos

e\~~er considerada nesta situação desde 26 de Maio de
8.
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Hospital Militar Principal

O técnico de 3. classe Francisco Borges Boavida (9107707'1)
do Arquivo Histórico Militar.
11

Deve ser considerado nesta situação desde 27 de Junho de
1978.
Centro de Gestão Financeira Geral
A escrturária-dactilógrafa

Fernanda Maria Nunes Ribeiro
de Oliveira Chaves (9,2007874) do Centro Financeiro do
Exército.

Deve ser considerada nesta situação desde 23 de Junho de
1978.
Escola de Formação de Sargentos
O operário especial, José da Fonseca (91073071) do Regimento de íEng,enharia n.s 1.

Deve ser 'considerado nesta situação desde 20 de Junho de
1978.
Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas

A escri turária-dactilógrafa, Maria José Milheiro (9'20.98373)
da chefia do Serviço de Obras do Exército.
Deve ser considerada nesta situação desde 20 de Junho de
1978.
Centro de Artilharia Antiaérea e de Costa
O 3.° oficial ,Maria. Helena Massano Soares (92033177) da

chefia do Serviço de Transportes.
O 2.° oficial Maria Antonieta Barros Rocha dos Santos
Ramos (92005569) do Centro Financeiro do Exército.
Devem ser considerados nesta situação desde 20 de Junho
de 1978.
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Quartel-General da Região Militar de Lisboa
O 3.° oficial Gilda Alves Serafim Teixeira Sattler (92.021977)

do Serviço de Informática ,ão Exército.
Deve ser considerada nesta situação desde 20 de Junho de
1978.

Regimento de Artilharia de Costa

A. escriturária-dadHógrafa -Maria Bivar de Jesus Silva
ROdrigues Pereira '(92038473) do Centro Financeiro
do Exército.
Deve ser considerada nesta situação desde 6 de Junho de
1978.

Instituto de Odivelas

O 3D·o.ofi~ial Antónia Alexandra Gaudêncio (9205HY73) do
lstrlto de Recrutamento e Mobilização de Lisboa.
Deve ser considerada nesta situação desde 19 de Junho de
1978.

o

Chefe

do Estado·Mai"l· do Exército

Pedro Alexandre

Gomes Cardoso, general

Está conforme.

o

A.iUllante·Genet·:I1

ESTADO - MAIOR

ORDEM

4,a SÉRIE

DO

EXÉRCITO

,

DO

EXERCITO

N," 3/1 DE AGOSTO DE 1978

Publica-se ao Exército o seguinte:
I-

ADMISSõES

Por despacho de 28 de Abril de 1978 visado pelo Tribunal de Contas
em 22 de Junho de 1978.
Maria Teresa Ferreira Vieira de Araújo Gonçalves, tradutora do
Quadro de Pessoal Civil do Exército - nomeada para exercer o
cargo de tradutora-correspondente
do mesmo quadro, nos termos do Decreto-Lei n.' 103/77, de 22 de Março; [Portaria n.' <12/78
de 1'0 de Ja:neiro; n.' 2 do artigo 18: e n." 2. a) do artigo 19:
'ela IPortaria n.' 791/77, de 28 de Dezembro.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.' 356/73.)
(Diário da República

n.' 166, 2." Série de 21 de Julho de 1978.)

II- MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO

Por d
espa;eho de 11 de Julho de 1978, anotado pelo Tribunal de Contas
em '13 de Julho de 1978:
tduardo tA
. .
.
dá'
. .
Ugusto Ribeiro de Sousa, engenheiro, professor cate r tico
Interino da cadeira Hidráulica II da Academia Militar _ exoner d
'
a o do referido cargo dsde I de Outubro de 1976.
(Diário

da República

n.' 171, 2." Série de 27 de Julho de 1978.)
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Por despacho de 15 de Junho de 1978, anotado pelo Tribunal de Contas
em 2Q de Junho de -197-8:
José Canelas de Almeida, auxiliar de serviço de 2: classe da Escola
Prática de Engenharia - 'exonerado do referido cargo desde '1 de
Junho de '1978, data em que pediu a rescisão do contrato.
(Diário

da República

n.? 157, 2.' Série de 11 de Julho de 1978.)

Por despacho de 9 de Junho de 1978, anotado pelo Tribunal de Contas
em 13 de Julho de 19718:
Carlos Manuel da Graça Neto, guarda vigilante de 2: classe da
Direcção do Serviço de Finanças--exonerado
do referido cargo
desde 5 de Junho, data em que pediu a rescisão do contralto.
(Diário

da República

n.O 171, 2.' Série de 27 de Julho de 1978.)

Por despacho de 22 de Junho de 1978, anotado
Contas em 23 de Junho de 1978:

pelo Tribunal

de

Eduardo João R-esina de Sousa Dias, técnico de 3: classe do Estado-Maior do iExéróto-·exonerado
das referidas funções desde ,15
de Junho de '1978, data em que pediu a rescisão do contrato.
(Diário

da República

n.? 157, 2." Série de 11 de Julho de 1978.)

Por despacho de 11 de Junho de 19r'78, anotado pelo Tribunal de Contas
em 22 de Julho de 1978:
António Luís Ferrei-ra de Magalhães Queirós, técnico de 2.' classe da
Secção de Estudos Gerais da Direcção do Serviço de P-essoal exonerado do 'referido cargo desde 9 de Junho de 11978, data em
que pediu a rescisão do contrato.
(Diário

da República

n.? 157, 2.' Série de 11 de Julho de 1978.)

Por despacho de 12 de Julho de '1978, anotado
Contas em <14 de Julho de 1978:

pelo Tribunal

de

José Augusto Marinheira Cunha Monteiro, médico civil do Hospita,l
Militar Regional n.ol .- exonerado do referido cargo desde 27 de
Junho, data em que pediu a rescisão do contrato.
(Diário

da República

n.s 171, 2.' Série de 27 de Julho de 1978.)
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--------------------------------------------------------Por despacho de 11 de Julho de 1978, anotado
Contas em 13 de Julho de 1978:

pelo Tribunal

de

R.ui :.Má:l"ioPedro, médico civil da Escola Prática de Administração
<Milita'r- 'exonerado do referido cargo desde 1 de Julho, data em
que pediu a rescisão do contrato .

..

(Diário da República

P:o

r

n.s 171, 2.' Série de 27 de Julho de 1978.)

despacho de 30 de Junho de ·1978, anotado
()onrtas em -14 de Julho de 01978:

pelo Tribunal

de

Blias Damião .Pires, médico do Hospital Militar Principal _ exonerado
do referido cargo desde '1.2 de Julho de '1978, data em que pediu
a rescisã·o do contrato.
(Diário da República

n.v 171, 2." Série de 27 de Julho de 1978.)

Por despacho de 3 de Julho de '197,8, anotado pelo Tribunal de Contas
'em 7 de Julho de '1978:
Aníb~l José Pereira Esteves, professor efectivo do 4.° grupo de dísCIplinas do Colégio ,Militar - exonerado do referido cargo a
pa'r·t:ir de 11 de Setembro, data em que toma posse do lugar de
prOfessor efectivo, além do quadro, na Escola Secundária dos
Olivais.
(Diário da República

n.s 169, 2.' Série de 25 de Julho de 1978.)

m-

TRANSFER1l:NCIAS

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Recrutamento
escriturá'
na-dactilógrafa (92121373) !Maria, Fernanda da Cruz Marques
do ''''entr
, .
'o FilUancelro do Exército,
esc'
TIturária-dactilógrafa (92035073) Maria Virgírria Mendes A'lvarenga
Bernardo do Oen1ro Financeiro do Exército.
Devem

.
.
ser Conslderada.s nesta situação desde 4 de Maio de .1978.

4." Sêrie
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Repartição de Pessoal Civil
1." oficial (911OJ.65-77)iMário Lopo Alves de Jesus do Depósito Geral de
Adidos.
Deve ser considerado nesta situação desde 30 de Junho de 1978.
Direcção da Arma de Infantaria
!Escriturária-daotilógrafa
(92052774)
Centro Financeiro do Exército.

Luísa Maria Ribeiro

Ba:rros do

Deve ser considerada nesta situação desde 4 de Maio de 1978.
Direcção da Arma de Engenharia
Motorista (9,1027078) João Alves da Natividade
Serviço de Transportes.

Leitão da Chefia do

Deve ser considerado nesta situação desde 50de Julho de ,1978.
Centro de Gestão Financeira - Logística
Escriturária-dactilógrafa

(92032173)

Garcia do Centro Financeiro
Escri<turária-dacti'1ógrafa (9'2098173)
Financeiro do Exército.
Devem ser consideradads

Norma Maria
do Exército.

Lopes

Edite Fátima, Timóteo

da Silva

do Oentro

nesta situação desde 4 de Maio de 1978.

Quartel-General da Região Militar de Lisboa
3.

0

oficial António Augusto da Silva Faria (9'1019278}
Militar Principal.

do Hospital

neve ser considerado nesta situação desde 25 de Julho de '1978.
Depósito Geral de Fardamento e Calçado
Especialista

auxiliar de 3.", Maria da Conceição da Cruz Baleiras
do Depósito Geral de Marerial Sanitário.

(92037470)

Especialista auxiliar de 3.", Rosa <Maria de Jesus Moreira (92001 867}.
do Depósito Geral de Material Sanitário.
Devem ser consideradas nesta situação desde 5 de Julho de '1978.

4." Série
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Escola Prática do Serviço de Material
Auxiliar de serviço de 2:, Maria do Rosário Cordeiro
{n082577) do Regimento de <Artilharia de Lisboa.
EscnÜurário-dacülógrafo (91926211) I(\lb-er,to da Conceição
Costa da, Academia Militar.

Gonçalves
Faria

da

Escriturária,dactilógrafa,
Maria Fernanda Gra veiro Alves Camacho
Chasqueira (9213157'3) da Academia Militar.
Devem ser considerados nesta situação desde 18 de Julho de '1978.

o

Chefe do Estado-Maior do Exército

Pedro Alexandre Gomes Cardoso, General
Está conforme.

o

Ajudante-General

8
ESTADO-MAIOR

DO EXÉRCITO
~

ORDEM

DO

4,11 SÉRIE

,

EXERCITO

N." 4/1 DE SETEMBRO DE 1978

----------------------------------------------------PUblica-se ao Exército o seguinte:

I-

MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO

Por despacho de 30 de Maio de 1978 anotado
Contas em 27 de Julho de 11978:

pelo Tribunal

de

Avelino IMarques Simões cozinheiro da Academia IMilitar-despedido do serviço desde 17 de Abril de 1978, nos termos do n.· 2
do artigo 172.· do Regulamento de Disciplina Militar, com vis.ta
ao § S.· do artigo 23." e artigo 64.· do Decreto-Lei n." 32659.
de 9 de Fevereiro de 1943.
(Diário

da República

n.s 188, 2.' Série de 17 de Agosto de 1978.)

Por despacho de 10 de Agosto de 1978 anotado
Contas em 12 de Agosto de '1978:

pelo Tribunal

de

Ma,ria ~délia /Pinto Marques, auxiliar de 2.' classe do Instituto de
Odivelas - exonerada do referido cargo desde 11 de Setembro
de '1978, por ter pedido a rescisão do contrato.
Manuel Joaquim Pinto Barbosa Leão, médico civil contratado com
a 'C!specialidade de Nefrologia do Hospital Militar Regional
n.· 1 - exonerado do referido cargo desde 1 de Julho de 191'78,
Por ter pedido a rescisão do contrato.

~M

.

anUel de Araújo Carvalho, motorista de 1.' classe da Chefia
do Serviço de Obras do Exército - exonerado do referido cargo
a seu Peclido, desde 1 de Julho de '1978.
(Diário

da República

n .• 205, 2.' Série de 6 de Setembro de 1978.)

50
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n-

PROMOÇõES

Serviço de Infonnática

do Exército

Por despacho de 23 de Março de 1978 visado pelo Tríbunaí
Contas em 9 de Setembro de 1978:
Ana Maria Pessoa de Carvalho Pais, operador
promovida a operador de registo «B».

de ["egistoestagiário

Maria Lizete de Freitas Pontes Rodrigues, operador
giário, promovida a operador de registo «B».

de registo esta-

Alda Isabel Leal Pereira do Quental e Santos, operador
estagiário, promovida a operador de registo «iB».
Maria da Conceição
["egistoestagiário,

de

de registo

Rodrigues dos Santos Carvalhas, operador
promovida a operador de registo «B».

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

de

n," 356/73.)

(Diário da República n.· 203, 2." Série de 4 de Setembro de 1978.)

m-

TRANSFERitNCIAS
Armas e Serviços

Estado-Maior

do Exército

Técnica, de 2." (917949111) Maria Teresa Reis Assunção Simões Vasco,
da Chefia do Serviço de Obras do Exército.
Deve ser considerada

nesta situação

desde 1 de Agosto

de '1'978.

Escriturária-dactilógrafa
(92062074) Júlia de Jesus Rodrigues de Car
valho e Neto, do 'Depósito Geral de Adidos.
Deve ser considerada

nesta situação

desde 29 de Agosto de 1918.

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição

de Oficiais

Escriturávia-dactilógrafa
(92J1OJ.277)Maria de Fátima da Silva SantoS
da Academia Militar.
Deve ser considerada

nesta situação desde 22 de Agosto de 1978.

4." Série
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Repartição de Sargentos
2,· oficial (91102973)

José Luís Amorim Ribeiro Cabral da Repartição de Recrutamento da Direcção do Serviço de Pessoal.

Deve ser cons.ideraJdo nesta situação

desde 25 de Agosto de 1978,

Repartição de Recrutamento
3.· oficial

(92063473)

do Depósito

Geral

Deve ser considerada

Maria Manuela
de Adidos.
nesta situação

Morgado

das Neves Matos

desde 16 de Agosto de 1978.

Repartição Geral
Escriturária-dactilógrafa
(902064474) Maria Jorge Serra Silva Cardoso
do Depósito Geral de Adidos.
Deve ser considerada

nesta situação desde 16 de Agosto de 1978,

Secção de Estudos Gerais
tCscriturária-dactilÓgrafa (92097073)
Mania Graça Bastos
'Pinto da Silva do Depósito Geral de Adidos.
Deve ser considerada

nesta situação

Ferreira

desde 29 de Agosto de '1978.

Direcção da Arma de Infantaria
3· f
. o lcial (92059273) Maria Celeste Costa do Depósito Geral de
Adidos.
neve s
.
er considerada nesta situação desde 29 de Agosto de 1978.

Direcção da Arma de Artilharia
3.· °Afic.ial(92056568)

ol"l.dldos.

Hortense

Maria

Silva do Dep6s.ito Geral

de

beve ser COnsiderada nesta situação desde 290 de Agosto de '1978.
Escritu á .
,
S r na-d~cttlógrafa
(92037472)
Maria Manuela Assunção de
OUsa
Rlbeiro
Magalhães
do
Centro
Financeiro do Exército.
()eVe
ser Considerada nesta situação

desde 16 de Agosto de '1978.
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3.° oficial (92018568) Nair dos Santos Monteiro
Pinanceiro do Exército.

Guedes do Centro

3.· oficial (92057670) Fernando
ceiro do 'Exército.

do Centro

Devem ser considerados

Godinho

Lima

Finan-

nesta situação desde 10 de Agosto de '1978.

Direcção da Arma de Cavalaria
2.· oficial {920516'668) Maria Céha Alves dos Santos Rodrigues
teno do Depósito Geral de Adidos.
Deve ser considerada
2:

nesta situação desde

oficial (9205 6368) Maria da Conceição
Santos do Depósito Geral de Adidos.
1

Deve ser considerada

nesta situação

Cen-

16 de Agosto de ,1978.
Baptista

Carvalho

dos

desde 29 de Agosto de 1978.

Direcção do Serviço de Saúde
I." oficial (92022572) .Maria Fernanda da Silvai Santos Taquelim
Lima Cascada do Depósito Gerai de Adidos.
Deve ser considerada

nesta situação

desde 16 de Agosto

de

de 1978.

Direcção do Serviço de Jwtiça e Disciplina
3.· oficial (920022767) Maria da Liberdade Ramos da Silva de Jesus
Baptista do Depósito Geral de Adidos.
Deve ser considerada

nesta situação

desde 16 de Agosto

de 1978.

Direcção do Serviço de Fortificações
e Obras Militares
Escriturária-dactilógrafa
(92062174) Eliisabete dos Santos Figueiredo
do Depósito Geral de Adidos.
Deve ser consideralda nesta situação

desde 29 de Agosto de 1978.

Direcção do Serviço de Finanças/ ADME
2." oficial (911093173) Eduardo
do Serviço de Finanças.
Deve ser considerado

Manuel

nesta situação

de Jesus Nunes da Direcção
desde 25 de Julho de '1978.

4.- Sério
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-----------------------------------------------------Direcção do Serviço de Educação Física do Exército
Esoriturária-dactilógrafa
(92022072)
Maria 'Isabel Baptista
Costa Pereira do Depósito Geral de Adidos.
Deve ser considerada

nesta situação

Dias

da

desde 16 de Agosto de 1978.

Chefia do Serviço de Transportes
I," oficial (92055668)

Ferreira

Leonor Maria dos Santos Rodrigues
da Costa do Depósito Geral de A.didos.

Deve ser considerada

nesta situação

do Vale

desde 29 de Agosto de 1978.

Chefia do Serviço de Material de Instrução
Escriturária-dactilógrafa
(92098373) Maria José Milheiro do Hospital
Militar de Doenças Infecto-Contagiosas.
Deve ser considerada

nesta situação

desde 25 de Agosto de 1978,

Conselho Superior e Disciplina do Exército
2,'

f'

o loial (92004668) Maria Beatriz Machado
Benazol dos Santos
de Santa Rita Colaço da Repartição de Sargentos da Direcção
do Serviço de Pessoal.
Deve ser considerada

nesta situação

desde 25 de Agosto de 1978.

Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército
Técnica d

3- (
,
. F
'
e . 915229111) Fernanda Augusta Sabino de Brito 1 erreira
Neto da Direcção do Serviço de Finanças.
'Deve se'
.
r ConSIderada nesta situação desde 'I de Agosto de '1978.
Centro de Gestão Financeira/Logistica
10 f'
. ~~Ia_l ,(92055568) Maria Adelaide dos Santos Teixeira IPinto do
POSlto Geral de Adidos.
Deve
,
ser conSIderada nesta situação desde 1'6 de Agosto de 1978,
3ofiei.al (92021772) Piedade Maria Miguel Romão Santos do De.
PÓSltOGeral de Adid
lOS.

4.· Série
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3." oficial (9202227'2)

Maria da Graça Silva Fernandes do Depósito
Geral de Adidos.
Devem ser consideradas nesta situação desde 29 de Agosto de 1978.
Centro de Gestão FinanceirajRegião Militar Norte
.Maria Adelaide Salomé da Gosta Saldanha do
Regimento de Cavalaria do Porto.

2.° oficial (9200n68)

3.° oficial (9204257'3}

Maria de Fátima Oliveira
General da Região Miliatr do Norte.

Vilela do Quartel

Devem ser consideradas nesta situação desde 10 de Agosto de ,1978.
Centro de Gestão Financeira/Região

Militar do Sul

3." oficial (92146673)

Maria da. Conceição Sardinha Vicente do Regimento de Artilharia de ~Nora.

Escriturár1ia-dactilógrafa (92146773) Maria Inácla
Regimento de Artilharia de Évora.

Nunes Vieira do

Escriturá-ria-daotilógrafa (92147073) Inácia Joaquina Dias Coelho do
Regimento de Artilharia de iÉvora.
Devem ser consideradas nesta situação desde 1 de Junho de 1978.
Quartel-General da Região Militar de Lisboa
3.

oficial (92007868) Diamantina
Depósito Geral de Adidos.

da Conceição Cosme Simões do

Deve ser considerada nesta situação desde 16 de Agosto de 1978.
Escolas práticas das Anuas e Serviços, Centro de Instrução e Unidades
Regimento de Infantaria de Queluz/Serra da Carregueira
Escriturária-dactilógrafa (92048474) Maria Emilia Fernandes Oliveira
Tadeu de Almeida do Depósito Geral de Adidos.
Escriturária-dactilógrafa (9Q.023972) Maria Alina de Freitas Brito Ma!'
tins do Depósito Geral de Adidos.
Devem ser consideradas nesta situação desde '16 de Agosto de 1978.

4.· Série
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----------------------------------------------------Regimento de Infantaria

de Setúbal

Escriturário-dactilógrafo
(91019074) Silvestre António
do Batalhão de Serviço de Transportes.
'Deve ser considerado

Candeias

Noá

nesta situação desde 10 de Agosto de 197,8.

Escriturár,ia-dactilógrafa (92061874) Anabela da Costa Raimundo
Santos Cardoso do Depósito Geral de Adidos.
Deve ser considerada

dos

nesta situação desde '16 de Agosto de 1978.

Escrüurária-dactlliógrafa (92071'974) Maria José da Silva Dias Costa
Rosado do Depõsito Geral de Adidos.
Deve ser considerada nesta situação desde 29 de Agosto de 1978.

Regimento de Artilharia

de Leiria

Operário especial (90804411) Manuel dos Santos da Academia Militar.
Deve ser considerado

nesta situação desde 29 de Agosto de '1978.

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Au T
Xl lar de Serviço de 2.· (91030377) João Augusto Pereira Alves do
Colégio Militar.
Deve ser considerado

nesta situação desde 29 de Agosto de Un8.

Batalhão de Serviço de Transportes
'Escritu ' ,
rama-dactilógrafa (92135773) Clotilde da Cruz Manuel Silva
do Centro Financeiro do Exército.
Deve se
'
r consIderada nesta situação desde 10 de Agosto de 1978.

2.· f

Batalhão do Serviço Geral do Exército

O~cial (92035877) iHelena 'Maria Bapllista Mendonça do Depósito
eral de Adidos
.
.
ser consIderada nesta situação desde 16 de Agosto de 1978.

'Deve

2,·

oficial (92024667) Eulice Ferreira
A.didos.

Santos do Depósito Geral de

4." Série
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2." ofioial (9Q.055868) Joaquim Cristóvão Sobral Melindes Chumbinho
do 'Depósito Geral de Adidos.
Devem' ser considerados

nesta situação desde 29 de Agosto de 1978.

Distrito de Recrutamento

e Mobilização de Lisboa

Escriturária-dactilégrafa
(92064574) Maria
Depõsíeo Geral de Adidos.
Deve ser considerada

Elisa

Araújo

do

nesta situação desde 16 de Agosto de 1978.

Escriturâria-dactilógrafa
(921295173) Judite Ana Alvaro
Macedo Teles da Repartição de OfioiaisfDSP.
Deve ser considerada

Costa

Monteiro

de

nesta situação desde 22 de Agosto de '1978.

Depósito Geral de Material de Engenharia
Escriturária-dactilógrafa
(92062972) Maria
Rosa do Depósito Geral de Adidos.
Deve ser considerada

Beatriz dos Santos Sousa

nesta situação desde 29 de Agosto de 1978.

DIVERSOS
Estabelecimentos

de Ensino

Academia Militar
Escriturária-dactilógrafa
(92048374) Maria Antónia
de Almeida do Depósito Geral de Adidos.
Deve ser considerada

Soares Coutinho

nesta situação desde <1'6de Agosto de 1978.

Escriturário-dactilógrafo
(91036977) Manuel
Depósito Geral de Adidos.

da

Escriturãria-dactilégtafa
(92044673) Dorília
Ferreira do Depósito Geral de Adidos.

Maria

Silva Teixeira

do

Viegas iP. Paula

!Escriturária-Dactilógrafa
(92142873) Maria Dulce Canha Agrela doS
Santos Sousa do 'Depósito Gera! de Adidos.
Escriturária-dactilógrafa
(92014373) Maria Cecília de Almeida SantoS
Ribeiro do Depósito Geral de Adidos.
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ES l'i turária-<lactilógrafa (92072074) 2Jilda Maria Ferreira
do Depósito Geral de Adidos.
Escriturária-dactilógrafa (92073074) Maria
do Depósito Geral de Adidos.

Gil Martins

Odete lDomingues Miranda

Escriturária-dactilógrafa
(9'2036877) Maria Antonieta
Silva do Depósito Geral de Adidos.
Escriturár.ia-dactilógrafa (92048974) Maria
Sioga do Depósito Geral de IAdidos.

de OLiveira Reis

Carminda

Pauío

Moreira

Devem ser considerados nesta situação desde 29 de Agosto de 1978.

Colégio Militar
EscrituráriO-dactilógrafo
(9111027,5) Aníbal
Repartição Geral da DSP.

Bruno

do

Escriturário-dacNl6grafo
(91142973) Augusto Carlos
Santos Pardal do Depósito Geral de Adidos.

Rosário

da

de Spínola

e

Devem ser considerados nesta situação desde 16 de Agosto de 11978.

Instituto Militar dos Pupilos do Exército
Técni~ 'de 2.", (9200077'J? Maria Elvira Coelho Cortesão
Dlrecção do Serviço de Finanças.
Deve ser considerada

Abreu da

nesta situação desde 1 de Agosto de 11978.

0

1. 'oficial (92054669) Leonilde Fernanda
Geral de Adidos.

de Figueiredo

do Depósito

neve ser conSliderada nesta situação desde 29 de Agosto de 1978.

Instituto de Odivelas
2... ofici~l (92055968) Maria iHelena dos Santos Lino Teixeira do DePÓSItoGeral de Adidos.
Deve se.
.
r consIderada nesta SItuação desde 29 de Agosto de 19 78.
3· f'
. o 'lciall (230402111) Ana Paula Alves de Lima da Repartiçâo
Geral
da DSp.
Deve Se
.
r consIderada nesta situação desde 16 de Agosto de 1978.
1
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, Arquivo Geral do Ministério do Exército
3.° ofical (92024072) Ana 'Maria Simão da Silva do Depósito Geral
de Adidos,
Deve ser considerada

nesta situação desde 29 de Agosto de 1978.
Museu Militar

Escrihírário.dactilógrafo
'(9'1044773) Victor
do Depósito Geral de Adidos.
Deve ser' 'considerado

Manuel

Vieira

Martins

nesta situação desde 29 de Agosto 'de 1978.
Biblioteca do Exército

Escniturâria-dacnilógrafa (9:2024272) Ilda Maria Jesus Caixas Esteves
do Depósito Geral de Adidos.
Deve ~er ~ons1derad:a nesta situação desde '1,6 de Agosto de 1978.

IV - DIVERSOS
Concursos
Nos termos do n." 7 <lo artigo 12.° das Normas Provisórias -de Admissão, Promoção e, Transferência do Quadro do Pessoal Civil do
Exército, publica-se a lista dos concorrentes aprovados ao curso
e estágio de operadores de registo de informática:
1.0 João Manuel de Oliveira Santos
,......................
2." Maria Madalena Lopes Ru'a
3.° tMaI1ia Rosa da Assunção Pina e Melo
4.° Maria de Fátima Fernandes Gomes Proença
5.° Maria de tFátima Santos Asseiceira (a)
6.° Mania José Dias Chaves Ramos Marques (b)
7.° Maria dos 'Prazeres de Jesus Gaio (b)
8.° Fernando Jorge Ida Fonseca Silva Gamito
9.° António Manuel Gaspar Violante Nobre (b)
10.° André Salvador Martins Estrela (b) ..
1'1.0 Henedina Rosa Coutinho Miranda Ferreira (a)
12.° Ermelinda Maria V~dal da Silva (b)
13.° Macia Teresa Pinto dos Santos Ferreira da Cruz (b)...

19,7
18,7
18,4
18,3
18,2
18,2
18,2
18
17,9
17,9
17,8
17,8
17,8
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IS.· Maria da Graça Luz Fonseca (b)
16.· Maria Teresa de Jesus Feio-Ferreira (b)
'17 .• Eduardo Luís Ribeiro Fernandes
'18.· Maria José iPereira Palma Vieira
'19.· Adélia dos Reis Rodrigues !Dinis
20: Luís Manuel Chaves ..
2l.· José Neves da Silva (b)
22.· Maria Fernandes Lopes (b) ..
23.· Maria Antónia IEstriga Chibeles
24: Vasco Manuel Belchior da Silva
25: Maria Júlia Lopes Freitas Paiva Jorge
26: Maria Teresa Matos Martins
27.· Maria Clara Horta Morais

17,7
17,6
17,6
17,5
17
16,7
15,6
15
15
14,7
13,7
13,6
12,3
11,6

(a) !Preferência nos termos

da alínea b) do artigo '13: da Portaria
n: 791/71, de 28 de Dezembro,

(b) Preferência

nos termos da alínea c) do artigo 13." da Portaria
n: 791/77, de 28 de Dezembro,

(Diário da República

n.· 171, 2.' Série de 27 de Julho de 1978.)

o Chefe

do Estado-Maior do Exército

Pedro Alexandre
E.stá

Gomes Cardoso, General

Conforme.

o

Ajudante-General
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-----------------------------------------------------PUblica_seao Exército o seguinte:
I - MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO

Por despacho de 3 de Julho de ,1978, anotado pelo Tribunal de Contas
em 5 de IAgosto de 197'8:
Médico civil Fran:isco de Magalhães Mascarenhas Gaivão, do HOSpIta,l Militar Regional n." 2 - exonerado do referido cargo a seu
pedido desde ,I de Agosto de 1978,
(Diário da República,

n.O 194, 2.' Série de 24 de Agosto de 1978.)

Por desPlcho de 19 de Julho de 1978 anotado pelo Tribunal de Contas
em 22 de Julho de '1978:
Médico Pedro Augusto Soares Monteiro de Sampaio _ exonerado do
referido cargo desde 27 de Junho de 197,8, data em que pediu a
res;,isão do contrato.
(Diário da República,

n.O

183, 2.' Série de 10 de Agosto

de 1978.)

Por deSP31'::hode 19 ele Julho de ,1978 anotado pelo Tribunal de Contas
em 22 de Julho de 1978:
Médico

f id
Mário Melo Aragão - exonerado do re err o cargo
desde 27 de Junho de 1978, data em que pediu a rescisão do contrato.
"1

CIVI

(Diário da ReplÍblica,

n.v 183, 2.' Série de 10 de Agosto de 1978.)

Por d
espacho de 17 de Agosto de 1978 anotado pelo Tribunal de Contas
em 31 de Setembro de 1978:

!
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'Médico civil Júlio Ferreira Viana - exonerado
seu pedido, desde 12 de Julho de 1978.

do referido cargo a

(Diário da República. n." 216, 2.· Série de 19 de Setembro de 1978.)

Por despacho de 4 de Setembro de 1978 anotado pelo Tribunal
Contas em '6 de Setembro de 1978:

de

Escriturária-dactil6grafa
Maria. Rosa Mendes da Costa Vicente - exonerada do referido cargo a seu pedido, desde ,I de Agosto de 1978.
Por despacho de 5 de Setembro de 1978 anotado
Contas em 11 de Setembro de ,197,8:

pelo Tribunal

de

2." oficial Maria da Conceição Ligeiro - demitida do referido cargo
desde 12 de Dezembro de 1977, nos termos do n." 2 do artigo
172.° do Regulamento de Disciplina M.iiltalr,toendo em vista o
n." 9 do artigo 11.° e 00.° 6 do § 3." do artigo 23." do Decreto-Lei
n." 32659, de 9 de Setembro de '1943.
(Diário da República, n.? 222, 2." Série de 26 de Setembro de 1978.'

II - TRANSFERÊNCIAS
Armas e Serviços
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Sargentos
3.° oficial .Maria Manuela Henriques

do Centro Financeiro
Deve ser considerada

Fernandes
do Exército.

Gonçalves (92061377)

nesta situação desde 15· de Setembro de 1978.
Repartição Gera)

Escdturária-da,ctiI6grafa IMaria Bivar de Jesus Silva Rodrigues
(92038473)
do Regimenro de IArtilharia de Costa.

Pereir;'

Deve ser considerada nesta situação desde 27 de Setembro de '1978.
Escriturária-dactilõgrafa
Maria Teresina
do Centro Financeiro do Exército.
Deve ser considerada

Cardoso

Gome

(92002675)

nesta situação desde 1 de Setembro de 1978.

4." Série
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Direcção do Serviço de FinançasfADME
1.0 oficial Maria Madalena, dos Santos Fernandes
(92Cl5037 1) da Direcção do Serviço de Finanças.

Palma

Ramos

1

1.0
'oficial Maria José Félix Guerreiro Custódio
da, Dircção do Serviço de Finanças.

Pereira

(92105173)

2.° oficial Maria Lucília da Conceição Nun'es Gosta Xavier (915231111)
da Direcção do Serviço de Finanças.
3.° oficial Maria Fátima Jardim Tchen Fonseca, (92060077)
Ção <lo Serviço de Finanças.

da Direc-

3.° oficial Maria Teresa Almeida Casqueira Quintela Ernauz (92001075)
da Direcç:io do Serviço de Finanças.
3o f
. o lcial Adelina Pinto Augusto Rodrigues (92058573)
do Serviço de Finanças.
ESCriturária-dactilógrafa Maria Judite Isidoro
<la Direcção do Serviço de Finanças.

Fernandes

da 'Direcção

(92001171)

Bscriturá '.
'.
.
S
. r~a-dactdógrafa Maria de Fátima Andrade Rodrigues de ousa
OliveIra (92013069) da Direcção do Serviço de Finanças.
l:Scritu ' .
rarta-dactilógr~fa _Maria B~rta M~teus Portela
(9 2037
969) da, Direcção do Serviço de Finanças.

Bernardo

~SCritUrária-dactiIÓgrafa Liliete Pinheiro Monteiro (92006475) da DirecÇão do S . d
.
erv'lço e Ftnanças.
'Bscriturá .
.
d
r~a-dactdógrafa A'ida Meira dos Santos Antunes (92000775}
a DIrecção do Serviço de Finanças.
BScriturár'
.
(920 la-d:J.Clllógrafa Maria Inês Bernardino dos Reis Santos
49274) da Direcção do Serviço de Finanças.
Devem
ser Considerado nesta ituação desde 15 de Setembro de 11978.
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Chefia do Serviço de Transportes
Escriturária-<lacl!ilógrafa tMail'Ía da lÜonc'eição Rodrigues T,eixeira Ramalho (92'Ü4157-3) da Repartição de MobiHzados.

Centro de Gestão Financeira/Geral
Escniturária-dactilógra:fa Maria tAntoni·eta ~edo
lho da Direcção do Serviço de Finanças.
Devem ser considerados

Junçal Pereira Nava-

nesta situação desde 20 de Setembro de 1978.

Diversos
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Escriturária-dactilógrafa
Maria da Conc·eição Gomes Lourenço do ESplrito Santo (92104073) do Centro de Ges.tão Financeiro/Geral.
Deve ser considerada nesta situação desde 20 de Setembro de 1978.
Depósito Geral de Material de Guerra
Escriturária-da,ctilógrafa Maria Teresa Teixeira de Carvalho (92032473)
da Chefia do Serviço de Transporees.
Deve ser considerada

nesta situação desde 20 de Setembro de 1978.

Depósito Geral de Material de Instrução
3." oficial José Manuel de Aoreu Gonçalves Cintra, (9100:067)
Distrito de iRecrutamnto e Mobilização de Faro.

dQ

Deve ser considerado nesta situação desde 12 de Setembro de 1978.
Instituto de Odivelas

2." oficial Maria ALice Fortes de Castro Lopo (9200447'2) do DistritO
de Recrutamento e M'obiliza,ção de Braga.
Deve ser considerada nesta situação desde 29 de Setembro de 1978
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ill-DlVERSOS
Antiguidade de" Enfenneiros
Enfermeiros Chefes
Maria da Visitação Testes da Silva Almeida Santos, do IHMIP, conta
a, antiguidade desde 12/2/6~,
Miquelina Matos Crespo Matos Joaquim, do lHMiP, conta a aniguida de desde 12/2/63.
Isabel Maria Júlio Duarte Galriça, do lHMDJiC, conta a, antiguidade
desde 11/7/74.
'Ma'via iEmília da Silva de Oliveira Almeida,
dade desde 19/10/74.

do HMIP, conta a, antigui-

Enfenneiros Subchefes
Branca da Costa Flor, do 10, conta a antiguidade

desde 16/1/48.

Beatniz Bma Bernardino Gouveia, do HMP, conta a antiguidade desde
2/1/74.
Maria, Libânia Urbano Marum de Brito Mariano,
antigUidade desde 2/5/74.
-Dulce de Almeida Acabado Cristóvão,
desde 4/5/74.

do UMP, conta a

do HM.P, conta a antiguidade

M~ria ilIelena Ascensão Costa Pereira, do lHMP, conta, a antiguidade
esde 1/7/74.
:Ma'
l1J.a Fernanda do Rosário !Massa Madeira Robalo Nunes, do HMP,
Conta ai antiguidade desde 2/7/74.
tUd .
~VlQa dos Anjos Lourenço Gama, do iHiMlP, conta a antiguidade
esde 8/8/74.
Maria I b
sa el Correia da Silva, do !HMP, conta ai anviguidade desde
2/.11/74.
Enfermeiros de 1.' classe
Mar~4~ldozinda 'Pinto da Silva, do HMRI,
10/50.

conta ai antiguidade desde

Ma'
r~ JdOSéda Silva Alexandre Ferreira, do HMP, conta a antiguidado
es e 24/10/66.
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Maria IM3!nuela Duarte
4f11/70.

Cruz, do !fIMP, conta a, antiguidade

desde

Maria Eusébia da Conceição Escórcio, do HMP, conta a antiguidade
desde 1/2/71.
Rosa Augusta, Guimarães, do HMR,l, conta a antiguidade desde 1/5/71.
Idalina Maria A'lmeida Rocha Lara, do UM!?, conta a antiguidade
desde 23/10/72.
Maria de Lurdes Sarmento
desde 4/1/7,3.

da Silva, do IHMlP, conta a antiguidade

Maria Adelaide Domingues Rodrigues, do lHJMiR2,conta a antiguidade
desde 7/8/73.
Maria Alice Cardoso de Castro Monteiro, do IHMIRll, conta a antiguidade desde 8/1'0/73.
Maria do Carmo Tamagnini C'arvalho F. Santos, do HM'P, conta a
antiguidade desde 2/11/7'3.
Arrninda Rosa Sousa, do iHMP, conta a antiguidade desde 18/6/74.
Anabela Pacheco Moreira, do IHMP, conta a antiguidade desde 2/5/75.
Beatriz de Jesus Anes Quelhas, do iHiMP, conta a antiguidade de~dt!
5/8/75.
Maria Josefina Fernandes. Marinho de Bastos, do iHMP, conta a antIguidade desde 7f11/75"
Assunção de Brieo Dores, do iHMIP, conta a antiguidade desde 22fl/76.
Luísa da, IPurificação IMlorgado, do IBMP, conta a antiguidade
22/1/7'6.

desde

Maria Ludovina da Silva MaIato Lopes Branco, do HMP, conta a anilguidade desde 29/1/76.
Maria Cândida Varela, do lO, conta a antigu'dade

desde 22/6/7,6.

Cremilde Rodrigues Rebelo da Silva Filipe, do HMIP, conta a antig'J'dade desde 8/7/76.
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Enfermeiros de 2.· classe
Maria ~iedade Costa, do 10, conta a antiguidade
;ma, Lopes, do MMP, conta a antiguidade

desde 21/5/76.

Maria da Oonceição Santos Silva Carvalho,
gUidade desde '21/5/76.
IMaria lEugén'ia Pimenta, Monteiro,
desde 16/6/76.
IEsmeralda Lourenço
26/6/7<6.

Correia,

desde 21/5/7,6.

do !HMP, conta a anti-

do IHiM1DIiC, conta a antiguidade

do iRMP, conta

a antiguidade

desde

M'

afia IEduarda Nobrega, IA. tR. Silva, do iHiMR1, conta a antiguidade
desde 29/6/76.

Lau' d
nn a ,Mendes de Almeida, do HMR.l, conta a antiguidade

desde

QUintina de Vasconcelos Silva, do HM'P, conta a antiguidade
14/7/76.

desde

Maria Julieta Barbosa Nobre, do IHiMlP, conta a antiguidade
7/8/7<6.

desde

29/6/7'6.

R.osalina. Maria Jacinto, do HMP, conta a antiguidade
o

Le po1dina Jesus Silva, do HMP, conta a antiguidade
Maria Stela Silva Cavaleiro,
.
7/8/77.
Maria

h

do H MP ,conta

desde 7/8/76.

izuid ade d esd e
a antigui

.

ÁVlanuela Dias de Magalhães,
desde 7/8/76.
Mar:

desde 7/8/76.

do HMP,

conta a antiguidade

Cristina Ferreira Marques Dias, do HMIP, conta a antiguidade
esde 7/8/76.

Maria d '"'
.
. a I,-oncelção Machado A. S.• Malato, do HMIP, conta a antigUidade desde 7/8/76.
Ant6n'
'.
la
Juba
Roque do
7/8/76.

Santos, do HMP, conta a antiguidade desde
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Maria, da Conceição Sá IRamos Costa, do iHMP, conta a anuiguidadc
desde 1/8/76.
Maria Orcelia Martins
7/8/76.
'Maria Domingas

Boto, do iHMP, conta

Real, do HMIP, conta a antiguidade

Victoria Felicidade IOravosa Cruz Carvalho
antiguidade desde 7/8/76.
Raquel Corregedor
7,/8/76.

a antiguidade

Mineiro,

desde 7/8/76.

Rego, do HMP, conta a

do IHMP, conta

Hermínia Luz Guerreiro Matos Fernandes,
guidade desde 7/8/7'6.

desde

a antiguidade

desde

do {H1MP,conta a anti-

Maria Luísa !Marques 'Patrício Jacob, do HMIP, conta a antiguidade
desde 7/8/76.
Rogélia da Conceição Santos IRamos Sousa, do HMIP, conta a antiguidade desde 7'/8/76.
Maria de Fátima Jesus Cabaças, do IHMP, conta. a antiguidade desde
7/8/76.
Carlota Maria Dias de Sousa, do IHMP, conta a antiguidade
7/8/76.
Isabel Benvinda, Rodrigues
desde 7/8/76.
Isaura Graça
7/8/76.

Jardim,

Costa Ferreira,

do HMP,

Maria Amélia !Augusta. Quintela,
desde 7/8/76.
Maria Ofélia Correia
7/8/76.

do HlMIP, conta

conta

a antiguidade

a antiguidade

do iHMP, conta

Maria Graciete Pessoa Elvas
antiguidade desde 7/8/76.

do HM:P, conta a antiguidade

Martins

Cardoso,

desde

a antiguidade

Filipe.. do RlMP, conta a antiguidade

Maria Augusta Cleto Canceira,
7/8/76.

desde

desde

desde

do :HlMP, conta

li
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Maria, F1emanda Raposo André, do iH!MP, conta a antiguidade desde
7 /8/76.
1

M:~l'ia lHelena Santos Marques,
7/8/716.
iÀfaria da Natividade
7/8/716.

do iHMiP, conta a antiguidade

desde

Araújo, do iHMP, conta a antiguidade desde

iMargarida da Conceição Costa Sampaio e Silva, do /fIMP, conta a
antiguidade desde 7'/8/76.
Ilda 'BoaV'i'daSanltos Silva, do iaMP, conta a, antiguidade desde 119jW/76
Benvinda Consciação
19'/10/76.

'Mateus, do IHMP, conta a antiguidade

desde

Maria Odete Jesus Cheicro, do iHMDJiC, conta a antiguidade
19/10/7<6.

desde

Maria Manuela Dias Lourenço Batista Salgueiro, do iHMD]C, conta
a antigU!idlde desde 19/10/76.
Maria. R.osa Ferreira
'19/10/76.

Pinto,

a antiguidade

desde

IsaUra ,11.1
J.Vlarques Silva Rivera, do IHMDJiC, conta a antiguidade
19/10/76.

desde

Orlanda Maria Cheinho
desde 119/10/76.

do IfIMP, conta

Pereira, do HMDIC,

conta, a antiguidade

~ita d
e ~evedo
19/10/76.

Costa,

do iHrMDIC, conta

a antiguidade

desde

Ilda da"

.
Ivoncelção Pires tM~guel Pereira Sousa, do IHMDIC, conta, a
antiguidade desde '19/10/76.

Adelina ".
, ~llva Santos, do iHMP, conta a antiguidade desde 3;12/76.
Ma' a
. f!2 Virgínia, IPinheiro Esmael do IHMP conta a antiguidade desde
/1/77.
"
f.'lol'ind
a Almaro Pires dos Santos ' do iHMP conta a antiguidade desde
10/3/7-".
1
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Maria Ramos Serrano Berjano, do (fIMDJC, conta a, antiguidade desde
10/3/77.
Maria !Augusta Santos Diegues,
desde 16/5/77.
Josefa de Jesus Videira, Gonçalves
guidade desde 119/5/7'7.

do fHMIDIC, conta

a antiguidade

Guedes, do (fIMP, conta a anti-

Maria Amélia Soares Vicente, do HMIP, conta a antiguidade
19/7/n

desde

Palmira Luís Cabral, do BMP, conta a antiguidade desde 19'/7/77.
Maria Nazaré Samouco Costa Rodrigues, do UMP, conta a antiguidade
desde -19/7/71.
Maria do l::.:armoTavares Marçal, do iHMIP, conta a antiguidade desde
19/70/77.
Ma-ria Li sete Santos Oosta Henriques,
desde 19/7 / 77.
Maria Lopes Catarino,

do iHMP, conta a antiguidade

do HMIP, conta a antiguidade

desde 19j7

Luiza da Conceição Pires Dias, do HMP, conta a antiguidade
-1'9/7/77.
Sofia Leonor Mascarenhas
desde 19/7/77.
Maria Emilia
19/7 /77.

Nunes

Oliveira, do HMP,

Ostra, do IHMP, conta

177.

desde

conta a antiguidade

a antiguidade

desde

Maria Cândida do Carmo F. C. Esteves, do HMP, conta a antiguidade
desde 19/7/77.
Adelina Brites Grade,
Marilda Quintino
19/7/77.

do HMP, conta a antiguidade

dos Anjos. do HMP.

IMa,ria Helena Cândida
desde 19/7/77.

desde 19'/7/77.

conta a antiguidade

desde

Lopes Guia, do HMiP, conta a antiguidadC
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Gonçalv,es (;amelo Sousa, do~IHMP, conta a antiguidade
19/7/77.

UIS'a

R.o

sa
Maria Santana
19/7/77.

Maria Alice Go.ves
19/7/77.

desde

Azevedo, do HMP, conta a antiguidade

desde

Barbosa, do HMP, conta a antiguidade

desde

Maria Albertina da Conceição Guimarães
a antiguidade desde 19/7/77.

D. Neto, do HMiP, conta

M·
a,na de Lourdes Marques
deSde 190/8/77.

Amaral,

do IHMP, conta a antiguidade

Maria da 'oncelçao
C
. - F ernan d es Barrrga
.
R amos, d o' CFEX , con t a a
antiguidade desde 5/12/77.
Irene da Conceição
24/2/78.

Martins,

do HMR2,

conta a antiguidade

desde

Ma'
na Manuela Ribeiro Leite, do HMR1, conta a antiguidade
11/3/78.

desde

Enfermeiros de 3.' Classe
Maria A.
.
ngelma Albarram Grilo Sousa Dias do HMP, conta a antigUidade desde 1 /12/61.
'
'
A.delina d
a Conceição Dias Oliveira, do HMP, conta a antiguidade
deSde 16/9 i 65.
Maria d ,,",
.
d a ,-oncelção 'Almeida Esteves, do HM'P, conta a antiguidade
esde 10/1 I /65.
'Maria H:e .
d
nnqueta Goulão Marques ("), do HMDJ",
eSde 12/10/66.
rPers'r
I la das Mercês
5/8/68.

(a)

Descont

Bento,

do tHMP. conta

conta a antiguédade

a antiguidade

'.
a na antiguidade 3 anos 10 meses e 16 dias.

desde

<
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2/1/69.

Nobre, do HMP,
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conta a antiguidade

desde

Luísa Mourão Ribeiro, do HMP, conta a, antiguidade desde ,110/7/69.
Maria das Dores Lourenço Frederico, do HMP, conta a antiguidade
desde 1/5/70.
Maria Isabel Dinis Agostinho Campos, do HMP, conta a antiguidade
desde 11/1 /71.
Maria Germana iMarques, da DSA, conta a antiguidade

desde 1/2/71.

Maria da Luz Roque Lobo de Castro, do HMP, conta a antiguidade
desde 1'9/4 /72.
Maria Leonor Simões Azevedo Figueiredo,
guidade desde 1/5/73.

do HMP, conta a anti·

Maria Amaro Couto, do HMP, conta a antiguidade

desde 1/10/73.

Zulmira da Silva Machado Leitão Borges, do HMP, conta a anti'
guidade desde 1/10/73.
Noémia Gomes Cardoso, do HMP, conta a antiguidade desde 3/1/7.).
Maria Clemência, Murreia Gomes Campos,
guídade desde 7/ l/74.
Gracinda da Conceição Carrapano
guidade desde 28/ J /74.
Maria da Conceição
desde 11/3/74.

do tHMP, conta a ano'

Aldeano, do HMP, conta a anti'

Mota Barreira, do HMR2, conta a antiguidade

Bárbara Maria Pereira, do íHMiP, conta a antiguidade desde 13;12/75.
AuxilÍ!lr de Enfermagem
Maria da Luz Ramos
desde 1/3/7'7.

Serrano.

do IIMoDIC, conta

Oe

a antiguid:l

4.' Série

ORDEM DO EXeRCITO N .• 5

-------------------------------------------------------o

Chefe do Estado-.Maior do Exército

Pedro Alexandre

Gomes Cardoso, General

<Estáconforme.

o

Ajudante-General

73

ti)
ESTADO-MAIOR

DO EXÉRCITO

ORDEM

,

DO

EXERCITO

4." SÉRIE
N.G 6/1

DE NOVEMBRO

DE 1978

--------------------------------------------------PUblica_se ao Exército o seguinte:

I-

MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO

Por Q
espacho de 20 de Outubro de 1978 anotado pelo Tribunal
Contas em 25 de Outubro de 1978:

de

I' f'
. ; l~~l Ma~i~ V~rgínia de Assunção Leal do Ouartel-Generaí da
Colao Mlhtar de Lisboa -exon~rada
do referido cargo, a seu
POdido, desde I de Agosto de 1~78,
(D'á'
I

no da RepÚblica, n.s 259, 2,' Série de JS de Novembro de 1978)

Por d

' ,..,espacho de 25 de Setembro de 1978 anotado pelo Tribunal de
onta.-;em 4 de Outubro de 1978:
Bscritu ' ,
José Manuel Tomás Romão - exonerado do
refrano-dactilógrafo
id
eri o cargo, a seu pedido, desde 3,1 de Julho de 1978.
(Diã'

no da República, n,. 242, 2,' Série de 20 de Outubro de 1978,)

'Por d
"espacho de 12 de Setembro de 1978 anotado pelo Tribunal
'-'antas em 17 de Outubro de 1978:

ele

Bscriturá '
,
,
,
11'J' fio-dactIlógrafo Francisco José Pereira de Sousa do HoS'pltal
I Itar de Doenças Jnfecto -,Contagiosas _ exonerado do referido
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cargo em 7 de Junho de 1978, data 'em que pediu a rescisão do
contrato.
(Diário

da República,

n.s 251, 2." Série de 31 de Outubro de 1978.)

Por despacho de 19 de Setembro de 1978 anotado pelo Tribunal
Contas em 3 de Outubro de 1978:

de

Escriturária-dactilógrafa
Maria da Conce'ção Marques Ferreira, Ascenso - demitida do refendo cargo desde ,15 de Julho de 1978,
nos termos do n.· 2 do artigo 172.· do Regulamento de Ditcipline
Militar, tendo em vista o n." 9 do artigo 11.· e n.·6 do § 3.· do
artigo 23.· 'e artigo f4.0 do Decreto-Lei n." 32659 de 9 de Fevereiro de 1943.
(Diário

da República,

n.? 242, 2." Série de 20 de Outubro de 1978.)

Por despacho de 9 de Outubro de '1978 anotado
Contas 'em 25 de Outubro de 1978:

pelo Tribunal

de

Técnico de 3." classe António Alves Dias da Silva do Centro Enan'
ceiro do Exército - despedido do serviço nos termos do artigo 172.·, n." 2 do Regulamento de Disciplina Militar, por infracção
aos deveres 15.° e 18." do artigo 4.° do mesmo Regulamento.
2.° oficial Maria C'ândidl Varela Gomes do Centro Financeiro do
Exército - despedida do serviço nos termos do artigo 1Tl.", n." 2
do Regulamento de Disciplina Militar, por infracção a.os devereS
15.° e 18." do artigo 4." do mesmo Regulamento.
3.· oficial Maria Joaquina Pinto Alves da Luz de Lima Faísca do
Centro Financeiro do Exército - despedida do serviço nos termOS
do artigo ln:, n." 2 do Regulamento de Disciplina Militar, por
infracção aos deveres IS." e 18.· do artigo 4." do me.mo Regula.mento.
Natércia Pimentel Reis do Centro Fin:wceirO
do Exército - despedida do serviço nos termos do artigo 172:'
n." 2 do Regubmento de Disciplina Militar, por 'infracção aoS
deveres 15." e ,18." do artigo 4." do mecrno Regulamento.

Escriturária-dactllógrafa

(Diário

da República,

n.O 259, 2." Série de 10 de Novembro de 1978.)

4.' Série
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---------------------------,,~-----------~--.----------II- TRANSFERÊNCIAS
Armas e Serviços
Direcção do Serviço de Pessoal
3

c

.

Repartição de Ofic:ais
f"
o IClal Maria. Graciete Rosa (92054769) do Depósito
Adidos.

Deve &cr considerada

nesta situação desde 13 de Outubro

Geral de
de ,1978.

Repar[ção de Praças
3' O!kial Maria Agripína da Cruz Serrano
'Centro Financeiro do Exército.

Antunes

do

(9'20:9'167)

3.

0

oficia,l Maria da Anunciação Freitas Duarte da :ruz
(92C01471~ do Centro Financeiro do Exército.

Carvalho

Devem ser consideradas nesta situação desde 16 de Outubro de 1978.

Repartição de Pessoal Civil
Bs.critur' .
(9 ana-dactilógrafa
'Maria Luiza Casqueiro Pereira de Melo
2Ü35774) do Estado-Maior
do Exército.
Deve
Sler Considerada nesta situação desde 13 de Outubro de 1978.

Repartição de Recrutamento
3 o f'
. o Icial Eul T d
'.
.
) d ~
p'
a la e Jesus PIres Silva Martins (92028659
o '~entro
Inanceiro do Exército.
Deve
ser Considerada nesta situação desde 25 de Outubro de 1978.

Direcção da Arma de Infantaria

2. o"
l'lcial '"' I
lt ecrutarnento
'...
ar os Jorge da Silva Bastos
0

beve

(91027373)

da Repartição

de

.
ser considerado

nesta situação

desde 25 de Outubro

de 1978.
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N.O 6

Escolas práticas das armas e serviços. centros de instrução
e unidades:
Escola Militar de Electromecânica
Escriturária,-dactilógrafa
Olga do Carmo
da Repartição de Oficiais.
Deve ser considerada

nesta situação

Ramos

Felicio

(92127873)

desde 13 de Outubro

de '1978.

Regimento de Infantaria de Viseu
Auxiliar de serviço Maria Adelaide Araújo
do Instituto de Odivelas.
Deve ser considerada

de Oliveira (9W07573)

nesta situação desde '17 de Outubro

de 1978.

Regimento de Transmissões
3: oficial Maria de Lurdes Sá Nogueira, Sousa de Carvalho
(92D041<í9) do Centro Financeiro do Exército.

Borges

Diversos
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Escriturária-dactilógrafa
Francisca Ganhão Carvalho Teixeira, DomIngues {92039373} da Repartição de Pessoal Civil.
Deve ser considerada

nesta situação desde 13 de Outubro

de 1978.

Centro Financeiro do Exército
Verificador de vencimentos Nataniel Nonato Jesus Rodrigues (91009421)
da Direcção do Serviço de Finanças.
1.' oficial António Lúcio de Sousa Dias (91036570)
Serviço de Finanças.

da Direcção dO

1.0 oficial

Rodrigue6

Preparadora

ues

Helena Maria de Sousa Nogueira Lança
(92ül5567)
da Direcção do Serviço de Finanças.

de vencimentos de V Dulce Fortunato Fortes R.odrig
(92002268} da Direcção do Serviço de Finanças.

4,- Série
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-----------------------------------------------------Prepa.radora de vencimentca de I: Maria Carlota Nogueira de Miranda
Simões (92020867) da Direcção do Serviço de Finanças.
Preparadora de vencimento, de 1.' Maria da Graça de Albuquerque
Cabral de Sacadura Castelino e Alvim (920l5886) da Direcção
do Serviço de Finanças.
!Preparadora de vencimentos de I." Maria José Magalhães de Almeida
e Silva (92015467) da, Direcção do Serviço de Finanças.
2.' oficial António Manuel Rodrigues
da Serviço de Finanças.
2,' oficial Cidália

Brito (91'l07473) da Direcção

Maria Jesus Alves Garcia
do Serviço de Finanças.

2.'

(92046972) da Direcção

f

o Icial Deolinda Maria da Silva Courela Ferreira
Direcção do Serviço de Finanças.
2,'

(920328'11) da

fi'

o lcial João Matias Ferreira Machado (~1023377) da Direcção do
Serviço de Finanças.

2.· of .
ICI~1 Isabel Maria Borges Batista (92051271) {la Direcção
ServiÇO de Finanças..

do

2" f
. o Icial Júlia, Ramires Rosa da Silva Ruivo Dias André (92025971)
da Direcção do Serviço de Finanças.
2' ofi . I
.Cla Laura Maria de Oliveira de Sousa Girão (92004468) da
Dlreção do Serviço de Finanças.
2.°
~iciaJ LUcinda Maria Palma de Borja Serafim Bento (92il32272)
a DirecÇão do Serviço de Finanças.
Pre~rad~ra de vencimentos de 2," Margarida Cândida Alves Florentino
F~relra Correia da Silva (92112173) da. Direcção do Serviço de
tnanças.
2.' of .
SICI~1Maria tElizabete da Silva José (92001968) da 'Direcção do
ervlÇo de Finanças.
2.0 of .
~16~Maria EmHia Júlia Bagulho Pires Pinto Balsemão (92029777)
Irecção do Serviço de Finanças.
2,' ot' .
IClal M .
.
(9206 arla Helena, de Albuquerque Corte Real Branco Domingues
5473) da Direcção do Serviço de Finanças.
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2.· oficial Maria

Helena Quaresma Sousa OarvaJho Pereira (92(43671)
da Direcção do Serviço de Finanças,

2.· oficial Maria José Bartolomeu Florêncio Henriques Dias (92126573)

da Direcção do Serviço de Finanças.
2.· oficial Maria José dos Santos Batista (92:002>68) da Direcção do
Serviço de Finanças,
2.· oficial Maria Luísa da Silva Alvea Maia Fonseca (921 W673) da
Direcção do Serviço de Finanças.
2.· oficial Maria de Lurdes Vaz Amaro
Direcção do Serviço de Finanças.

Quadrade

(9-2ü23677) da

2.· oficial 'Maria Manuela dos Anjos Ferreira (9202%77} da DirecçãO
do Serviço de Finanças,
2.· oficial Maria, Manuela Bernardo de Carvalho
da Direcção do Serviço de Finanças.

E:t,·eves (92:110573)

2.· oficial Maria Manuela 'Monteiro Gaspar (9204'127'1} da DirecçãO
do Serviço de Finanças.
Maria Natália Martins Lopes Colaço (92032474)
do Serviço de Finanças.

2.· oficial

da Direcção

2 .. ofioial Muda Teresa, da Encarnação

da Direcção

Bravo Nunes Cavaco (92107673)
do Serviço de Finanças.

2.· oficial Maria Zamy de Carvalho

da, Direcção

Brito Marques Ferreira (92023267)
do Serviço de Finanças.

Preparadora
de vencimentos Aida da Conceição Saraiva MourãO
Rebelo de Freitas (920:}9168) da Direcção do Serviço de FinançaS.
Preparadora de vencimentos Eduarda Maria Lobato de Faria de MeIO
Nogueira da Silva (920001868) da Direcção do Serviço de FinançaS.
Preparadora
Pedro

Preparadora
Ribeiro

de vencimentos Laura Maria Lopes Faria dos SantoS
da Direcção do Serviço de Finanças.

(9204177'1)

de vencimentos Maria Fernanda da Conceição GeraldeS
Lopes (9'2:X)4868) da Direcção do Serviço de Finanças.

Preparadora de vencimentos de 2." Maria de Jesus Franco Bélico de
Velasco C. Teixoira (920::J7'168) da Direcção do Serviço de Finan'

ças.
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/Preparadora de vencimentos de 2," ~Maria João de Oliveira Sequeira
Marcelino (92001774) da Direcção do Serviço de Finanças.
IPreparadora, de vencimentos de 2." 'Maria de Lurdes Gonçalves Vintém
(92027~69} da Direcção do Serviço de Fénanças,
'Preparad ora de vencimentos
'
. V'rrgrrua
"
G ornes
de 2." M aria
IRibei
I erro
(92040972) da Direcção do Serviço de Finanças.
Pre
pa,radora de vencimentos de 2: Marta Canuto (92027269) da Direcção do Serviço de Finanças,
Preparadora de venc':mentos de 2: Regina Amélia Campos Barradas
d~ LacercLl. Machado (92:>43871) da Direcção do Serviço de
FlUanças,
!Preparadora de vencimentos de 2." Ros'inda Máxima de Moura Marq~es Fernandes Magueijo (92041971) da, Direcção do Serviço de
FinanÇaS,
Preparadora de vencimentos de 2: Vanda Maria de Abreu Gonçalves
920
(
nC68) da Direcção do Serviço de Finanças,
3,' oh:iaI Ana Maria da SiJV:l Valente Morais Monteiro Nunes
(9212J6373) da Direcção do Serviço de Finanças,
3,° ofi ' I
Cla Anl,bela da Silva "'ampos Carvalho (92040:>74) da Direcção
da Direcção do Serviço de F'inanças,
3,° f
od :cial 'n
A tõonlO
, Manuel Monforte Ca I"helros aa Cun h a (911""173)
.r: '~V .
o SerViço de Finanças,
3 ° of' ,
' -da 'D'
IClal Be
,
Pereira
,
G onça Ives P'ereira (92001368)
_ a tri
nz '"'a,:quelro
Irecçao do Serviço de Finançar.
3,° of '
I

(9~lal Maria Dolores Frap ·20rte-RC:l1 Forte Almeida Frazão
OS2872) da, Direcção do Serviço de Finanças,
3 o f'
, o lcia! M '
5
d n' afIa de Lourdex Chasquciro da Costa e Cunha (92023 77)
a Irecção do Serviço de Finanças,
3,°
ofkial1\1 '
da D' ·lna de Lourdes Chasquciro da Costa e Cunha (9t2,02JS77)
Irecção do SerV':ço de FInanças,
3,"
Oficial M '
t
da D' . ana M:ugarid3. Romão de MMos Rodrigues Jú io
Ire;::Ção do Serviço de Finanças

4." Série
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3." oficial Maria

da Saudade Moura de Menezes (92094273)
recção do Serviço de Finanças.

da Di-

3." oficial Rosa

da, oi-

recção

Maria Martins Farinha Rodrigues (92001268}
do Serviço de Finanças.

3: oficial Vicência Rosa Garcia Abreu Batista {92010472) da Direcção
do Serviço de Finanças.
Preparadora

de vencimentos de 3.' Maria Helena de Oliveira MatosO
da Direcção do Serviço de Finanças.

(92115073)

Preparadora de vencimentos de 3." Maria Luísa de Oliveira Melo e
Faro (92049174) da Direcção do Serviço de Finanças.
Preparadora de vencimentos de 3." Maria Manuela, Ferro Franco de
Matos (92023477) da Direcção do Serviço de Finanças.
Escriturária-dactilógrafa
Ana, Maria de Vasconcelos e Sousa Ferrúcio
{92035275) da Direcção do Serviço de Finanças.
Escriturária-dactilógrafa
Angelina de Jesus Pereira Duarte Dias e SilVlI
(9201,1474) da Direcção do Serviço de Finanças.
Eucriturária-daotil6grafa Celeste Maria Teixeira dos Santos (92028,671)
da Direcção do Serviço de Finanças.
Escriturária-dactil6grafa
iEdite Santos Silva Andrez Rosa (92097913)
da, Direcção do Serviço de Finanças.
iEscriturária-dactil6grafa Inês Carreira Vicente (92000971)
do Serviço de Finanças.
Escriturária-dactil6grafa
Ivone Luz Silva Raénho
Direcção do Serviço de Finanças.

da DirecÇãO

Lima (921111173} d~
74

Escriturário.dactil6grafo
José Vicente Espanhol de Carvalho (910744
da, Direcção do Serviço de Finanças.

)

Escriturária-dactil6grafa
Maria Alice da Fonseca Constantino de
Macedo Barbosa (92055,272) da Direcção do Serviço de FinançaS'
rtiJlS

IEscriturária-dactil6grafa 'Maria Augusta Henriques das Neves Ma
(92114673) da, Direcção do Serviço de Finanças.
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ESCt<iturária-dactiI6grafa Maria Cândida de Jesus Rodrigues (92023077)
da Direcção do Serviço de Finanças.
EsCriturária-dactil6grafa
!M'a.ria !Edite de Oliveira
(9208307,1) da 'Direcção do Serviço de Finanças.

Gomes

Lopes

EsCriturária_dactil6grafa Maria Elisa da, Fonseca Amado Correia de
kaújo
(9Z.004575) da Direcção do Serviço de Finanças.
cr
Es iturária_dactil6grafa Maria Manuela Nogueira Dias (92004374) da
Direcção do Serviço de Finanças.
EsCriturária-dactil6grafa Maria Noérnia 'Pires Afonso Lopes dos Reis
Z
(9I '00347:1) da Direcção do Serviço de Finanças,
~SCriturária-dactiI6grafa Maria Norrnélía de Almeida Peixoto Pereira
(92000972) da Direcção do Serviço de Finanças.
Escriturária-dactil6grafa Maria da Piedade Caldas de Oliveira Serqueira
Marcelino (92001'674) da 'Direcção do Serviço de Finanças
Urár
1ls<:rit2
ia-dactiI6grafa Maria Susana Pereira de Brito
(9 005975) da Djrecçãn do Serviço de Finanças.

Monteiro

Escritu . rto
.
d
,ra -(fac:tiI6grafo Mário Carlos Azevedo Xavier (9106267'2) a
bl1'ecção do Serviço de Finanças.
AUXiliarde
.serviço de 2: Corália da Silva Pereira Mourão Apolónio
20
(9
1
6176)
da lDirecção do Serviço de Finanças.
I)C\>Ie
1

U1

ser Considerados nesta situação desde 27 de Outubro de 1978.

Serviço de Informática do Exército
3.. of' .
F'manee'
ICla,1Maria
Isabel Ramos dos Santos (921079,73) do Centro
d
,b
Iro o Exército.
eVie
ser Considerada nesta situação desde 15 de Setembro de 1978.

3··or

.

Instituto de Odivelas

r~clal Maria Augusta do Santo
entro Financeiro do Exército,

Máximo Mendes (92023571) do
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3.° oficial Maria Alice Simões Roque (920201'67) do Centro Fúnanceiro
do Exército.
Devem ser consideradas nesta situação desde 115 de Setembro de 1978.

o Chefe

do Estado-Maior do Exército

Pedro Alexandre Gomes Cardoso, General
Está conforme.

o Ajudante-General

ti)
ESTADO-MAIOR

ORDEM

DO EXÉRCITO

DO

4,11 SÉRIE

,

EXERCITO

N." 7/1 DE DEZEMBRO DE 1978

-------------------------------------------------Publi

ca'se ao Exército o seguinte:

I - MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
.por de
C spacho de 2 de Novembro de 19n anotado pelo Tribunal
Ontas em 7 de Novembro de 1978:

de

llrofess

ln o:a efectiva Laura Arminda Duarte de Almeida Carvalho, do
d sl!ituto de OdiVlelas- exonerada do referido cargo, a seu pedido,
esde 2 de Outubro de 1978.
(Diário d

a República, no' 269, 2," Série, de 22 de Novembro de 1978,)

Por (jes
Cc Ilacho de 3 de Novembro de 1978 anotado
ntas em 10 de Novembro de 1978:

pelo Tribunal

de

Â'UXir
lar de s
'
'.
F
'
do R ,ervlÇO de 2." classe António FelicIano Baptista
erre~ra,
C argoeglmento de Infantaria
do Funchalexenorado do refendo
d o Contrato,
desde 18 de Outubro de 1978, data em que pediu a rescisão
(Diário d

a

R
epública, n.' 270, 2." Série, de 23 de Novembro de 1978.)

4." Sério
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II - TRANSFElU:NCIAS
Armas e Serviços
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição Geral
Escniturária-dactilógrafa
Centro Financeiro
Deve ser considerada

Gisela Cardoso
do Exército.

Coimbra

Vale Monteiro,

nesta situação desde '17 de Novembro

do

de 1978.

Secção de Estudos Gerais
Escriturária-dactilógrafa
Suzete Santos Fernandes
ção do Serviço de Material.
Deve ser considerada

Cardoso, da Direc-

nesta situação desde 24 de Novembro

de 1978.

Direcção do Serviço de Admhústração Militar
Tecnica de engenharia Maria Elvira Coelho Cortesão
tituto Militar dos Pupilos do Exército.
Deve ser considerada

Abreu, do Ins'

nesta situação desde 23 de Novembro de 1978.

Escola Militar de Electromecânica
2.0 oficia') Teresa Maria Tavares Peixoto, da Direcção do Serviço de
Finanças.
Deve ser considerada

nesta situação desde 8 de Novembro

Regimento de Infantaria
Auxiliar de serviço de 2:
Colégio IMmtar.
Deve ser considerada

8
de 197 ,

de Setúbal

classe Maria 'Rosa Pomares

Ta vares, dO

nesta situação desde 8 de Novembro

18

de 19

.

4.- Série

ORDEM DO ExtRCITO

N." 7

87

-------------------------------------------.------------Regimento de Infantaria

de Tomar

Barbeiro João Simões Rodrigues, do Regimento de Artilharia de Costa.
Deve ser 'Considerado nesta situação desde 8 de Novembro

de 1978.

Estabelecimentos de Ensino
Instituto Militar dos Pupilos do Exército
2

o

f'

. o IClal Deolinda Maria Silva Courela Freire Ferreira, do Centro
Financeiro do Exéroito.
Deve se.
.
r conslderada nesta situação desde 8 de Novembro de 1978.
2 o f'
. o ~clal Maria Ivone de Oliveira Pegado e Matos Sequeira, da Direcçao do ServiÇo de Finanças.
Deve
ser considerada nesta situação desde 8 de Novembro de 1978.

Instituto de Odivelas
i2' f
. o Icial Maria
SXército.

Adelaide

Raposo

de Melo,

do Estado-Maior

do

Deve se

.
r consIderada nesta situação desde 8 de Novembro de 1978.
Escriturá'
C ria-dactilógrafa Maria Angelina Pires Amador Serrano, do
entro Financeiro do Exército.
CeVe
ser considerada nesta situação desde 8 de Novembro de 1978.

Divenos
Conselho Superior de Disciplina do Exército
~otOl'jst F
. a rancisco Pereira Trovão, da Direcção do Serviço de MaterIal.
Deve
ser Considerado nesta situação desde 24 Novembro de 1978.
~Otorista
.
.
.
.
b eVe s Alberto de FIgueiredo, da DIrecção do Serviço de Material,
er 'COnsiderado nesta situação desde 24 Novembro de 1978.

4.• &rie
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Motorista

Gilberto

dos Anjos Guedes.

da Direcção

do Serviço de

Material.
Deve ser considerado

nesta situação

Distrito de Recrutamento

desde 24 Novembro

e Mobilização

2: oficial Maria da Graça Beirão Duarte
da L" Companhia Disciplinar.

de 1978.

de Castelo Branco
Soares Almeida Antunes.

Deve ser considerada nesta situação desde 17 Outubro de 1978.

Hospital

Militar de Doenças Infecto-Conta&iosas

Escriturãria-dactilógrafa
Maria Normêlia
do Centro Financeiro do Exército.
Deve ser considerada

de Almeida Peixoto Pereira.

nesta situação desde 17 de Novembro

1... Tribunal

Militar Territorial

8
de 197 .

de Lisboa

1 • oficial José Alberto Vicente Lopes. do Arquivo Histórico

Militar,

Deve ser eonsiderado nesta situação desde 8 de Novembro de 19,18,

Arquivo Geral do Ministério

do Exército

tillS
Escriturãria-dacti'lógrafa
Maria Renée de Sousa Teixeira Mar
Pelote. do Regimento de Infantaria de Queluz/Serra da Dr'
regueira.
Deve ser considerada

78

nesta situação desde 15 de Setembro de 19

Arquivo

Histórico

Militar

3." oficial Ana Maria da Silva Valente Morais Monteiro
Centro iFinanceiro do Exército.
Deve ser considerada

.

nesta situação desde 8 de Novembro

Nunes. dO
78

de 19

.

4.' Séne
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N.. 7

---------------------------------------------------------o

Chefe do Estado-Maior

Pedro Alexandre

do Exército

Gome'S Cardoso, general

Está conforme.

o Ajudante-General

Joaquim Miguel Duarte Silva, general
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ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

,

ORDEM

DO

4," SÉRIE
~

EXERCITO

JANEIRO DE 1979

Pllbli
C8-se ao Exército o seguinte:

1- TRANSFER~NCIAS

Armas e serviços
Direcção do Serviço de Finanças
Repartição da ADME
2 - of' ,
,
IClallY..rerrn"
"
d L'
d O'
'"
irua Rosa Frenkel Fialho Pereira e rma, a irecç o
"O Se \,(4 '
rvlÇO de Finanças.
2oficial b_ ,
,
1)'
<VIana de Fátima Raposo de IMedeiros Pereira Duarte, da
l1'ecÇão do Sel'Viço de Finanças.
2," ofi '
clal
Çã
R.0Sa Manai Brissos de Sousa .pinheiro Mira Vaz, da Direco do Serviço de Finanças.
ã

2,-

oficial
do S

Ma .
. na Manuela Branco Domingues
ervlÇo de F1inanças.

Furtado,

da Direcção

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Reahnento de Infantaria de Abrantes
t\llJt'I'
I lar d
};'inan e .servente de 2." classe Virgínia de Jesus Aires.
be\'e __ celro do Exército.
~'"' Co

id
nSI erada

nesta

situação de de 5 de Dezembro

do Centro

de 1978.

4," 5trie

ORDEM DO EXBRCITO N,o 1

2

----------------------------------------------------Diversos
Conselho Superior de Disciplina do Exército
Motorista

Basílio Ferren

Machado,

do Qua.rtel-General

da RegiãO

Militar de Lisboa,
Centro Financeiro do Exél'cito
2 ° 'Oficial Fernanda Xavier Tavares da Mata, da Repartição de Vencimentos,
2.° oficial Maria de Fátima Teixeira Viana, da Roepartição de Venci'
mentos.
Auxiliar de serviço de 2: classe Mariana, Lúcia Dionlsio, da Reparti·
ção de V'encimentos.
Deve ser oonSliderada nesta s1tuação desde 7 de Novembro

8
de 197 .

2.° oficial Ana Maria, Gomes Mendes Arnaut Colaço Santos, da Repar'
tição de Vencimentos.
3.° oficial José Teófilo

Vieira de Matos Saraiva, da Repartição

de

Venoimentos.
78
Devem ser considerados nesta, ·situação desde 13 de Novembro de 19 .
3.° oficial iMaJria de Lurdes Leitão Moreira da Costa, da RepartiÇ~o
de Venciment03.
Escriturária-dactilógrafa,
Maria Alice Martins Ramos Bernardino, d~
Repartição de Vencimentos.
Escriturária-dactilógrafa
Maria Oelest,e Lopes Martins Batista, pellll"
da, R,epartição de Vencimentos.
Escriturá:ria-dactilógrafa 'Maria da. Glória Oonoeição Rosa FralAo 0('
rasco, da Repartição de Vencimentos,
o
Escriturária-dactilógrafa
Maria Leonor Nunes Pereira. Lambelh • O'
Repartição de V,encimentos.
10
lJS

,Auxiliar de Serviço de 2." classe Adelaide Co!Jta Mendonça, AUg
,Pereira Coutinho, da Repartição de Vencimentos.
918
Devem ser consideradas nesta situação desde 14 de Novembro de I

4.' Série

ORDEM

no

f!XARCTTO N.O 1

3

-----.------------------------------------------1·

.,.

~. Odcial Anabela Monteiro
cimentm

Valdez; Rebelo, da Repartição

Deve ser con~iderada nesta situação desde 22 de Novembro

de

VeD-

de 1978.

II- DIVERSOS
P% Portaria, de II de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal de Cons em 18 de Janeiro de 1979:

liceu .
Cla<loJosé Luís Chaves Loureiro, professor efectivo do 6: Grupo
de disciplinas do Colégio Militar - atribuída a 2.' fase do Ensino
Secundário e o direito ao correspondente abono desde 1 de Agosto
de .:1978, nos termos do disposto nos artigos 1.0 e 4:, n." 1 do
artIgO 8: e artigo 12: do Decreto-Lei n." 14/7<8, de 18 de Abril,
~ectificado com as respectivas emendas pela Lei n." 56/78, de 27
De._J~lho, conjugado com o Despacho n." 307/78, publicado no
larzo da República n." ~74, 2.' Série, de 28 de Novembro de 1978,
Por ter completado, em 8 de Setembro de 1976, cinco anos de bom
e efectivo serviço no desempenho de funções docentes.
(~[.~ ?evidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 35-6/73.)
( lar~o 'da República, n." 312,2.' Série, de 7 de Fevereiro de '1979.)

~and

iI!a_ o .Conselho da, Revolução, pelo Chefe do !Estado~Maior do
a l(~rcltO, nos termos do disposto nos artigos 1.. e 5:, n." '1 do
;~I~O 8: e do artigo 12: do Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de
de fII, rectificado com as respectivas emendas pela Lei n.· 5'6/7S,
27
00 . ~~ Julho, co~jugado com o DeSl~cho n." 307/78, publicado
197Dlar/(~ da Republica n." 274, 2: Série, de 28 de Novembro de
r 8, atnbuir a 3.' fase do Ensino Secundário e 'O direito ao cortie&Pondente abono desde 1 de Agosto de 1978 ao professor efec,~o ~o 6: Grupo de disciplinas do Colégio Militar, José 'Pinto
anguelredo, por ter completado, em 26 de 'Maio de 1976" doze
tesos de bom e efectivo serviço no desempenho de funções doeen(Diário da República, n." 34, 2: Série, de 9 de Fevereiro de 1979.)

ORDEM DO EX~RClTO No· 1

4

o

Chefe do Estado-Maior do Exército

Pedro Alexandre

Gomes Cardoso, general

Está conf>ormeo

o Ajudante-General

Joaquim Miguel Duarte Silva, general

40' S6rie

(g
ESTADO-MAIOR

DO EXÉRCITO

,

ORDEM

DO

4,11 SÉRIE
~E
Jlllbr

EXERCITO

FEVEREIRODE 1979

lca'se ao Exército

O

seguinte:

I - TRANSFERÊNCIAS

Armas e Serviços
Estado-iMaior do Exército
Ad'

b

Jri~o administrativo Manuel Luiz Gonçalves
IrecÇão do Serviço de Intendência.

Neto Ferreira,

da

eVe ser Considerado nesta situação desde 16 de Janeiro de 19791.

Direcção do Serviço de Pessoa]
Repartição

de Recrutamento

3,· Of' .

dlclal, Licínia Pires de Matos iMorgadinho Faustino (912097673),
a Direcção do Serviço de Finanças.
3,. ofi '
c1al
(91
Maria Eduarda de Sousa Guerra da Silva Marreíros
2022777), da Direcção do Serviço de Finanças.
3.
, of' '
~CJalMaria Teresa Marques Pissarreiros (92046674), da DirecbeV ç o do Serviço de Finanças.
ern
ser Consideradas nesta situações desde 12 de Janeiro de 1979.

6

4 .• Strie

ORDEM DO EXBRCITO N.· 2

Chefia do Serviço de Preboste
2.• oficial Maria Cândida Rumina Diniz, da Repartição Geral da
Direcção do Serviço de Pessoal.
Deve ser considerada nesta situação desde 29 de Dezembro de 1978.

Quartel-General

da Região Militar do Sul

Auxiliar de serviço de 2: classe Leonardo
do Regimento de Artilharia
de Évora.

Rosârlo

Merca Pino ta,

Auxiliar de serviço de 2: classe Joana Garcia Ferreira, do Regimento
de Artilharia de Évora.
Auxiliar de serviço de 2: classe Angelina Rosa da Silva, do Regi'
mento de Artilharia de Évora.
Auxiliar de serviço de 2." classe Beruardina
mento de Artilharia de Évora.

Maria Beira, do Regi-

Auxiliar de serviço de 2." classe Isabel Antónia Guerra, do Regimento de Artilharia de Évora.
8
Devem ser considerados nesta situação desde 7 de Dezembro de 197 .

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrUçl10
e unidades:
Escola de Formação de Sargentos
Motorista 'Fernando António Fontes Delgado, da Academia Milit!lf.
Deve ser considerado nesta situação desde 23 de Janeiro de 1979.

Distrito de Recrutamento

e Mobilização

de Angra do Heroisut°

Escriturârio-dactilógrafo
Carlos Miguel de Almeida Tavares da cost!l
(23040511), do Batalhão de Caçadores 5.
neve ser considerado nesta situação desde 23 de Janeiro de 1919.

4.' Série

ORDEM DO ~RCITO

N.' 2

7

--------------------------------------------------------Por

H-DIVERSOS
~
portaria de 6 de Dezembro de 197& visado pelo Tribunal
Contas em 18 de Janeiro de 1979.

de

licenciado Mário Garcia do Carmo, professor efectivo do 1.' Grupo
de disciplinas do Colégio Militar - atribuída a 2,' classe do
Ensino Secundário e o direito ao correspondente abono desde
1 de Agosto de 19í7&, nos termos do disposto nos artigos 1,' e 4.'
n.· '1 do artigo 1·8.· e artigo 1:2.' do Decreto-Lei n.· 74/78 de
'18 de Abril, ratificado com as respectivas emendas pela Lei
n,» 56/78 de 27 de Julho, conjugado com o Despacho n." 307/78,
P,ublicado no Diário da República n.· 274, II Série, de 23 de
Novembro de '1978, por ter completado em 19 de Dezembro de
1976 cinco anos de bom e efectivo serviço, no desempenho de
funções docentes.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n.· 356/73.)

(Diário da República. n.s 32, 2." Série, de Fevereiro de 1979..)

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Pedro Alexandre

Está

Gomes Cardoso, general

conforme.

O Ajudante-General

Joaquim

Miguel

Duarte

Silva, general.

J

ESTADO_MAIOR

DO EXÉRCITO
,

ORDEM

,

DO

4". SÉRIE

N.o

EXERCITO

3/1 de Morço de 1979

PUblica-se ao Exércit
•
xerci o o segumte:
I-ADMISSõES
Por despacho de 15 de Abril de 1978, visado pelo Tribunal de Contas
em 7 de Fevereiro de 1979:
Licen . d

era a Dr." Maria Isaura Rosa Pinto de Sousa, contratada para
e~ercer o cargo de especialista - farmacêutica, eventual, no Hosi;tal Militar Regional n.' I, nos termos do artigo 4.· n." 1 do
ecreto-Lei n.· 220/71, de 26 de Maio e despacho de Sua Ex: o
Ministro da Defesa Nacional e Ministro das Finanças, de 2 de
,Abril de 1973.

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

fi - MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
POr d
t espacho de 8 de Janeiro de 1979, anotado pelo Tribunal de Con-

as em 7 de Fevereiro de 1979:
Bncad~r~ador de I: classe, Joaquim Livreiro Rocha, da Academia
~t1ltar, exonerado do referido cargo desde 19 de Dezembro de
97
8, data em que tomou posse na categoria de contramestre
- encadernador de I: classe.
(Diário da República n.• 47 -

2." Série de 24 de Fevereiro do 1979.)

10

4.· Série

ORDEM DO EX~RCITO N.· 3

m-

TRANSFER:f!;NCIAS
Armas e serviços

Estado-Maior

do Exército

Técnico de 3." (Economia) Henrique Manuel Pereira Alves de Sousa
(91029668), da Repartição de Sargentos.
Deve ser considerado

nesta situação

desde 6 de Fevereiro

de 1979.

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Recrutamento
Escriturária-dactilógrafa
Irene Correia
recção da Arma de Infantaria.
Deve ser considerada

IMiranda (9'20635712), da Di-

nesta situação desde 23 de Fevereiro de 1979.

Escolas práticas
e unidades:

das armas c serviços, centros de InstruçãO

Escola Prática de Administração

Militar

Escriturária-dactilógrafa
IMaria Domingos da Silva
(92140073), do Centro Financeiro do Exército.
Deve ser considerada

Luiz

nesta situação desde 6 de Fevereiro

Cavacll
de 1979.

Diversos
Centro de Estndos Psicotécnicos

do Exército

2,· oficial Maria Natália Martins Lopes Colaço (92032472), do CentrO
Financeiro do Exércitc.
Deve ser considerada

nesta situação

desde 91de Fevereiro

de 1919·

Hospital Militar de Denças Infecto-Contagiosas
!Escriturário-dactilógrafo
Augusto Carlos de Spinola e Santos 'Pardal
(91142973), do Colégio Militar.
Deve ser considerado

nesta situação desde 16 de Fevereiro de 1919·

4.' Série

ORDEM DO EXeRCITO N .• 3

11

-------------------------------------------------------Arquivo Histórico Militar
2.· oficial Maria Elisabete da Silva José (9Q()()1968), do Centro Financeiro do Exército.
Deve ser considerada

nesta situação

IV -

desde 6 de Fevereiro

de 1979.

DIVERSOS

Por Portaria de 5 de Dezembro de 1978, 'Visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Janeiro de 1979:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do
EXército, nos termos do disposto nos artigos L· e 5,·, n." ,I- do
artigo 8,' e artigo ,12,· do Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de Abril,
ratificado com as respectivas emendas pela Lei n." 56/78, de 27 de
JUlho, conjugado com o Despacho n." 307/78, publicado no Diário
da Roepública n." 274, 2,' Série, de 28 de Novembro de 1978,
atribuir a 3,' fase do ensino secundário e o direito ao correspondente abono desde 1 di! Agosto de 11978, ao professor efectivo
de Educação Física, do Colégio Militar - Carlos Dario Fernan~es, por ter completado, em 26 de Setembro de 19.76, doze anos
de bom e efectivo serviço no desempenho de funções docentes.
(Didrio da República n.s 38 - 2.' Série de 4 de Fevereiro de 1979.)

o Chefe

do Estado-Maior do Exército

Pedro Alexandre

Gomes Cardoso, general

Está COnforme,

o

Ajudante-General

Joaquim Miguel Duarte Silva, general

.'

~~l

ESTADO-MAIOR DO EXÉR~ITO

ORDEM

DO

4,- SÉRIE

,

EXERCITO

N.o 4/1 DE ABRIL DE 1979

PUblica_se ao Exército o seguinte:

1-

ADMISSOFS

Por d
espacho de 10 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal
Contas em 23 de Fevereiro de 1979:

de

Maria Emília Pinto Marinho da Silva, nomeada para exercer o cargo
d~ enfermeira de 2," classe no Quadro do PesoaI Civil do Exérclto/lIospitaI Militar Principal, nos termos do n." 1 do artigo 1..
e n,· 1 do artigo 3,· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
Portaria n." 12/78, de 10 de Junho, Número 1 e 2 do artigo 2,.
e n,o 2 do artigo 3,· da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
(São d '
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário

da República n.s 55, 2," Série, de 7 de Março de 1979,)

Isabel R
, osa Coelho Batista, nomeada para exercer o cargo de enfer~elra de 2," classe do Quadro do Pesoal Civil do Bxércíto/Hospídai Militar Principal, nos termos do n." 1 do artigo 1.0 e n." 1
~ artigo 3,° do Decreto-Lei n." 103/77 de 22 de Março, Portaria
n. 12/78, de 10 de Junho, números 1 e 2 do artigo 2 .. e n." 2 do
artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
(São dev'
Idos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
<Diário d. R
ibl!
,
9)
a
ep« fica n,O 55, 2," Série, de 7 de Março de 197 .

14

ORDEM DO EX~RCITO N.o 4

4.& Série

Por despacho de 23 de Novembro de 1978, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Fevereiro de 1979:
Jorge Rodrigues. contratado para exercer o cargo de barbeiro do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Infantaria.
nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77 de
22 de Março, conjugado com a alínea a) do n." 1 e alínea b)
do n." 3 do artigo 3.° da Portaria 791/77. de 28 de Dezembro, e
alínea b) do artigo 53. do Decrceto-Lei n." 294/76. de 24 Abril.
0

Adalberto Maurício Gomes, contratado para exercer o cargo de barbeiro do Quadro de Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de
Infantaria, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei
n." 103/77, de 22 de Março, conjugado com a alínea a) do n." 1
e alínea b) do n." 3 do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28
de Dezembro, e alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei
n." 294/76, de 24 de Abril.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

(Diário da República n.? 64, 2." Série, de 17 de Março de 1979.)

Por despacho de 11 de Janeiro de 1979 visado pelo Tribunal de ContaS
em 24 de Janeiro de 1979:
Licenciada, Ivone Pereira de Carvalho Zilhão, professora provisória
da Escola Preparatória Padre Francisco Soares em Torres VedraS,
nomeada para o cargo de professora provisória do Instituto MiÜtar dos Pupilos do Exército, nos termos do artigo 6.0, alínea c),
do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965, e n." 1 dO
artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, corn li
redacção do Decreto-Lei n." 819/76, de 12 de Novembro.
(Diário da República n.O 75, 2.& Série, de 30 de Março de 1979.)

Por despacho de 10 de Outubro de 1978, visado pelo Tribunal
Contas em 5 de Fevereiro de 1979:

de

lé
Luiz Vasco Ribeiro Salgado de Oliveira, professor provisório do co '
gio Militar, reconduzido no mesmo cargo no ano lectivo em curso,
nos termos da alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5.° do DecretO'
-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965.

4.' Série
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-----------------------------------------------------A.lberto Amaro Epímaco de Lemos, professor provisório do Colégio
Militar, reconduzido no mesmo cargo no ano lectivo em curso,
nos termos da alínea c) do n.' 1 e n.' 2 do artigo S.' do Decreto-Lei n.' 46377, de 11 de Junho -de 1965.
A.ntónio Pedro da Costa Fernandes,
Militar, reconduzido no mesmo
nos termos da alínea c) do n.' 1
-Lei n.' 46377, de 11 de Junho

professor provisório do Colégio
cargo no ano lectivo em curso,
e n.' 2 do artigo S.' do Decretode 1965.

M'
IgUel da Silva Carneiro, professor provisório do Colégio Militar,
reconduzido no mesmo cargo no ano lectivo em curso, nos termos
da alínea c) do n.' 1 e n.' 2 do artigo S.' do Decrceto-Lei
n.· 46377, de 11 de Junho de 1965.
\Valt;~. !osé ROdrigues de Carvalho, professor provisório do Colégio
!vuhtar, reconduzido no mesmo cargo, no ano lectivo em curso,
nos termos da alinea c) do n.' 1 e n.' 2 do artigo S.' do Decreto·Lei n.' 46377, de 11 de Junho de 1965.
t\nt· .
O~IO.C:arlos de Lemos Lepierre Tinoco, professor provisório do
OleglQ Militar, reconduzido no mesmo cargo no ano lectivo em
~rso, nos termos da alínea c) do n.' 1 e n.' 2 do artigo S.· do
ecreto-Lei n.' 46377, de 11 de Junho de 1965.
BrnedstoPereira Gomes, professor provisório do Colégio Militar, reconu id
r ZI o no mesmo cargo no ano lectivo em curso, nos termos da
d lUea c) do n.' 1 e n.' 2 do artigo S.' do Decreto-Lei n.' 46377,
e 11 de Junho de 1965.
Jaci~. ~ugusto dos Mártires Falcão, professor provisório do Colégio
ilitar, reconduzido no mesmo cargo no ano lectivo em curso,
~s. termos da alínea c) do n.' 1 e n.' 2 do artigo S.' do Decreto- e, n.· 46377, de 11 de Junho de 1965.
JOsé M
M' ~nuel Victor Hugo Gomes, professor provisório do Colégio
llitar, reconduzido no mesmo cargo no ano lectivo em curso,
~s. termos da alínea c) do n.' 1 e n.' 2 do artigo S.' do Decreto- er n.' 46377, de 11 de Junho de 1965.
ogé .
~rto da Costa Casanova, professor provisório do Colégio Militar,
<ecOndu id
d
. ZI o no mesmo cargo no ano lectivo em curso, nos termos
d: aIhnea c) do n.' 1 e n.' 2 do artigo S.' do Decreto-Lei n.' 46377,
I de Junho de 1965.

n.
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José João Machado Carneiro de Brito, professor provisório do ColégiO
Militar, reconduzido no mesmo cargo no ano lectivo em curso,
nos termos da alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5.° do Decreto'
-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965.
Fernando José dos Santos Fernandes, professor provisório do Colégio
Militar, reconduzido no mesmo cargo no ano lectivo em curso,
nos termos da alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5.° do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

(Diário da República n.O 57, 2.' Série, de 9 de Março de 1979.)

fi - MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO

Por despacho de 15 de Fevereiro de 1979, anotado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Março de 1979:
António Jorge do Couto Aparício, 2.° oficial do Quadro do pessoal
Civil do Exército, Direcção do Serviço de Finanças, exonerado
do referido cargo desde 5 de Janeiro de 1979, data em que tomOU
posse do cargo de técnico de 2.' classe do Instituto de Informática do Ministério das Finanças e do Plano.
José Carlos de Sacadura Lima Orvalho, 3.° oficial do Quadro dO
Pessoal Civil do Exército, Museu Militar, exonerado do referido
cargo desde 1 de Março, data em que pediu a rescisão do contratO'
(Diário da República n.s 69, 2.' Série, de 23 de Março de 1979.)

m-

TRANSFERÊNCIAS
Annas e Serviços

Estado-Maior do Exército
3,0 oficial Maria Teresa Coelho Lança, do Batalhão de Caçadores 11: 5,
Deve ser considerada

nesta situação desde 23 de Março de 1979.

4.' Série
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-------------------------------------------------Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Pessoal Civil
1.° oficial Maria Olívia dos Santos Pereira, do Batalhão de Caçadores
n.O 5.
Deve ser considerada

nesta situação desde 23 de Março de 1979.

Serviço de Infonnática do Exército

2·

f

. o Icial Matilde Machado Lourenço Dias Amaro, do Centro Financeiro do Exército.
D
eve ser considerada nesta situação desde 6 de Março de 1979.

IV -

DIVERSOS

~and
Ex . o .Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do
X~rclto, nos termos do disposto nos artigos 1.0 e 5.·, n." 1 do
artIgO
rarf 8.° e artigo 12.° do Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de Abril,
d Ilcado com as respectivas emendas pela Lei n." 56/78, de 27
De._J~lho, conjugado com o Despacho n." 307/78, publicado no
/~rto da República n." 274, 2.' Série, de 28 de Novembro de 1978,
d nbuir a 3.' fase do ensino secundário e o direito ao correspon9:nte abono desde 1 de Agosto de 1978, ao professor efectivo do
S:l grupo de disciplinas do Colégio Militar, João Agostinho da
dIva Loureiro de Sousa, por ter completado, em 11 de Fevereiro
f~ 1:77, doze anos de bom e efectivo serviço no desempenho de
nçoes docentes.
<Diár'
10

d

a República n.s 62, 2.' Série, de 15 de Março de 1979.)

~anda

Bx' O.Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do
art~rclto, nos termos do disposto nos artigos 1.0 e 4.", n." 1 do
rat~~·o8.° e artigo 12." do Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de Abril,
ado
de \lC
com as respectivas emendas pela Lei n." 56/78, de 27
Di' ~lho, conjugado com o Despacho n." 307/78, publicado no
QrlO da República n." 274, 2.' Série, de 28 de Novembro,
atri-

•

.. .
.'

r,

...,

~l

fi)
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM
4," SÉRIE
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---------------------------------------------PUbl'

Ica-se ao Exército o seguinte:

I - ADMISSõES
POr d
cspacho de 12 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal
Contas em 22 de Março de 1979:

de

~anuel ROdrigues, contratado para exercer o cargo de barbeiro no
Quadro do Pessoal Civil do Exército, nos termos do n." 1 do
artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, conjugado
cOm a alínea a) do n.? 1 e alínea b) do n." 3 do artigo 3.° da
POrtaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, e alínea b) <lo n." 3 do
artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
(São d .
eVtdos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República

n.s 87 - 2." Série, de 14 de Abril de 1979.)

}lor d

Cespacho de 12 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal de
Ontas em 28 de Março de 1979:
Alcide V ..
S
letra Abreu, contratado para exercer o cargo de barbeiro do
~uadro do Pessoal Civil do Exército/Presídio Militar, nos termos
o ~.o 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
cO~Jugado com a alínea a) do n.' 1 e alínea b) do n." 3 do
~rtlgO 3.. da Portaria n." 791/77, de 28 Dezembro, e alínea b)
o n.o 3 do artigo 53.. do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
(São d .
eVtdos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da R.epública n.' 89 -

2.' Série, de 17 de Abril de 1979.)
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Por despacho de 12 de Dezembro de 1978, visado pejo Tribunal de
Contas em 11 de Abril de 1979:
Luís Manuel Estrela da Silva, contratado para exercer o cargo de
barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Escola Prática
de Artilharia, nos termos do n." 1 do artigo 3.· do Decreto-Lei
n." 103{77, de 22 de Março, conjugado com a alínea a) do n." 1
e alínea b) do n." 3 do artigo 3: da Portaria n." 791 {77, de 28
de Dezembro, e alínea b) do n." 3 do artigo 53: do Decreto-Lei
n." 294{76, de 24 de Abril.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356173.)
(Diário

da República

n.? 102- 2." Série, de 5 de Abril de 1979..)

Por despacho de 19 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal de
Contas de 2 de Abril de 1979:
António de Jesus Valentim, contratado para exercer o cargo de barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão do ServiçO
Geral do Exército, nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, conjugado com a alínea a) do
n." 1 e alínea b) do n." 3 do artigo 3: da 'Portaria n." 791{77, de
o
28 de Dezembro, e alínea b) do n." 3 do artigo 53: do Decret -Lei n." 294{76 de 24 de Abril.
(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

n.? 93 - 2.· Série, de 21 de Abril de 1979)

Por despacho de 30 de Novembro de 1978, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Março de 1979:
Manuel Augusto Alves, contratado para 'exercer o cargo de barbeiro Jlo
Quadro do Pessoal Civil do Exército, nos termos do n." 1 dO
artigo 3: do Decreto-Lei n." 103{77, de 22 de Março conjugadO
com a alínea a) do n." 1 e alínea b) do n." 3 do artigo 3.· da
Portaria n." 791 {77, de 28 de Dezembro, e alínea b) do n." 3 dO
artigo 53: do Decreto-Lei 11: 294{76, de 24 de Abril.
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário

da República

n.? 87 - 2." Série, de 14 de Abril de 1979..)

Por despacho de 30 de Novembro de 1978, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Março de 1979:

dr-

b

Francisco Marques Castanho, contratado para exercer o eargo de
beiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
~
Infantaria de Castelo Branco, nos termos do n." 1 do artigo 3·

4.' Série
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-----------------------------------------------------do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, conjugado com a
alínea a) do n." 1 e alínea b) do n.· 3 do artigo 3.· da Portaria
n.· 791/77, de 28 de Dezembro, e alínea b) do n." 3 do artigo 53.•
do Decreto·Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
Pro'
nV~l de Sousa Batista, contratado para exercer o cargo de bar~Iro ?o Quadro do Pessoal Civil do Exército/Depósito
Geral de
atenal de Guerra, nos termos do n.· 1 do artigo 3.. do Decreto-Lei
103/77, de 22 de Março, conjugado com a alínea a) do
n.. 1 e alínea b) do n." 3 do artigo 3.. da Portaria n." 791/77,
de 28 de Dezembro, e alínea b) do artigo 53." do Decreto-Lei
n.· 294/76, de 24 de Abril.
(São d .
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

n"

(Diário da República

n.s 89 - 2.' Série, de 17 de Abril de 1979..)

POr d
Cespacho de 20 de Fevereiro de 1979, visado pelo Tribunal de
Ontas em 2 de Abril de 1979:
Joaqu'
1m António Martins de Carvalho, contratado para exercer o
cargO de médico do Laboratório Militar de Produtos Químicos
~ Farmacêuticos, nos termos do artigo 29.. e § 5.. do artigo 34.o Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958.
(São d
.
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
rio

(Di':

da República

n.s 90 - 2.' Série, de 18 de Abril de 1979)

fi - MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
POr d
Cespacho de 14 de Março de 1979, anotado pelo Tribunal de
Ontas em 2 de Abril de 1979:
Fern
~ndo Jorge da Fonseca e Silva Gamito, escriturário-dactilógrafo
c~ Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior
do Exére I o, exonerado do referido cargo desde 7 de Março findo, data
rn qUe pediu a rescisão do contrato.
(Diário d

_.
a Republica

.

n.· 90 - 2." Série, de 18 de Abril de 1979.)

'Por d
Cespacho de 16 de Março de 1979, anotado pelo Tribunal de
l'
Ontas em 23 de Março de 1979:
°rnás C .
C· . amuo Diogo, litógrafo de L" classe do Quadro do Pessoal
lVIl do Exército/Academia
Militar, exonerado do referido cargo

4," Série
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--------------------------~---------------------------desde 9 do corrente mês, data em que tomou posse do cargo de
contramestre de litografia do mesmo quadro,
(Diário

da República

84 -

D,O

2," Série, de 10 de Abril de 1979.)

111-- PROMOÇõES
Por despacho de 3 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de ContaS
em 29 de Março de 1979:
Mauuel Martins da Silva, litógrafo de 1." classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército I Academia Militar, promovido a contramestre
de litografia do mesmo quadro, nos termos do artigo I: doO
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19: da ,portaria
n." 791/77, de 28 de Dezembro, e Portaria n." 12/78. de 10 oe
Janeiro,
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356;73,)
(Diário

da República

93 -

D,"

2." Série, de 21 de Abril de 19N.)

IV -- TRANSFERttNCIAS
Armas e serviços
Estado-Maior do Exército
3: oficial Maria 'Gertrudes
Serviço de Finanças,
Deve ser considerada

Guerreiro

nesta situação

dos Santos, da Direcção
desde 20 de Abril

dO

19
de 19 .

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Pessoal Civil
Escriturária-dactilógrafa
Ana Maria Capelo de Almeida Gaspar, dO
Batalhão do Serviço de Transportes,
19
Deve ser considerada nesta situação desde 20 de Abril de 19 .
Direcção do Serviço de Saúde
Adjunto administrativo Duarte Manuel Rodrigues
da Direcção do Serviço de Finanças,
Deve

ser considerado

nesta

situação

desde

de Sales Caldejr~'

5 de Abril

19

de 19

.

4.- Série
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Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Regimento de Infantaria de Queluz
Operário de L" classe (serralharia), António
R.egimento de Engenharia n. o 1~
Deve ser considerado

nesta situação

Gameiro

Morgado,

desde 20 de Abril

do

de 1979.

Regimento de Infantaria de Beja
Barb .
elro Domingos
de Evora.
Deve ser

considerado

Manuel Estudante,

do Regimento

de Artilharia

nesta situação desde 7 de Dezembro

de 1978.

Regimento de Artilharia de Costa
Bscritu ..
rana-dactilógrafa
Maria dos Prazeres Lobo de Ascensão, da
Academia Militar.
Deve
Ser considerada nesta situação desde 20 de Abril de 1979.
Batalhão do Serviço de Transportes
2° of
. Icial Maria Alice Fortes de Castro Lopo, do Instituto de Odivelas.
Deve
ser considerada nesta situação desde 4 de Abril de 1979.
Diversos
Centro de Gestão Financeira do Campo de Instrução Militar
Bscritu ..
d rana-dactilógrafa Berta Fernanda Sirgado da Rocha e Cunha,
D
a Direcção do Serviço de Finanças.
eVe ser
considerada nesta situação desde 27 de Março de 1979.
Tribunal Militar Territorial de Tomar
Bscriturá .
d na-dactilógrafa Maria da Conceição da Luz Lopes Godinho,
o R.egimento de Infantaria de Tomar.
Deve
Ser Considerada nesta situação desde 5 de Abril de 1979.
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4." Série

Academia Militar
Escriturária-dactilógrafa Aurora Maria Sequeira Parro, do Regimento
de Artilharia de Costa.
Deve ser considerada

nesta situação desde 20 de Abril de 1979.

V-DIVERSOS
Por portaria de 22 de Março de 1979, visada pelo Tribunal de ContaS
em 9 de Abril de 1979:
Licenciado João António Fernandes Varregoso, professor efectivO
do 8.° grupo de disciplinas do Colégio Militar, autorizado o
ingresso na fase 3 do ensino secundário e o direito ao correspondente abono desde 1 de Agosto de 1978, nos termos do dispostO
nos artigos L·, 5.°, 8: e 12: do Decreto-Lei n.· 74/78, de 18 de
Abril, ratificado com as respectivas emendas pela Lei n." 56/78.
de 27 de Julho, conjugado com o Despacho n." 307/78, publicado
no Diário da República n." 274, 2." Série, de 28 de Novembro
de 1978, por ter completado, em 6 de Outubro de 1973, doze anos
de bom e efectivo serviço no desempenho de funções docentes.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário

da República

n.s 99 - 2." Série, de 30 de Abril de 1979.)

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Pedro Alexandre

Gomes Cardoso. general

Está conforme.
O Ajudante-General

Joaquim Miguel Duarte Silva, general

(~~
~~~

ESTADO-MAIOR

ORDEM
4," SÉRIE

N,o

DO EXÉRCITO
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---------------------------------------------l»ubl'
Ica-se ao Exército o seguinte:

I - ADMISSõES
~or d

espacho de 12 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
ern 16 de Abril de 1979:
José ;\1
.
d varo de Medeiros, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército - Quartel-General da Zona Militar
Os Açores, nomeado para exercer o cargo de cozinheiro do mesrno quadro, nos termos do n." 1 do artigo 2.° da alínea b) do
~.• 3 do artigo 3.° e do n." 1 do artigo 5: da Portaria n." 791/77
e 28 de Dezembro.
(São d .
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Didrio da República n.s 106 - 2." Série, de 9 de Maio de 1979.)

licenCiada D'li M . F'
.,.
d
f
. , .
d
' I a
afia aia Victoria, nomea a pro esora provisoria
ipo ~uadro
do 'Pessoal Civil do Exército, Instituto Militar dos
a U~'los do Exército, nos termos da alínea c) do n." 1 e n." 2 do
O
rtJg 5: do Decreto-Lei n." 46377 de 11 de Junho de 1965.
(São de .
vldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Didrio da República n.O 108 - 2." Série, de 11 de Maio de 1979.)
I~or

:espacho de 4 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
rn 10 de Maio de 1979:
~aria R.
Q osa de Assunção Pina e Melo, escriturária-dactilógrafa do
Uadro do Pessoal Civil do Exército, Colégio Militar, nomeada

26
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para exercer o cargo de Operador de Registo Estagiário do referido
quadro/Serviço de Informática do Exército, nos termos do n." 1
do artigo 2.° da alínea b) do n." 3 do artigo 3: e do n." 1 do
artigo 5: da Portaria n." 791/77 de 28 de Dezembro; n." 1 dO
artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77 de 22 de Março; alínea a)
77
do n." 1 e alínea b) do n." 3 do artigo 3: da Portaria n." 791/
de 28 de Dezembro.
João Manuel de Oliveira Santos, escriturário-dactilógrafo
do Quad~O
do Pessoal Civil do Exército/Centro de Instrução de Artilharia
Antiaérea de Cascais, nomeado para exercer o cargo de Operador
de Registo Estagiário do referido quadro/Serviço de Informática
do Exército, nos termos do n." 1 do artigo 2: da alínea b) dO
77
n." 3 do artigo 3:, do n." 1 do artigo 5: da Portaria n." 791/ •
de 28 de Dezembro, n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103j77.
de 22 de Março, e alínea a) do n." 1 e alínea b) do n." 3 do ar'
tigo 3." da Portaria n." 791/77 de 28 de Dezembro.
Maria de Fátima dos Santos Asseiceira, 3: oficial do Quadro dO
Pessoal Civil do Exército, nomeada para exercer o cargo de Opc'
rador de Registo Estagiário do referido quadro/Serviço de Info~;
mática do Exército, nos termos do n." 1 do artigo 2: da alínea 77
do n." 3 do artigo 3:, n." 1 do artigo 5: da Portaria n," 791/
7 7
de 28 de Dezembro, n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/ d •
de 22 de Março, e alínea a) do n." 1 e aliena b) do artigo 3: li
Portaria n." 791/77 de 28 de Dezembro.
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário da Rep_íblica n.· 113 - 2." Série, de 17 de Maio de 1979.)

Por despacho de 11 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de contaS
em 3 de Maio de 1979:
cer
Licenciado, José Nogueira Moreira Ramos, nomeado para exer é:'
cargo de professor provisório do Quadro do Pessoal Civil do EJ<de
cito/Instituto Militar dos Pupilos do Exército e no ano lectiva S·
1978/79, nos termos da alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigO d~
do Decre:o-Lei n." 46377. de 11 de Junho de 1965, e n." 1 c'
artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76 de 24 de Abril, com a r
dacção dada pelo Decreto-Lei n." 719/76 de 12 de Novembro.

rO'
Américo de Abreu Ferreira, nomeado para exercer o cargo de .p tO
fessor provisório do Quadro do Pessoal Civil do Exército/lnsutLlos
Militar dos Pupilos do Exército c no ano lectivo de 1978/79. ~cj
termos da alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5: do DecretO'

-t" Série
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n,' 46377. de 11 de Junho de 1965. e n." 1 do artigo 53.' do Decreto-Lei n.. 294/76. de 24 de Abril. com a redacção do Decreto-Lei n.. 819/76. de 12 de Novembro.
(São devidos emolumentos
(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n.· 356/73.)

n.· 119- 2."~Série. de 24 de Maio de 1979.)

POr d
espacho de 12 de Dezembro de 1978. visado pelo Tribunal
Contas em 2 de Abril de 1979:

de

1fanuel Gonçalves da Silva. contratado para exercer o cargo de motorista do Quadro do Pessoal Civil do Exército. nos termos do
n,· I do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77. Portaria n." 12/78.
de 10 de Janeiro. e n." 1 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76
de 24 de Abril.
Joaqu'

un Lopes Galrinho, contratado para exercer o cargo de motorista
~,_Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Campo de Instrução
D llitar de Santa Margarida. nos termos do n." 1 do artigo 3.. do
I ecreto-Lei n." 103/77 de 22 de Março. Portaria n." 12/78. de
d O de Janeiro. e do n." 1 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76.
e 24 de Abril.
(Sllo d .
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República

n.s 100 - 2." Série. de 2 de Maio de 1979.)

Por d
Cespacho de 12 de Outubro de 1979. visado pelo Tribunal de
Ontas em 5 de Abril de 1979:
Diatna .
v ~hno ~oaquim Pinto Galego. contratado por um ano prorrogáte.ar P.or Iguais períodos sucessivos para exercer o cargo de escrilo
;r
escalão I. eventual. das Oficinas Gerais de Material de
Dngenharia. nos termos do artigo 29.. e § 5.. do artigo 34.. do
n." 41 892. de 3 de Outubro de 1958.
(s110 deecreto-Lei
.
vldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário da Rep;íblica

no. 101 - 2." Série, de 3 de Maio de 1979.)

llo
r ~espacho de 12 de Dezembro

de 1978. visado peJo Tribunal
Ontas em 11 de Abril de 1979:

de

t\nt6nio S
ha b .errano Vargas Gomes. contratado para exercer o cargo de
de r Aelr,o do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Práctica
n.· I rtllharia. nos termos do n." I do artigo 3.. do Decreto-Lei
03/77, de 22 de Março, conjugado com a alínea a) do n." 1
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e alínea b) do n." 3 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28 d~
Dezembro, e alinea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei
n." 294/76, de 24 de Abril.
Por despacho de 20 de Outubro de 1978, visado pelo Tribunal de Contas em 10 de Abril de 1979:
Carlos Alberto de Sousa Amado, contratado para exercer o cargo de
barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Campo de Instrução Militar de Santa Margarida. nos termos do n." 1 do aradO
tigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, con;ug
com a alinea a) do n." 1 e alínea b) do n." 3 do artigo 3." da ·portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, e alínea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
Por despacho de 12 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Abril de 1979:
Eduardo José da Conceição Varino, contratado para exercer o carga
de barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército/RegimentO
de Infantaria de Queluz, nos termos do n." 1 do artigo 3." da
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, conjugado com a alínea ~
do n." 1 e alínea b) do n." 3 do artigo 3." da Portaria n." 791/1 '
de 28 de Dezembro, e alínea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreta-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
Por despacho de 12 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Abril de 1979:
José Brito Gomes, contratado para exercer o cargo de barbei r? ~~
a
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantan
ei
Abrantes, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-~ I
n." 103/77, de 22 de Março, conjugado com a alínea a) do n· de
e alínea b) do n." 3 do artigo 3." da 'Portaria n." 791/77, de 28Vi
Dezembro, e alínea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreton." 294/76, de 24 de Abril.
13
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário da R.epública n." 102- 2." Série, de 4 de Maio de 1979.)

Por despacho de 12 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribuna
Contas em 16 de Abril de 1979:

I de

Alberique António Ventura Mestre, contratado para exercer o c:lr~~
irnetl
de barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Reg

4,' Série
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---------------------------------------------------de Infantaria de Setúbal, nos termos do n." 1 do artigo 3: do
Decreta_Lei n." 103/77, de 22 de Março, conjugado com a alínea a)
do n,· 1 e alínea b) do n." 3 do artigo 3: da Portaria n." 971/77,
de 28 de Dezembro, e alínea b) do n." 3 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de -Abril.
(São devidos emolumentos
(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n,· 106 -

n." 356/73,)

2,' Série, de 9 de Maio de 1979,)

Por d
espacho de 12 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal
Contas em 11 de Abril de 1979:

de

Bduardo José da Conceição Marina, contratado para exercer o cargo
de barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Infantaria de Queluz, nos termos do n." 1 do artigo 3: do
Decreta_Lei n." 103/77, de 22 de Março, con'ugado com a alínea a) do n." 1 e alínea b) do n." 3 do artigo 3." da Portaria
n," 791/77, de 28 de Dezembro, e alínea b) do n." 3 do artigo 53:
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, ficando assim rectifiCado na parte respectiva o constante do Diário da República
n,· 102, 2,' Série, de 4 de Maio de 1979,
(São d

'

eVldos emolumentos
(Diário da Replblica

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73,)

n.s II3 - 2," Série, de 17 de Maio de 1979,)

POr d
espacho de 12 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal
COntas em 11 de Abril de 1979:

de

A.ntõni
d o Serrano Vargas das Dores, contratado para exercer o cargo
de barbeiro do Quadro do Peso al Civil do Exército;Escola 'Prática
: Artilharia, nos termos do n." 1 do artigo 3 .. do Decreto-Lei
n. 103/77, de 22 de Março, con'ugado com a alínea a) do n." 1
~ alínea b) do n." 3 do artigo 3.. da Portaria n." 791/77 de 28
n: Dezembro, e alínea b) do n." 3 do artigo 53: do Decreto-Lei
n' 294/76, de 24 de Abril, ficando assim rectificado o constante
4a/arte respectiva do Diário da República n." 102, 2.' Série, de
(são dee ' Maio de 1979,
VIdas emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)

p
J

Or

(Diário da R.epública n.s 117 -

d

2,' Série, de 23 de Maio de 1979,)

Cespacho de 12 de Setembro de 1978. visado pelo Tribunal
Ontas em 10 de Maio de 1979:

de

oSé lu'
de IZ doe Castro França Dõria, contratado para exercer o cargo
lllédlCO de clínica geral do Quartel-General/Região
Militar de
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Lisboa, em tempo parcial, nos termos do artigo 1.' e n." 1 e 2 b)
e n." 2 do artigo 2." do Decreto-Lei n." 524-Cj77, de 28 de Dezem"
bro, e § I." do artigo 28." do Decreto-Lei n." 28401, de 31 de
46
Dezembro de 1937, e artigo I." e 2." do Decreto-Lei n." 329 ,
de 12 de Dezembro de 1942.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei .n." 356/73.)
(Diário

da República

n.s 119- 2.' Série, de 24 de Maio de 1979.)

Por despacho de 19 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Maio de 1979:
Victor Santana Garcia, contratado para exercer o cargo de barbeiro
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de cav~·
7
laria, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/ )'
de 22 de Março, conjugado com a alínea a) do n." 1 e alínea b
do n." 3 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
e alínea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de
24 de Abril.
(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

73

n." 356/

.)

n." 125- 2.' Série, de 31 de Maio de 1979.)

Por despacho de 23 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de CaptaS
em 5 de Abril de 1979:
Licenciado Carlos da Cunha Perdigão Silva, professor efectiva d~
ad
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar, confirm í
no referido cargo, nos termos do artigo 2." do Decreto.L;o
n." 463/77, de 11 de Junho de 1965, conjugado com o n." 3 e"
artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a r
dacção da Portaria n." 710178, de 6 de Dezembro.
Licenciado Artur Marques da Costa, professor efectivo do Quadro.~~
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar, confirmado no referI II
cargo, nos termos do artigo 2." do Decreto-Lei n." 46377, de .~
de Junho de 1965, conjugado com o n." 3 do artigo 3." da portar~~
arl
n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção da port
n." 710/78, de 6 de Dezembro.
Jaime Aníbal da Costa e Sousa, professor efectivo do Quadro do ~~~
soal Civil do Exército/Colégio Militar, confirmado no refetlll
cargo, nos termos do artigo 2." do Decreto-Lei n." 46377, de .~
de Junho de 1965, conugado com o n." 3 do artigo 3." da porta~:~
n." 791177, de 28 de Dezembro, com a redacção da partI!
n." 710/78, de 6 de Dezembro.

4.' Série
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licenciado Ângelo Martins Raposo, professor efectivo do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar, confirmado no referido
cargO, nos termos do artigo 20.° do Decreto-Lei n." 46377, de
II de Junho de 1965, conugado com o n." 3 do artigo 3.° da
POrtaria n." 791/77, de 28 de dezembro, com a redacção da Portaria n." 710/78, de 6 de Dezembro.
(São devidos emolumentos
(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

n.s 100 - 2." Série, de 2 de Maio de 1979.)

'Por despacho de 23 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
em 3 de Maio de 1979:
licen .
.
clado Carlos Alberto dos Santos Soares, professor efectivo do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar, confirmado
no referido cargo, nos termos do artigo 2.° do Decreto-Lei
n.o 46377, de 10 de Junho de 1965, conjugado com o n." 3 da
Portaria
n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção da Port .
afia n." 710/78, de 6 de Dezembro.
(São d .
eVldos emolumentos nos termos do Dccreto-Leí n." 356/73.)
(Diário da Rep.íblica

n.v 119 - 2." Série, de 24 de Maio de 1979.)

Por d
espacho de 20 de Fevereiro de 1979, visado pelo Tribunal
Contas em 3 de Abril de 1979:

de

I
,.
A"
A'
F
T'
d S
'e ectrotecnJCo,
ntónio
Ires
onseca
rigo
e ousa,
f.rofessor provisório do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Ins.
Ituto
a gO Militar dos Pupilos do Exército, reconduzido no referido
c :
e para o ano lectivo de 1978/79, nos termos da alínea c) do
~. 1 e n." 2 do artigo 5.. do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho
e 1965.

Bngenheiro

Bngenheiro J
M
1 Z"
d F
f
. , .
d 0 ,orge
anue
ozirno a onseca, pro essor provt sono
10 Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupid S do Exército, reconduzido no referido cargo e para o ano lectivo
/ ln978/79,nos termos da alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5.o ecreto-Lei n." 46377. de 11 de Junho de 1965.
i!ngenh .
o
PrO
electrotécnico. João Manuel Lourenço de Jesus Ferreira.
sor
tit es . ?rovisório do Quadro do Pessoal Civil do Exército/InscaUto MIlItar dos Pupilos do Exército. reconduzido no referido
n.or~o e para o ano lectivo de 1978/79, nos termos da alínea c) do
de I e n.o 2 do artigo 5.° do Decreto-La] n." 46 377, de 11 de Junho

et

965.
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-------------------------------------------------------Engenheiro civil, João Manuel Contreiras Maia, professor provisório
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos pU'
pilos do Exército, reconduzido no referido cargo e para o aOo
lectivo de 1978/79, nos termos da alínea c) do n." 1 e n." 2 do
artigo 5." do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965.
Licenciado, Jorge Pereira da Silva, professor provisório do Quadro dO
Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército,
79
reconduzido no referido cargo e para o ano lectivo de 1978/ ,
nos termos da alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5." do DecretO'
-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965.
Engenheiro electrotécnico, Manuel Nunes Marques, professor provi,
sório do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dOS
Pupilos do Exército. reconduzido no referido cargo e para o aOo
lectivo de 1978/79, nos termos da alínea c) do n." 1 e n." 2 dO
artigo 5: do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965.
Licenciado, José Ulisses Ribeiro Braga, professor provisório do QuadrO
do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar-dos Pupilos do B)(é~'
7
cito, reconduzido no referido cargo e para o ano lectivo de 1978/ ,
nos termos da alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigo '5: do DecretO'
-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965.
Licenciado, Boaventura Sousa Santos, professor provisório do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do B)(é~'
7
cito, reconduzido no referido cargo para o ano lectivo de 1978/ '
nos termos da alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5: do DecretO'
-Lei n." 46 377 de 11 de Junho de 1965.
Licenciado, Aníbal José Mendes
do Quadro do Pessoal Civil
los do Exército, reconduzido
de 1978/79, nos termos da
do Decreto-Lei n." 46377,

Arrobas da Silva, professor provis6ri~
do Exército/Instituto Militar dos Pll_P~
no referido cargo e para o ano lecU~,
alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigO .
de 11 de Junho de 1965.

Licenciado, em Filologia Germânica, Luís Steiger Garção, profeS~r~
provisório do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto ~ll~
tar dos Pupilos do Exército, reconduzido 00 referido cargo e p~rZ
o ano lectivo de 1978/79, nos termos da alínea c) do o: 1 e 0'65.
do artigo 5: do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 19
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário da República n.· 100 - 2.' Série, de 2 de Maio de 1979.)

4,- Série
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Por despacho de 19 de Fevereiro de 1979, anotado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Abril de 1979:
JOão Adalberto dos Santos Lança Rodrigues, Adjunto Administrativo
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
Finanças, passou à situação de licença ilimitada desde 17 de Julho
de 1978, nos termos do § 2.· do artigo 25 da Lei de 14 de Junho
de 1913, ficando assim rectificado na parte respectiva o constante
do Diário da República n." 100, 2: Série, de 2 de Maio de 1979.
(Diário da Rep:4blica n.v 109- 2." Série, de 12 de Maio de 1979.)

Por d
espacho de 29 de Março de 1979, anotado
Contas em 9 de Abril de 1979:

pelo Tribunal

de

}..f

an~el Lopes, juiz auditor do 1.0 Tribunal Militar Territorial do
orto, exonerado do referido cargo desde 6 de Janeiro de 1979,
~ata em que foi promovido a juiz desembargador do Tribunal da
elação de Coimbra.
1>or d
cspacho de 29 de Março de 1979, anotado
Contas cm 10 de Abril de 1979:

pelo Tribunal

de

I\fo~o, Dinis Vieira de Carvalho, professor efectivo de Educação
}Islca <lo Colégio Militar, exonerado <lo referido cargo desde
d de Abril de 1979, data em que regressa ao serviço do Ministério
a Educação e Cultura.
(Diário da República n.· 100- 2.' Série, de 2 de Maio de 1979.)
}lor

des
e pacho de 20 de Março de 1979, anotado pelo Tribunal de Contas
rn 27 de Abril de 1979:

}..faria Iv
80 Io~e. Clemente Gaspar, professora efectiva do Quadro do Pesdoa rCIVil ~o Exército/Instituto de Odivelas, exonerada a seu pedido
to eSpeetJvo cargo, desde 12 de Janeiro de 1979, data em que
ou
dernA Posse do lugar de professora efectiva da Escola Secundária
lenquer.

(Diário da República n.• 114_ 2.' Série, de 18 de Maio de 1979.)
}lor

d
e~P;cho de 24 de Abril de 1979, anotado pelo Tribunal de Contas
de 'Maio de 1979:
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Maria de Jesus Pires Cabeças, escriturária-dactilógrafa
do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão Financeira do Exército,
despedida do serviço desde 4 de Abril último, por abandono do
lugar, nos termos do n." 2 do artigo 172: do RDM, com vista
ao n." 6 do § 3: do artigo 23: do Decreto-Lei n." 32659 de 9 de
Fevereiro de 1943.
(Diário

da República n.· 119 -

2." Série, de 24 de Maio de 1979.)

III- PROMOÇÕES
Por despacho de 2 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de ContaS
em 16 de Abril de 1979:
José Carlos, fiel de depósito do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/Campo de Instrução Militar de Santa Margarida, promovidO ~
encarregado de depósito do mesmo quadro, nos termos do artigo 1:
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19: da portaria
n." 791/77, de 28 de Dezembro.
Por despacho de 11 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de ContaS
em 16 de Abril de 1979:
António
do
do
n."
de

da Cruz Pereira, fiel de depósito do Quadro do Pessoal Ci~jl
Exército/Colégio Militar, promovido a encarregado de depóslt~
mesmo quadro, nos termos do artigo 1.. do Decreto.~1
103/77, de 22 de Março, do artigo 19: da Portaria n." 791/1 '
28 de Dezembro, e Portaria n." 12/78, de 10 de Janeiro.

Por despacho de 17 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de contaS
cm 16 de Abril de 1979:
José António Matos Santos, fiel de depósito do Quadro do pess~~
Civil do Exército/Direcção do Serviço de Fortificações e Obras
Exército, promovido a encarregado de depósito do mesmo quadrO,
nos termos do artigo I: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
13
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.· 356/ .)
(Diário

da Repútütca

n.s 105 -

2." Série, de 8 de Maio de 1979.)

Por despacho de 11 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de contaS
em 12 de Abril de 1979:

4,' Série
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~-------------------------------------------A.ntónio :Pinto de Campos, fiel de depósito do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Academia Militar, promovido a encarregado de
depósito do mesmo quadro, nos termos do artigo 1.. do Decreto-Lei n,· 103/77, de 22 de Março, artigo 19: da 'Portaria n." 791/77,
de 28 de Dezembro,
Por <lespacho de 11 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
ern 12 de Abril de 1979:
Manuel da Mata Nunes, fiel de depósito do Quadro do Pessoal
Civil do EXército/Colégio
Militar, promovido a encarregado de
depÓsito do mesmo quadro, nos termos do artigo 1.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19: da Portaria n." 791/77,
de 28 de Dezembro, Portaria n." 12/78, de 10 de Janeiro,
A.rrna~d,o de Campos Nunes, fiel de depósito do Quadro do Pessoal
CIVil do Exército/Academia Militar, promovido a encarregado de
depÓsito do mesmo quadro, nos termos do artigo I: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19: da 'Portaria n." 791/77,
de 28 de Dezembro, Portaria n." 12/78, de 10 de Janeiro.

M

anu~l ,Mendes de Sousa, fiel de depósito do Quadro do Pessoal
CIVIl ,do EXército/Colégio Militar, promovido a encarregado de
dep'
,OSltOdo mesmo quadro, nos termos do artigo 1.. do Decreto~Lel n,' 103/77, de 22 de Março, artigo 19,· da Portaria n." 791/77,
e 28 de Dezembro, Portaria n." 12/78, de 10 de Janeiro.
M:an~~l,Fernandes Seia, fiel de depósito do Quadro do Pessoal
I
d IV !,do EXército/Colégio Militar, promovido a encarregado de
ep~slto do mesmo quadro, nos termos do artigo I: do Decreto~Lel n: 103/77, de 22 de Março, artigo 19." da Portaria n." 791/77,
e 28 de Dezembro,
Antõni
'
C' o, R.almundo Carranço, fiel de depósito do Quadro do Pessoal
d~VI!,do Exército/Colégio Militar, promovido a encarregado de
l
-LP,OS todo mesmo quadro, nos termos do artigo I." do Decretod el n: 103/77, de 22 de Março, artigo 19." da Portaria n." 791/77,
e 28 de Dezembro,
~an~~l, Mendes Ribeiro, fiel de depósito do Quadro do Pessoal
d~VI!~o Exército/Academia Militar, promovido a encarregado de
-LP,OSltOdo mesmo quadro, nos termos do artigo I." do Decretod el n: 103/77, de 22 de Março, artigo 19." da Portaria n." 791/77,
e 28 de Dezembro, Portaria n." 12/78, de 10 de Janeiro.
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Por despacho de 11 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de ContaS
em 12 de Abril de 1979:
Francisco Mário de Sousa, fiel de depósito do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Academia Militar, promovido a encarregado de
depósito do mesmo quadro, nos termos do artigo 1.0 do DecretO"
7
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19. da Portaria n." 791/7 ,
de 28 de Dezembro, Portaria n." 12/78, de 10 de Janeiro.
0

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n." 106 - 2." Série, de 9 de Maio de 1979.)

Por despacho de 2 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de ContaS
em 16 de Abril de 1979:
António Maria Guterres Veríssimo, fiel de depósito do Quadro do peso
soaI Civil do Exército/Campo de Instrução Militar de Santa Mar"
garida, promovido a encarregado de depósito do mesmo quadrO,
nos termos do artigo 1: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
Março, artigo 19. da Portaria n." 791/77, de 28 de DezembrO.
Portaria n." 12/78 de 10 de Janeiro.
0

Por despacho de 11 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de ContaS
em 16 de Abril de 1979:
Horácio dos Reis Romão, fiel de depósito do Quadro do ,pessoal
Civil do Exército/Academia Militar, promovido a encarregado de
depósito do mesmo quadro, nos termos do artigo 1: do Decret~
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19." da Portaria n." 791/1 '
de 28- de Dezembro, Portaria n." 12/78, de 10 de Janeiro.
João

de Freitas Ribeiro, fiel de depósito do Quadro do pesso!ll
Civil do Exército/Academia Militar, promovido a encarregadO de
depósito do mesmo quadro, nos termos do artigo I." do Decret~
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19." da Portaria n." 791/1 •
de 28 de Dezembro, Portaria n." 12/78, de 10 de Janeiro.

Armando de Matos, fiel de depósito do Quadro do Pessoal Civil ~~
t
Exército/Academia Militar, promovido a encarregado de dCpóSl j
do mesmo quadro, nos termos do artigo I." do DecretO"J.,~,
n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19." da Portaria n." 791/1
de 28 de Dezembro, e Portaria n." 12/78, de 10 de Janeiro.
13
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário da Rep:íblica n.O 106 - 2." Série, de 9 de Maio de 1979.)

4,.. Série
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--------------------------------------------------Por despacho de 11 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
em 12 de Abril de 1979:
Manuel da Mota Nunes, fiel de depósito do Quadro do Pessoal Civil
do EXército/Colégio Militar, promovido a cncarregado de depósito
do mcsmo quadro, nos termos do artigo 1.. do Decreto-Lei
n.· 103/77, de 22 dc Março, artigo 19." da Portaria n.· 791/77,
de 28 de Dezembro, Portaria n.· 12/78, de 10 de Janeiro, ficando
assim rectificado na parte respectiva o constante no Diário da
R.epLÍblica n.O 106, 2: Série, de 9 de Maio de 1979.
(São d id
.
eVI os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da 1<ep:íblica

n.O 125 - 2.· Série, de 31 de Maio de 1979.)

IV - TRANSFERÊNCIAS
Diversos
Serviço de Informática do Exército
3.° ofi .
clal, . José Manuel de Abreu Gonçalves Cintra (91009767), do
Dep'
OSlto Geral de Material de Instrução.
DeVe
ser Considerado nesta situação desde 4 de Maio de 1979.

COmisSão de Contas e Apuramento

V'Igilant

de Responsabilidades

\. e de 2.' classe, Isolete de Jesus ROdrigues Morgado, do Museu
<vtilitar.
Deve
ser Considerado nesta situação desde 4 de Maio de 1979.

3.°

D

or .

Depósito Geral de Material de Instrução

IClal, Carlos Albcrto
rnár
ICa do Exército.

eVe ser

Marques (91031169), do Serviço de Infor-

.
consIderado nesta situação desde 4 de Maio de 1979.
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Por portaria de 2 de Fevereiro de 1979, visada pelo Tribunal de contaS
em 14 de Abril de 1979:
Licenciado, Artur do Nascimento Morais, professor efectivo do
3.• grupo de disciplinas do Colégio Militar, atribuída a 3." fase
do ensino secundário e o correspondente abono desde 1 de AgostO
de 1978, nos termos do disposto nos artigos 1.. e 5.·, n." 1 do
artigo 8." e 12.. do Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de Abril, ratificado com as respectivas emendas pela Lei n." 56/78, publicado nO
8
Diário da República n." 274, 2." série, de 28 de Novembro de 197 ,
doze anos de bom e efectivo serviço no desempenho de funçõeS
docentes.
Por portaria de 2 de Fevereiro de 1979, visada pelo Tribunal de ContaS
em 4 de Abril de 1979:
Licenciado, José Rodrigues Matos Guita, professor efectivo dO
4 .. grupo de disciplinas do Colégio Militar, atribuída a 3." fase
do ensino secundário e o correspondente abono desde 1 de AgostO
de 1978, nos termos do disposto nos artigos I." e 5", n." 1 d~
fl
artigo 8.. e 12.· do Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de Abril, rati '
cado com as respectivas emendas pela Lei n." 56/78, de 2~,~;
l
Julho, con'ugado com o Despacho n." 307/78, publicado no Dlor
da República n." 274, 2." Série, de 28 de Novembro de 1978, pore
ter completado, em 26 de Agosto de 1975, doze anos de boJ11
efectivo serviço no desempenho de funções docentes.
Por portaria de 12 de Fevereiro de 1979, visada pelo Tribunal de controS
em 4 de Abril de 1979:
Licenciado, António Campos Monteiro Romão, professor efectivO da
4.. grupo-B de disciplina do Colégio Militar, atribuída a 3." fase~
do ensino secundário e o correspondente abono desde 1 de ASosdt
de 1978, nos termos do disposto nos artigos 1.. e 5", n." 1 . ~
artigo 8.° e 12.. do Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de Abril ratl~e
cad o com as respectivas emendas pela Lei n." 56/78, de 27. 'ri '0
Julho, conjugado com o Despacho n." 307/78, publicado no Dia !
da República n." 274, 2." Série, ele 28 de Novembro ele 1978, p~
ter completado em 13 de Setembro de 1973, doze anos de bO
e efectivo serviço no desempenho de funções docentes.
Por portaria de 22 de ,Fevereiro de 1979, visada pelo Tribunal de collt~S
em 4 de Abril de 1979:
Licenciado, João Silvestre da Silva, professor efectivo do 1.. gruPO ~~
disciplinas do Colégio Militar, concedido o ingresso na 2." fase

4..' Série
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ensino secundário e o direito ao correspondente abono desde 1 de
Agosto de 1978, nos termos -do disposto nos artigos 1.0 e 4.°,
n.· 1 do artigo 8.° e 12.° do Decreto-Lei n.· 74/78, de 18 de Abril,
ratificado com as respectivas emendas pela Lei n." 56/78, de 27 de
JUlho, conjugado com o Despacho n." 307/78, publicado no Diário
da República n." 274, 2.. Série, de 28 de Novembro de 1978, por
ter Completado, em 29 de Abril de 1976, cinco anos de bom e
efectivo serviço no desempenho de funções docentes.
Por p

.
ortarla de 6 de Março de 1979, visada pelo Tribunal de Contas
em 6 de Abril de 1979:

Licenciado, José Fernando Pires Batista, professor efectivo do 6.° grupo
de disciplinas do Colégio Militar, concedido o ingresso na 2.. fase
~o ensino secundário e o direito ao correspondente abono desde
de Agosto de 1978, nos termos do disposto nos artigos 1.0 e 4.•,
~.o 1 do artigo 8.° e artigos 11.° e 12.° do Decreto-Lei n.' 74/78,
e 18 de Abril, ratificado com as respectivas emendas pela Lei
n.· 56/78, de 27 de Julho, conjugado com o Despacho n." 307/78,
PUblicado no Diário da República n." 274, 2." Série de 28 de No\T~rnbro de 1978, por ter completado, em 28 de Maio de 1972,
cinco anos de bom e efectivo serviço, tendo ainda, nos termos do
n:o 7 do despacho já referido, direito à rectroactividade de ven~lrnentos no período compreendido entre 29 de Maio de 1977 e
d de Agosto de 1978, por ter completado, na primeira daquelas
in:~~s,. 10 anos de serviço efectivo, ao abrigo do regime de fases
Ituldo pelo Decreto-Lei n." 290/75, de 14 de Junho.
Por POrt .
afia de 7 de Março de 1979, visada pelo Tribunal de Contas
em 5 de Abril de 1979:
Licenc'
lado
, Mário de Carvalho Sousa Antunes, professor efectivo do
7.
n' grupo de disciplinas do Colégio Militar, concedido o ingresso
a~ 2." fase do ensino secundário c o direito ao correspondente
art~no deSde 1 de Agosto de 1978, nos termos do disposto nos
-LelI~OSL" e 4.", n." 1 do artigo 8." e artigos 11.' c 12." do DecretodaS n.· 74/78, de 18 de Abril, ratificado com as respectivas emenn. feia Lei n.· 56/78, de 27 de Julho, conjugado com o Despacho
d~ 2 807/78, publicado no Diário da República n." 274, 2.. Série,
de 19 de ~ovembro de 1978, por ter completado, em 15 de Maio
car 74, Cinco anos de bom e efectivo serviço no desempenho de
ses docentes.
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Por portaria de 7 de Março de 1979, visada pelo Tribunal de ContaS
em 5 de Abril de 1979:
Licenciado, Carlos Alberto dos Santos Soares. professor efectivo dO
7." grupo de disciplinas do Colégio Militar, concedido o ingreSSO
na 20" fase do ensino secundário e o direito ao correspondente
abono desde 1 de Agosto de 1978, nos termos do disposto nos
artigos 1.' e 40', no' 1 do artigo 80' e artigos II." e 12." do DecretO'
en
Lei n." 74/78, de 18 de Abril, ratificado com as respectivas em '
das pela Lei n." 56/78, de 27 de Julho, conjugado com o Despacho
no' 307/78, publicado no Diário da República n." 274, 2." Série,
ve
de 28 de Novembro de 1978, por ter completado, em 20 de Fe '
reiro de 1974, cinco anos de bom e efectivo serviço no desempenha
de cargos docentes.
Por portaria de 15 de Março de 1979, visada pelo Tribunal de contaS
em 5 de Abril de 1979:
Licenciado, Carlos da Cunha Perdigão e Silva, professor efectiv? ~o
6." grupo de disciplinas do Colégio Militar, atribuída a 2." fase d~
es
ensino secundário e o direito ao correspondente abono d ,
1 de Agosto de 1978, nos termos do disposto nos artigos 1.' e
8
n." 1 do artigo 8." e artigo 12.. do Decreto-Lei n." 47/78, de 1 18
6
Abril, ratificado com as respectivas emendas pela Lei no' 5 /d~
de 27 de Julho, conjugado com o Despacho n." 307/78, publica o
no Diário da República n." 274, 20" Série, de 28 de Novembro
c
de 1978, por ter completado. em 7 de Dezembro de 1977, CIO
anos de bom e efectivo serviço no desempenho de funçõeS

4d~

0

o

docentes o
Por portaria de 22 de Março de 1979, visada pelo Tribunal de coot~S
em 6 de Abril de 1979:

Licenciado, Jaime Aníbal da Costa e Sousa, professor efectiVO :~
90' grupo de disciplinas do Colégio Militar, concedido o ingr~te
na 3." fase do ensino secundário e o direito ao corresponde oS
abono desde 1 de Agosto de 1978, nos termos do dispostO ~o'
artigos I." e 5.", n." 1 do artigo 8." e artigos l I." e 12." do DecreeO'
-Lei n." 74/78, de 18 de Abril, ratificado com as respectivas ef1lc~O
das pela Lei n." 56/78, de 27 de Julho, conjugado com o Desp; ôe
n." 307/78, de 28 de Novembro, por ter completado, em Zsefll'
Agosto de 1973, doze anos de bom e efectivo serviço no de
penho de cargos docentes.

'l.' Série
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--------------------------------------------------Por Portaria de 22 de Fevereiro de 1979, visada pelo Tribunal
Contas em 4 de Abril de 197~:

de

F'ernando das Neves Costa, professor efectivo do 12.· grupo de discíPlinas do Instituto Militar dos 'Pupilos do Exército, atribuída a
3.' fase do ensino secundário e correspondente abono desde 1 de
Agosto de 1978, nos termos do disposto nos artigos 1.. e 5.·, n.· 1
do artigo 8." e 12.· do Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de Abril,
ratificado com as respectivas emendas pela Lei n.· 56/78, de 27
de JUlho, conjugado com o Despacho n." 307/78, publicado no
Diário da República n." 274, 2.' Série, de 28 de Novembro de 1978,
Por ter completado, em 20 de 'Maio de 1976, doze anos de bom
e efectivo serviço no desempenho de funções docentes.
Por

.
Portana de 22 de Fevereiro de 1979, visada pelo Tribunal
Contas em 5 de Abril de 1979:

de

Joaqu'

.I!n 'Barracho Pelicano, professor efectivo do 12.· grupo do Ins~l:Uto Militar dos Pupilos do Exército, autorizado o ingresso na
A. fase do ensino secundário e o correspondente abono desde 1 de
gosto de 1978, nos termos dos artigos 1.. e 5.·, n.· 1 do artigo 8.•
e 12.· do Decreto-Lei n.· 74/78, de 18 de Abril, ratificado com as
respectivas emendas pela Lei n." 56/78, de 27 de Julho, conjugado
c~rn o Despacho n." 307/78, publicado no Diário da República
274, 2.' Série, de 28 de Novembro, por ter completado, em
d de Abril de 1972, doze anos de bom e efectivo serviço no
esernpenho de funções docentes.
(<~ão de .
Vldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

~i

(Diário da República

llOt POtt

n.s 100 - 2.' Série, de 2 de Maio de 1979.)

.

ana de 4 de Janeiro de 1979, visada pelo Tribunal de Contas
ern 12 de Abril de 1979:
liCenc'
d:a:.o, .A~varo Garcia Gil Pereira, professor efectivo do 6.· grupo
do ISc.IPlinasdo Colégio Militar, concedido o ingresso na 3.' fase
1 d ensino secundário e o direito ao correspondente abono desde
n.· ~ Agost~ de 1978, nos termos do disposto nos artigos I: e 5.",
Ab '1do artJgo 8: e artigo 12." do Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de
de
ratificado com as respectivas emendas pela Lei n." 56/78,
no D' ?e. Julho, conjugado com o Despacho n." 307/78, publicado
ar o
de 19/ / da República n." 274, 2.' Série, de 28 de Novembro
de b 78, por ter completado, em 28 de Abril de 1974, doze anos
°rn e efectivo serviço no desempenho de funções docentes.

~-i
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Por portaria de

de Março de 1979, visada pelo Tribunal de Contas

em 9 de Abril de 1979:
Licenciada, Maria Cândida Balcão Fernandes Reis, professora efectiva
do 8: grupo de disciplinas do Instituto de Odivelas, concedido o
ingresso na 3: fase do ensino secundário e o direito ao correspoo'
dente abono desde 1 de Agosto de 1978, nos termos dos artigoS 1:,
5", 8.. e 12.. do Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de Abril, ratificadO
com as respectivas emendas pela Lei n." 56/78, de 27 de JulhO,
conugado com o Despacho n." 307/78, publicado no DiáriO da
República n." 274, 2,· Série, de 28 de Novembro de 1978, por ter
completado, em 5 de Março de 1969, doze anos de bom e efectivO
serviço, tendo ainda, nos termos do n." 7 do despacho já referidO,
eO
direito à rcctroactividade de vencimentos no período compre '
dido entre 7 de Março de 1977 e 31 de Julho de 1978, por ter
completado. na primeira daquelas datas, vinte anos de serviÇO
efectivo, ao abrigo do regime de fases instituído pelo DecretO'
-Lei n." 290/75, de 14 de Junho.
Por portaria de 2 de Março de 1979, visada pelo Tribunal de contaS
em 12 de Abril de 1979:
Licenciada, Ivone Leitão Sucena de Sousa Alves 'Martins, profeSSora
efectiva do 4,° grupo de disciplinas do Instituto de Odivelas" c~~~
cedido o ingresso na 2: fase do ensino secundário e o dIreI S
correspondente ao abono desde 1 de Agosto de 1978, nos ter(ll~,
do disposto nos artigos 1.0 e 4", n." 1 do artigo 8.. e artigoS 1~
e 12.. do Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de Abril, ratificado c~tl·
as respectivas emendas pela Lei n." 56/78, de 27 de Julho, co~! a
b
gado com o Despacho n." 307/78, publicado no Diário da RepÚ l:e·
n." 274, 2." Série, de 28 de Novembro de 1978, por ter coJ1'lPr'
tado, em 27 de Maio de 1975, cinco anos de bom e efectiVO se
viço no desempenho de cargos docentes.
taS
Por portaria de 2 de Março de 1979, visada pelo Tribunal de Coo
em 11 de Abril de 1979:

Maria Ester Pereira e Cruz Nobre de Castilho, professora efectiva d~
12.. grupo de disciplinas do Instituto de Odivelas, concedidOeS'
ingresso na 2." fase do ensino secundário 'e o direito ao cor~jS'
pondente abono desde 1 de Agosto de 1978, nos termos do 11.'
posto nos artigos 1.0 e 4", do n." 1 do artigo 8.. e artigoS as
e 12: do Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de Abril, ratificado co(lldO
respectivas emendas pela Lei n." 56/78, de 27 de Julho, con:~~~iC
com o Despacho n." 307/78, publicado no Diário da RepU

4.,' Séri~
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-----------------------------------------------n," 274, 2,' Série, de 28 de Novembro de 1978, por ter completado,
em 29 de Julho de 1965, cinco anos de bom e efectivo serviço no
desempenho de cargos docentes.
Por Portaria de 2 de Março de 1979, visada pelo Tribunal de Contas
em 11 de Abril de 1979:
Maria, '!'eresa de Jesus Oliveira, professora efectiva do 12.· grupo de
dlclplinas do Instituto de Odivelas, concedido o ingresso na 2.' fase
do ensino secundário e o direito ao correspondente abono desde
I de Agosto de 1978, nos termos do disposto nos artigos 1.0 e 4.°,
n.s 1 do artigo 8.° e artigos 11.° e 12.° do Decreto-Lei n." 74/78, de
18 de Abril, ratificado com as respectivas emendas pela Lei
n,o 56/78, de 27 de Julho, conjugado com o Despacho n." 307/78,
PUblicado no Diário da República n." 274, 2.' Série, de 28 de
Novembro de 1978, por ter completado, em 21 de Fevereiro de
1975, cinco anos de bom e efectivo serviço.
Por
.
portana de 15 de Março de 1979, visada pelo Tribunal de Contas
em 11 de Abril de 1979:
licen '
ada
Ic: , Rosa Maria Faria Lajas Pereira, professora efectiva do
.' grupo de disciplinas do Instituto de Odivelas, concedido o
Ingresso na 3.' fase do ensino secundário, nos termos do disposto
~s. artigos 1.0 e 5.°, n." 1 do artigo 8.. c artigo 12.. do Decreto~ ei n.. 74/78, de 18 de Abril, ratificado com as respectivas emens
n: pela Lei n." 56/78, de 27 de Julho, conjugado com o Despacho
d' 307/78, publicado no Diário da República n." 274, 2." Série,
de 28 de Novembro de 1978, por ter completado, em 2 de Maio
f e 1975, doze anos de bom e efectivo serviço no desempenho de
unções docentes.
Por POrt '
afia de 22 de Março de 1979, visada pelo Tribunal de Contas
em II de Abril de 1979:
~aria 11
gru anuel. da Conceição Ambrósio, professora efectiva do 12..
na ~~ de dISCiplinas do Instituto de Odivelas, concedido o ingresso
1 d . fase do ensino secundário e o correspondente abono desde
8· e Agosto de 1978, nos termos do disposto nos artigos 1.°, e 5",
as' rcsp
e 12.°fdo Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de Abril, ratificado com
iUg
ec tvas emendas pela Lei n." 56/78, de 27 de Julho, conbUado com o Despacho n." 307/78, publicado no Diário da RepúPle~adn.. 274, 2.' Série, de 28 de Novembro de 1978, por ter comserv~ o, em 14 de Janeiro de 1977, doze anos de bom e efectivo
IÇO no desempenho
de funções docentes.
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--------------------------------------------------------(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n.v 102- 2.· Série, de 4 de Maio de 1979.)

Por portaria de 22 de Fevereiro de 1979, visada pelo Tribunal
Contas em 18 de Abril de 1979:

de

Diamantino Dias Reis, professor efectivo de escritórios comerciais do
Instituto Militar dos Pupilos do Exército, concedido o ingreSSO
na 3: fase do ensino secundário e o direito ao correspondente
abono desde 1 de Agosto de 1978, nos termos dos artigos 1-" ~
5:, n." I do artigo 8: e artigos 11: e 12: do Decreto-Lei
n." 74/78, de 18 de Abril, ratificado com as respectivas emendaS
pela Lei n." 56/78, de 27 de Julho, conjugado com o Despacho
n .• 307/78, publicado no Diário da República n." 274, 2: Série,
ve
de 28 de Novembro de 1978, por ter completado, em 18 de Fe '
reiro de 1973, doze anos de bom e efectivo serviço no desempenbO
de cargos docentes.
Por portaria de 2 de Março de 1979, visada pelo Tribunal de ContaS
em 18 de Abril de 1979:
Maria Margarida Simões Freire de Figueiredo e Lima, professora
efectiva do Instituto de Odivelas, concedido o ingresso na 2: fase
do ensino secundário e o direito ao correspondente abono desd~
1 de Agosto de 1978, nos termos do disposto no Decreto-VI
n." 74/78, de 18 de Abril, rectificado com as respectivas emendas
pela Lei 11: 56/78, de 27 de Julho, conjugado com o Despac~o
n.• 307/78, publicado no Diário da República n." 274, 2: Séoe,
e
de 28 de Novembro de 1978, por ter completado, em 29 de Set !11'
bro de 1974, cinco anos de bom e efectivo serviço no desempenbO
de funções docentes.
Por portaria de 7 de Março de 1979, visada pelo Tribunal de ContaS
cm 18 de Abril de 1979:
Eduardo Augusto da Silva Fonseca, professor efectivo do 12: gruPO
de disciplinas do Instituto Militar dos Pupilos do Exército, conce~
dido o ingresso na 3: fase do ensino secundário e o direitO ~O
correspondente abono desde 1 de Agosto de 1978, nos termos de
Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de Abril, Lei n." 56/78, de 27. 'fI'0
Julho, conjugado com o Despacho n." 307/78, publicado no DIa 18.
da República n." 274, 2: Série, de 28 de Novembro de 19. o
VIY
por ter completado, em 29 de 'Março de 1971, doze anos de ser
no desempenho de funções docentes.

(.. Série
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Por portaria de 20 de Março de 19.79, visada pelo Tribunal de Contas
em 18 de Abril de 1979:
lice

.
.
nCtada, Sílvia de Carvalho de Sá Dantas, professora efectiva do
~.o grupo
de disciplinas do Instituto de Odivelas, concedido o
Ingresso na 3: fase do ensino secundário e o direito ao correspondente abono desde 1 de Agosto de 1978, nos termos do Decreto-lei n.O74/78, de 18 de Abril, Lei n." 56/78, de 27 de Julho, e DesPacho n." 307/78, publicado no Diário da República n." 274,
2.' Série, de 28 de Novembro de 1978, por ter completado, em
II de Abril de 1972, doze anos de bom e efectivo serviço.

(São devidos emolumentos
(Diário da República

Por

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

n.O 106- 2.' Série, de 9 de Maio de 1979.)

.
Portarta de 15 de Março de 1979, visada pelo Tribunal de Contas
em 27 de Abril de 1979:

~aria li
d' elena Gomes de Sousa, professora efectiva do 12.. grupo de
nIsciplinas do Quadro do Pessoal Civil do Exército, em serviço
eo .Instituto de Odivelas, autorizado o ingresso na 2: fase do
Anslno secundário e o direito ao correspondente abono desde 1 de
a g?sto de 1978, nos termos do disposto nos artigos 1.0 e 4.°,
r r~~g.OS
8", 11.. c 12.. do Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de Abril.
J~I~lcado ~om as respectivas emendas pela Lei n." 56/78, de 27 de
d 10. Conjugado com o Despacho n." 307/78, de 25 de Outubro
;78. por ter completado, em 11 de Agosto de 1975. cinco anos
°m e efectivo serviço no desempenho de cargos docentes.
Por
Portar'
'.
em 2 la de 15 de Março de 1979, VIsada pelo Tribunal de Contas
6 de Abril de 1979:

d:

~argarid
efc
AugUsta Moreira Marques Filiol de Rairnond, professora
do c~v~ ~o 6.. grupo de disciplinas do Quadro do Pessoal Civil
in~ XcrcIto, Cm serviço no Instituto de Odivelas, concedido o
po",~~ssona 2: fase do ensino secundário e o direito ao corresPOst ente abono desde 1 de Agosto de 1978. nos termos do disn,· ;4 nos artigos I: c 4:, 8,·, II: c 12: do Decreto-Lei
Pel !_7~, de 18 de Abril. ratificado com as respectivas emendas
n,· \0 el n,O 56/78. de 27 de Julho. conjugado com o Despac~o
de 28 7/78. Publicado no Diário da República n." 274, 2,' Série,
de
de 197 ~ovembro de 1978. por ter completado, em 9 de Agosto
f1Jn,,~ 6. Cinco anos de bom c efectivo serviço no desempenho de
..oes docentes,

t
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-------------------------------------------------------Por portaria de 22 de Março de 1979, visada pelo Tribunal de contaS
em 26 de Abril de 1979:
Licenciada, Maryse Antolin y Moura de Oliveira e Silva, professor~
efectiva do 5." grupo de disciplinas do Quadro do Pessoal CivIl
do Exército, em serviço no Instituto de Odivelas. concedida o
ingresso na 3." fase do ensino secundário e o direito ao correspon'
dente abono desde 1 de Agosto de 1978, nos termos do disposta
78
nos artigos 1.0 e 5.", artigos 8: 11." e 12." do Decreto-Lei n." 74/ :
de 18 de Abril, ratificado com as respectivas emendas nela Lei
78
n." 56/78, de 27 de Julho, conjugado c~m o Despacho n.; 307/ ,
publicado no Diário da República n." 274, 2," Série, de 28 bro
de
Novembro de 1978, por ter completado. em 29 de Setern
de 1976, doze anos de bom e efectivo serviço no desempenha de
cargos docentes.
Por portaria de 27 de Março de 1979, visada pelo Tribunal de contaS
27 de Abril de 1979:
Licenciado, Artur Marques da Costa, professor efectivo do 4." gr~PO
de disciplinas do Quadro do Pessoal Civil do Exérci.to, em serv~Ç~
no Colégio Militar, autorizado o ingresso na 3.' fase do ensl~e
secundário e do direito ao corrrespondcnte abono desde ! de
Agosto de 1978, nos termos do Decreto,Lei n." 74/78, de 18
Abril, conjugado com o Despacho n." 307/78, de 25 de outUbr~
0
por ter completado, cm 8 de Fevereiro de 1970, doze anos de b l10
e efectivo serviço, tendo ainda, nos termos do n." 7 do desp~cdO
flO
atrás referido, direito à retroactividade de vencimentos no pe StO
compreendido entre 10 de Fevereiro de 1978 e 1 de AgO S
de 1978, por ter completado,
na primeira daquelas ?a~~;
20 anos de serviço efectivo ao abrigo do regime de fases institUI
pelo Decreto-Lei n." 290/75, de 14 de Junho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

73

n." 356/ .)

(Diário da República n.v 114 - 2.' Série, de 18 de Maio de 1979.)

de
Por portaria de 20 de Fevereiro de 1979, visada pelo Tribunal
Contas em 3 de Abril de 1979:

·v~

ctl
Maria Manuela Batista Borges de Oliveira Coimbra, professora cfe êf·
do 12." grupo de disciplinas no Quadro do Pessoal Civil do B" 1I~
cito, em serviço no Instituto de Odivelas, concedido o ingresSOnO
3", fase do ensino secundário e o direito ao correspondente a~o~r'
desde 1 de Agosto de 1978, nos termos dos artigos 1." c
'Ilti·
J
tigos 8.", lI." e 12." do Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de Abrl , r

?'
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ficado com as respectivas
emendas pela Lei n." 56/78, de 27 de
JUlho, con:ugado
com o Despacho
n." 307/78, de 25 de Outubro,
Por ter completado,
cm 14 de Junho de 1975, doze anos de bom
e efectivo serviço no desempenho
de cargos docentes.
Por po t .
r afia de 22 de Março
em 4 de Abril de 1979:

de 1979, visada

pelo Tribunal

de Contas

Pc
rnanda Ruth Jacobetty Santos Vieira, professora
efectiva do Quadro
do Pesso:ll Civil do Exército, em serviço no Instituto de Odivelas,
con-;edido o ingresso na 2.' fase do ensino secundário
e o direito
ao correspondente
abono desde 1 de Agosto de 1978, nos termos
do disposto
nos artigos
1.0 c 4.°, 8:, 11 e 12 ." do Decreto~lei n.O 74/78, de 18 de Abril, ratificado
com as respectivas emenn°as 3pela Lei n." 56/78, de 27 de Julho, con .'ugado com o Despacho
br 07/78, de 25 de Outubro, por ter completado, em 26 de Setemd ro de 1973, cinco anos de bom c efectivo serviço no desempenho
e funções docentes.
Por
Portaria de 22 de Março
em 4 de Abril de 1979:
Natália

de 1979, visada

pelo Tribunal

de Contas

II

asse Cacela Fernandes,
professora
efectiva do 2: grupo do
â~~dro do Pessoal Civil do Exército, em serviço no Instituto de
e Ivelas, autorizado
o ingresso na 3." fase do ensino secundário
o di
n
Ireito ao correspondente
abono desde 1 de Agosto de 1978 •
.~s. termos dos artigos 1.0 c 5:, 8:, 11.° e 12: do Decretodei
cmenas n.O
I 74/78, de 18 de Abril, ratificado com as respectivas
_
n° pe a Lei n." 56/78, de 27 de Julho, conjugado com o Despacho
d~ ~07/78, de 25 de Outubro, por ter completado,
em 6 de Julho
fUn ~74, doze anos de bom e efectivo serviço no desempenho
de
(s-ao d ÇOes
dOcentes.
.
eVldos emolumentos
nos termos do Decreto-Lei
n." 356/73.)
(Diário d

a República n.· 120 POr

Portar'
em 8 la de 22 de Março
de Maio de 1979:

2." Série, de 25 de Maio de 1979.)

de 1979, visada

pelo Tribunal

de Contas

Jlldite D
Pes ores Monteiro
Ambrósio,
professora
efectiva do Quadro do
ConSoaI. Civil do Exército,
em serviço no Instituto
de Odivelas.
ao cedido o ingresso na 2.' fase do ensino secundário
e o direito
do ~~rrespondente
abono desde 1 de Agosto de 1978, nos termos
ISposto nos artigos 1.0 e 4:. n." 1 do artigo 8.. e artigos 11..
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e 12: do Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de Abril, ratificado com aS
respectivas emendas pela Lei n." 56/78, de 27 de Julho, conjugadO
com o Despacho n." 307/78, de 25 de Outubro, por ter completadO,
em 14 de Novembro de 1977, cinco anos de bom e efectivo serviçO
no desempenho de funções docentes.
Licenciada, Cesaltina do Nascimento Silva, professora efectiva do QU~'
l
dro do Pessoal Civil do Exército, em serviço no Instituto de Od '
velas, concedido o ingresso na 3: fase do ensino secundário e o
direito ao correspondente abono desde 1 de Agosto de 1978, nos
termos do disposto nos artigos 1.', 5.', 8:, 11: c 12: do DecretO'
ell
-Lei n." 74/78, de 18 de Abril, ratificado com as respectivas em '
das pela Lei n." 56/78, de 27 de Julho, conjugado com o Despac~~
el
n." 307/78, de 25 de Outubro, por ter completado, em 5 de Jan ! s
de 1970, doze anos de bom e efectivo serviço, tendo ainda, n~
termos do n." 7 de referido despacho, direito à rectroacti~ida d:
de vencimentos no período compreendido entre 7 de Janeiro s
1978 e 31 Julho de 1978, por ter completado, na primeira d;o
referidas datas, 20 anos de bom e efectivo serviço ao abrigo de
regime de fases instituído pelo Decreto-Lei n." 290/75, de 14
Junho.
13
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário

da República n.· 125 -

o

2." Série, de 31 de Maio de 1979.)

Chefe do Estado-Maior do Exército

Pedro Alexandre

Gomes Cardoso, general

Está conforme.
() Ajudante-General

Joaquim Miguel Duarte Silva. general

ti}
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM
4,' SÉRIE
~E

DO

,

EXERCITO

JULHO DE 1979

Pllbli
ca-se ao Exército o seguinte:

I - ADMISSõES
Por de
C spacho de 23 de Fevereiro de 1979, visado pelo Tribunal
Ontas em 17 de Maio de 1979:

de

~anueI C .
d
alIsto da Costa Caeiro, fotógrafo de 2." classe do Quadro
mO Pessoal Civil do Exército/Campo de Tiro de Alcochete, noq eado para exercer o cargo de fotógrafo de 1." classe do referido
duadro, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77,
De 22 de Março, e artigo 19.° da Portaria n." 791/77, de 28 de
ezembro.
Por {j
e~pacho de 13 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
16 de Maio de 1979:
liceu'Clad

11' a, em Engenharia Química e Industrial, Maria de Lourdes
dolran~~ Colaço Frade, professora efectiva do quadro grupo B
(em ~tnls.tério da Educação e Investigação Científica, nomeada
Qu d omiSSão) para exercer o cargo de professora efectiva do
do ~ ro ~o Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos
do x~rclto, nos termos do n." 1 da alínea c) do artigo 1.0 c n.· 2
O
e n:rtlg 2.' do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965,
co~ 3 do artigo 3.' da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
(São
a redacção dada peja Portaria n.· 710/78, de 6 de Dezembro.
devid
u» Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.· 356/73.)
lário d

a

R

eplib/ica n.O 130 - 2." Série, de 6 de Junho

de 1979.)

4.' Série
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Por despacho de 13 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de ContaS
em 18 de Maio de 1979:
Maria Margarida Matos de Brito Barreto, nomeada para exercer o
cargo de professora provisória no Quadro do Pessoal Civil dO
Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército, e para o an~
lectivo de 1978/79, nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 5·
do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965, e n." 2 dO
76
mesmo artigo e n." 1 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/ ,
de 24 de Abril.
Por despacho de 6 de Fevereiro de 1979, visado pelo Tribunal ,de
Contas em 29 de Maio de 1979:
· ntO
Carlos Manuel Ramos Santos Barroso, nomeado professor A dJU
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia
Militar !1~S
termos do n." 1 do artigo do 3: do Decreto-Lei n." 103/77, e
22 de Março, n." 3 da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembr~,
com a redacção da Portaria n." 710/78, de 6 de Dezembro, a/i
nea a) e § único do artigo 20: do Decreto-Lei n." 42152, de 6
de Fevereiro de 1959, artigos 54: 'e 83: do Decreto-Lei n." 678/;6'
4
de 1 de Setembro, e n." 1 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 29 / '
de 24 de Abril.
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário

da República n.O 133 - 2.' Série, de 9 de Junho

de 1979.)

Por despacho de 21 de Julho de 1978, visado pelo Tribunal de CO!1t~S
em 18 de Maio de 1979:

'lia!
Alice Maria Nunes Santos, contratada para exercer o cargo de a~J('-tol
J
de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do EJ(er: da
/Regi~ento de Transmissões, nos termos do n." 1 da artigo 2'0 dO
Portana n." 791/77, de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53.• dO
Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e § 5: do artigo 48. v9
Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a nO
redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(DiáriO da República n.s 127 -

2.· Série, de 2 de Junho

6/73-)

n." 35
de 1979.)

de
Por despacho de 7 de Novembro de 1978, visado pelo Tribunal
Contas em 15 de Maio de 1979:

°

João Alves da Natividade Leitão, contratado para exercer
ocar~~
de motorista do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcçlí

4,
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Arma de Engenharia, nos termos do n.· 1 do artigo 1.0 do Decreto-lei n." 103/77, de 22 de Março, 41.· e 42.", alínea b) do o." 1 do
artigo 43." e o: 2 do artigo 44: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24
(s de Abril, e Portaria n." 12/78, de 10 de Janeiro.
ão devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n.s 130 - 2,' Série, de 6 de Junho de 1979,)

POr despacho de 21 de Abril de 1978, visado pelo Tribunal de Contas
em 15 de Maio de 1979:
~Ivir }" .
.,
a lVIana Santos, contratada para exercer o cargo de auxiliar de
serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
/Escola Prática de Administração Militar, nos termos do n." 1 do
artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do
artigo 2: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76 de 24 de Abril e § 5: do artigo 48: do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a
redacÇão dada pelo Decreto-Lei n." 218/76 de 27 de Março.
'Por d
espacho de 21 de Julho de 1978, visado pelo Tribunal de Contas
em 17 de Maio de 1979:

Ana 11.
'.
.
li arafIa RIbeIro Severino, contratada para exercer o cargo de auxi-

c· de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do ExéraI~?/Escola Militar de Electromecânica, nos termos do n." 1 do
a;t~gO 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do
art~gO 2: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, n." 2 do
art~gO 3.° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e § 5: do
CoIgo 48: do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958,
de~' a nova redacção dada pelo Decreto-Lei 11: 481/76, de 27
lVIarÇo.

Por d
Cespacho de 19 de Setembro

de 1978, visado pelo Tribunal de
Ontas em 17 de Maio de 1979:
Arlllando A
de m' ~gusto Mota Costa Cabral, contratado para exercer o cargo
naI e?ICO especialista de cirurgia geral do Hospital Militar Regioartign. I, nos termos do artigo I: e n." 1-2-c, artigo 2: n." 2,
e art? 3,· n: 1 do Decreto-Lei n." 524-c/77, de 28 de Dezembro,
P
Jgo 2: do Decreto-Lei n." 220/71, de 26 de Maio.
Or d
eSPach d
COnt o e 6 de Fevereiro de 1979, visado pelo Tribunal de
as em 17 de Maio de 1979:
J os'
e F'rancis
.
barbe' co EmídIo Duarte, contratado para exercer o cargo de
Iro do Quadro do Pessoal Civil do ExércitojEscola Prática
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de Administração Militar, nos termos do n." 1 do artigo 3.· do
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, conjugado com a alínea a~
do n." 1 e alínea b) do n." 3 do artigo 53: do Decreto-VI
n." 294/76, de 24 de Abril.
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário

da República n.· 131 -

2.' Série, de 7 de Junho de 1979.)

Por despacho de 21 de Abril de 1978, visado pelo Tribunal de contaS
em 18 de Maio de 1979:
Adilia Maria da Conceição, contratada para exercer o cargo de a~i'
liar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do E,,:r;
cito/Escola Prática de Administração Militar, nos termos do n~ 1
do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n. dO
do artigo 2: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, n." 2 dO
artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e § 5: 58
artigo 48: do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 192
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76 de
de Março.

1

Por despacho de 21 de Julho de 1978, visado pelo Tribunal de contaS
em 18 de Maio de 1979:
Mariana da Conceição Maurício Cruz, contratada para exercer o ca~~~
de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal CIOS
do Exército/Escola Prática de Administração Militar, nos terIfliI,
do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Abro
br
n." 1 do artigo 2: da Portaria n." 791/77, de 28 de DezetTl jl:
n." 2 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de ;\b:!O
§ 5: do artigo 48: do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de outll16,
8
de 1978, com a nova declaração dada pelo Decreto-Lei n." 21 /
de 27 de Março.

I de
Por despacho de 8 de Fevereiro de 1979, visado pelo Tribuna
Contas em 18 de Maio de 1979:
Maria da Conceição Piedade Ventura, contratada para exercer o ca!::'
de escriturária-dactilógrafa
do Quadro do Pessoal Civil do 13" OS
cito/Campo de Instrução Militar de Santa Margarida, nos ter~o,
do n." 1 do artigo I." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Ma!dO
artigo 41.° e 42: e alínea b) do n." 1 do artigo 43: e n." 2
artigo 44: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.

4,' Série
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or despacho de 15 de Fevereiro de 1979, visado pelo Tribunal
Contas em 21 de Maio de 1979:

de

JoaqUim da Silva Ferreira, contratado para exercer o cargo de barbeiro
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
de Braga, nos termos do n." 1 do artigo 3,° do Decreto-Lei
n,· 103/77, de 22 de Março, conjugado com a alínea a) do n." 1
~ alínea b) do n." 3 do artigo 3,° da Portaria n." 791/77, de 28 de
ezembro, e alínea b) do n." 3 do artigo 53: do Decreto-Lei
(S~ n,· 294/76, de 24 de Abril.
ao devidos emolumentos

110S

(Diário da República n.s 133 -2,'

termos do Decreto-Lei

n." 356/73,)

Série, de 9 de Junho de 1979,)

Por <i
Cespacho de 21 de Setembro de 1978, visado pelo Tribunal de
Ontas em 4 de Junho de 1979:
JoaqU'
/m da Silva Mendes, contratado para exercer o cargo de moto~st~ do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
.~~Ilos do Exército, nos termos do n." 1 do artigo 1.0 do Decreto<i er n,o 103/77, de 22 de Março, artigo 41.° c 42: e alínea b) do
n~ n,· 1 do artigo 43." e n." 2 do artigo 44." do Decreto-Lei
(Sã ' 294/76, de 24 de Abril.
o de id
VI Os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diár'

10

}lor d

d

a República n,· 147 - 2,' Série, de 28 de Junho de 1979,)

fi -MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO

e~P;cho de 18 de Maio de 1979, anotado pelo Tribunal de Contas
4 de Maio de 1979:
~aria I
cartsab~l, Cunha Gonçalves de Oliveira Vo1kmann, desenhadora
/Sero?rafIca de 2,' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
ilirn ~IÇO Cartográfico do Exército, passou à situação de licença
lei I~da deSde 1 de Maio de 1979, nos termos do artigo 25: da
n,· 19e 14 de Junho de 1913, e artigo 14." do Decreto-Lei
do C 478, de 18 de Março de 1931, esclarecido pelo despacho
~.
onselho de Ministros de 15 de Fevereiro de 1956,
ario C
CiViIo~lho L~u:eiro Faustino, 2.. oficial do Quadro do Pessoal
SitUação Ex~rclto/Regimento de Infantaria de Queluz, passou à
o de licença ilimitada desde 20 de Maio de 1979, nos termos
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do artigo 25.° da Lei de 14 de Junho de 1913 e artigo 14: dO
Decreto-Lei n." 19478, de 18 de Março de 1931, esclarecido pel~
despacho do Conselho de Ministros, de 15 de Fevereiro de 195 .
Fernando Carlos Gonçalves de Moura Borges, 3." oficial do Quadro
níC
do Pessoal Civil do Exército/Escola Militar de Electromecâ ;'
passou à situação de licença ilimitada desde 4 de Dezembro de
1978, nos termos do artigo 25." do Decreto-Lei de 14 de Junho e
1913 e artigo 14." do Decreto-Lei n." 19478, de 18 de Março
de 1931, esclarecido pelo Despacho do Conselho de MinistroS de
15 de Fevereiro de 1956.
(Diário da República n." 139 - 2.' Série, de 19 de Junho de 1979.)

Por despacho de 25 de Janeiro de 1979, anotado
Contas em 24 de Maio de 1979:

pelo Tribunal de

.'
J ose• A ntunes P aran h os T"eixetra, pro f essor províscr!
. • '0 .dO
s
A ntomo
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos ,p.UPll~e
do Exército, exonerado do referido cargo desde 1 de JaneIrO
1979, a seu pedido.
v

Por despacho de 16 de Maio de 1979, anotado pelo Tribunal de eoIlt~S
em 24 de Maio de 1979:
Manuel Martins da Silva, litógrafo de 1. classe do Quadro do pesso:~
Civil do Exército/Academia Militar, exonerado do referido cargo
r
desde 21 de Abril de 1979, data em que tomou posse do ca
de contramestre de litografia, do citado quadro.
4

(Diário da República n.s 139 - 2.' Série, de 19 de Junho de 1979.)

Il t~S

Por despacho de 25 de Maio de 1979, anotado pelo Tribunal de eo
em 29 de Maio de 1979:
Francisco
Civil
desde
gado

Mário de Sousa, fiel de depósito do Quadro do pesso:~
do Exército/Academia Militar, exonerado do referidO carre'
cllr
9 de Maio de 1979, data em que tomou posse como en
de depósito do mesmo quadro.
. '1 da
Armando de Matos, fiel de depósito do Quadro do Pessoal C1Vlesde
Exército/Academia
Militar, exonerado do referido cargo d dO
9 de Maio de 1979, data em que tomou posse como encarregll
de depósito do mesmc quadro.
(Diário da República n.O 142 - 2," Série, de 22 de Junho de 1979.)

4." Série
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Por despacho de 28 de Maio de 1979, anotado pelo Tribunal de Contas
el1129 de Maio de 1979:
JOão IFreitas Ribeiro, fiel de depósito do Quadro do Pessoal Civil do
EXército/Academia Militar, exonerado do referido cargo desde 9
de Maio de 1979, data em que tomou posse como encarregado
de depósito do mesmo quadro.
Artna~do de Campos Nunes, fiel de depósito do Quadro do Pessoal
ClVil do Exército/Academia Militar, exonerado do referido cargo
deSde 9 de Maio de 1979, data em que tomou posse como encarregado de depósito do mesmo Quadro.
(Diário da República

n.· 142 - 2." Série, de 22 de Junho de 1979.)

Por d
espacho de 29 de Maio de 1979, anotado pelo Tribunal de Contas
etn 4 de Junho de 1979:

~
anU~1. da Mota Nunes, fiel de depósito do Quadro do Pessoal
CIVil do EXército/Colégio Militar, exonerado do referido cargo
deSde
10 de Maio de 1979, data em Que
d
-_ tomou oosse do lugar
e encarregado de depósito do mesmo quadro.
~an~~l . Mendes Ribeiro, fiel de depósito do Quadro do Pessoal
d IVII do EXército/Colégio Militar, exonerado do referido cargo
desde 10 de Maio de 1979, data em que tomou posse do lugar
e encarregado de depósito do mesmo quadro.
Antóni R'
C' o. all11undo Carranço, fiel de depósito do Quadro do Pessoal
d IVII do EXército/Colégio Militar, exonerado do referido cargo
desde 10 de Maio de 1979, data em que tomou posse do lugar
e encarregado de depósito do mesmo quadro.
~an~~l ,Fernandes de Seia, fiel de depósito do Quadro do Pessoal
d ivu do Exército/Colégio Militar, exonerado do referido cargo
deSde 10 de Maio de 1979, data em que tomou posse do lugar
e encarregado de depósito do mesmo quadro.
António d
C"
a Cruz Pereira, fiel de depósito do Quadro do Pessoal
d 'V~l
S do EXército/Colégio Militar, exonerado do referido cargo
d: e 10 de Maio de 1979, data em que tomou posse do lugar
encarregado de depósito do mesmo quadro.
llorácio
Civ'l dos Reis Romão, fiel de depósito do Quadro do Pessoal
I do Exército/Academia Militar, exonerado do referido cargo
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desde 9 de Maio de 1979, data em que tomou posse do lugar
de encarregado de depósito do mesmo quadro.
António Pinto de Campos, fiel
Civil do Exército/ Academia
desde 9 de Maio de 1979,
de encarregado de depósito

de depósito do Quadro do Pessoal
Militar, exonerado do referido cargO
data em que tomou posse do lugar
do mesmo quadro.

Manuel Mendes Sousa, fiel de depósito do Quadro do pessoal
Civil do Exército/Academia Militar, exonerado do referido cargO
desde 10 de Maio de 1979, data em que tomou posse do lugar
de encarregado de depósito do mesmo quadro.
(Diário da República n.· 147- 2.· Série, de 28 de Junho de 1979.)

Por despacho de 17 de Abril de 1979, anotado pelo Tribunal de ContaS
em 27 de Abril de 1979:
Alzira da Costa Beatriz, auxiliar de serviço de 1.. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal, exonerada
do referido cargo desde 16 de Fevereiro de 1979, data do despac~o
de homologação da Junta Hospitalar de Inspecção, ficando ass~J11
CiJ
rectificado na parte respectiva o constante do Diário da Repúb/l
n." 119, 2." Série, de 24 de Maio de 1979.
(Diário da República n," 148- 2.· Série, de 29 de Junho de 1979.)

Por despacho de 10 de Maio de 1979, anotado pelo Tribunal de ContaS
cm 24 de Maio de 1979:
Joaquim Pimentel da Costa, médico civil contratado do Hospital Militar
Regional n.· I, rescindido o respectivo contrato, a seu pedido,
desde 1 de Julho de 1979.
(Diário da República n.· 135-2.·

Série, de 19 de Junho de 1979.)

Por despacho de 15 de Maio de 1979, anotado pelo Tribunal de contaS
em 24 de Maio de 1979:
Manuel de Sousa Guimarães, médico civil contratado do }losPi:
Militar Regional n.· I, rescindido o contrato desde 1 de Julho
1979, a seu pedido, com o ref·erido Hospital.
(Diário da República n.v 139- 2.· Séri , de 19 de Junho de 1979.)

4.- Série
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PROMOÇÕES

Por despacho de 2 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
em 11 de Maio de 1979:
<\ntónio Simões Pires, fiel de depósito do Quadro do Pessoal Civil do
EXército/Campo de Tiro de Alcochete, promovido a encarregado
de depósito do mesmo quadro, nos termos do artigo 1.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19.. da Portaria
n.o 791/77, de 28 de Dezembro.
(São d .
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário

da República

n.s 127 -2.'

Série, de 2 de Junho de 1979.)

Por despacho de 3 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
em II de Maio de 1979:
<\nt· .
nlo
°d Augusto da Costa Vieira Pinto, fiel de depósito do Quadro
m: ~essoal Civil do Exército/Campo de Tiro de Alcochete, prod Vldo a encarregado de depósito do mesmo quadro nos termos
do artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19."
a Portaria n." 791/77 de 28 de Dezembro.
Por des
elllPacho de II de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
II de Maio de 1979:
};'ranci
d;c~ ~os~ Pimentel, fiel de depósito do Quadro do Pessoal Civil
de dexe:c.ltO/Hospital Militar Principal, promovido a encarregado
do D Poslto do mesmo quadro nos termos do n." 1 do artigo 3.no 7gecreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19." da Portaria
(Sã .
1/77, de 28 de Dezembro.
o deVidos
( '.
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
D'Qrio d

a República

n.s 127 - 2.' Série, de 2 de Junho de 1979.)

Por d

espach
elll 17 o de 9 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Maio de 1979:
Jaill1
~o~n~el. Fernandes, fiel de depósito do Quadro do 'Pessoal Civil
de dex~c.ItO/HosPital
Militar Principal, promovido a encarregado
P
do D Slto do mesmo quadro, nos termos do n." 1 do artigo 5.Portar~creto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.0 da
la n.o 791/77, de 28 de Dezembro.

ORDEM DO EX~RCITO N.o 7

4." Série

51!
--------------------------------------------------------

Por despacho de 11 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de ContaS
em 17 de Maio de 1979:
Carlos Simões Pine1a, fiel de depósito do Quadro do Pessoal CiVil
do Exército/Hospital Militar Principal, promovido a encarregad~
de depósito do mesmo quadro, nos termos do n." 1 do artigo 3.
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da ,portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n.s 131 - 2." Série, de 7 de Junho de 1979.)

Por despacho de 23 de Fevereiro de 1979, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1979:
Maria de Lourdes Monteiro de Almeida Chagas, desenhadora car~ó'
grafa de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/ser"I~O
ra
Cartográfico do Exército, promovida a desenhadora cartÓg ~
de L" classe do referido quadro, nos termos do n." 1 do artigo 1·
e n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de MarçO,
e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.

,,'

Maria Fernanda dos Reis Moura Vieira, desenhadora cartógrafa de "â.
r
classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército / Serviço CartOg e
fico do Exército, promovida a desenhadora cartógrafa de L" clas~.
cret
do referido quadro, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do De
o
srtl
_Lei n." 103/77, de 22 de Março, e n.° 1 do artigo 1." do Ille e·
Decreto-Lei, artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de J)
zembrc.
13
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário da República n.? 133 - 2." Série, de 9 de Junho de 1979.)

1 de
Por despacho de 23 de iFevereiro de 1979, visado pelo Tribuna
Contas em 22 de Maio de 1979:
(.

Ana

Maria Marques Rodrigues Montês Aguiar, desenhado~a ~('
tográfica de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil de ExérCItO/ f~'
viço Cartográfico do Exército, promovida a desenhadora cartOSrti·
fica de L" classe do mesmo quadro, nos termos do n." 1 do li(ti·
go 1." e 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e a
go 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
6 13
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 35 / .)
(Diário da República n.s 139 - 2." Série, de 19 de Junho de 1979./

4.' Série
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Por despacho de 2 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
em 24 de Maio de 1979:
Manuel Tavares, fiel de depósito ~o Quadro do Pessoal Civil do ExérCitO/Serviço Cartográfico do Exército, promovido a encarregado
de depósito do referido quadro, nos termos do artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.° da Portaria
n.O791/77, de 28 de Dezembro.
(São devidos emolumentos
(Diário da República

nos termos

n.s 141-2.'

do Decreto-Lei

n." 356/73.)

Série, de 21 de Junho de 1979.)

Por d
espacho de 15 de Fevereiro de 1979, visado pelo Tribunal
Contas em 30 de Maio de 1979:

de

Jorge Luiz dos Santos, fiel de depósito do Quadro do Pessoal Civil
do EXército/Estado-Maior
do Exército (Secretaria), promovido
~Oenca:regado de depósito do referido quadro, nos termos do n." 1
r artIgo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e ar'go 19." da Portaria n.? 791/77, de 28 de Dezembro.
Por d
espacho de 16 de Fevereiro de 1979, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Maio de 1979:
JOSéde J
d
esus da Silva Salgado, conservador preparador de laboratório
t e 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Milíar, promovido a conservador preparador de 1.' classe do referido
~adro, nos termos do artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 103/77, de
Z de Março, e artigo 19.· da Portaria n." 791/77, de 28 de Deell1bro.
A.Urio J .
cl asse
ase LUdovino, conservador preparador de laboratório de 2.pr
~o Quadro do Pessoal Civil do EXército/Colégio Militar,
d Oll1ovldo a conservador preparador de laboratório de 1." classe
n~ referido quadro, nos termos do artigo 1.0 do Decreto-Lei
3
d~ i0 /77, de 22 de Março, e artigo 19.. da Portaria n." 791/77,
8 de Dezembro.
};'rancisco d
cla
os Santos, conservador preparador de laboratório de 2."
sersse do Quadro do Pessoal Civil do Exército, promovido a conador
ll1o:
de. laboratório de 1." classe do referido quadro, nos terart' do artigo 1.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e
(Sã
'go 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
o deVidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário d
a República

n.s 142 - 2." Série, de 22 de Junho de 1979.)

60

ORDEM DO EXe.RCITO N.O 7

4." Série

Por despacho de 14 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de ContaS
em 7 de Junho de 1979:
Olinda Casqueiro, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do peso
soal Civil do Exército/Instituto
de Altos Estudos Militares, promovida a auxiliar de serviço de 1.' classe do mesmo quadro, nos
termos do n." 1 e n." 3 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103(17,
de 22 de Março, e artigo 19.° da Portaria n." 791/77, de 28 de
Dezembro.
e
Domingos Antunes Robalo Silvestre, auxiliar de serviço de 2." class.
do Quadro do 'Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos pUpIlos do Exército, promovido a auxiliar de serviço de 1." classe da
mesmo quadro, nos termos do n." 1 e 4 do artigo 3." do Decret~-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.° da portarta
n." 791/77, de 28 de Dezembro.
António Gomes, auxiliar de serviço de 2," classe do Quadro do pessoal
Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército, pro'
movido a auxiliar de serviço de L" classe do mesmo quadro, nOs
termos do n." 1 e 4 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de
22 de Março, artigo 19: da 'Portaria n." 791/77, de 28 de Dezernbro,
Judite Albuquerque, auxiliar de serviço de 2," classe do Quadro da
Pessoal Civil do Exército/Repartição
de Contas e Apuramento de
Responsabilidades, promovida a auxiliar de serviço de 1." classe
do mesmo quadro, nos termos do n." 1 do artigo 3." e n." 4 d~
artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
S

Por despacho de 27 de Junho de 1978, visado pelo Tribunal de cont:l
em 7 de Junho de 1979:

Francisco Lameira Mendes Salgado, operador principal do Qua~ro
do Pessoal Civil do Exército/Serviço Cartográfico do ExérCJ~~
promovido a operador chefe do mesmo quadro, nos terrnos de
n." 1 dos artigos I: e 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 o.
br
Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezern
(São devidos emolumentos

nos termos

do Decreto-Lei

13

n." 356/ .)

(Diário da República n,· 149 - 2." Série, de 30 de Junho de 1979.)

4,- Série
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~--------------------------------------------IV - TRANSFER~NCIAS
Annas e Serviços
Estado-Maier do Exército
escriturário_dactilógrafo Carlos Miguel de Almeida Tavares da Costa
(230405 I I), do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Angra
do lierOísmo,
Deve ser considerado nesta situação desde 1 de Junho de 1979,

Direcção do Serviço de
3,'

or '

Pessoal

Repartição de Sargentos

IClal Maria Beatriz Machado Banazol dos Santos de Santa Rita
~olaço (92004668), do Conselho Superior de Disciplina do ExérCito,
Deve
ser considera<ia nesta situação desde II de Junho de 1979,

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
esc'
r~~~ária-dactilógrafa
Maria
Júlia Simões Candeias
Tavares
006471), do Instituto de Altos Estudos Militares,
Deve se
'
r considerada nesta situação desde 26 de Junho de 1979,

Por d

V-DIVERSOS

e:P~cho de 13 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
1 de Maio de 1979:
lieUen V
de OO~ng liall Faria Fernandes, professora efectiva do Instituto
e o d~lv~las. concedido o ingresso na 3," fase do ensino secundário
nos t IreIto ao correspondente abono desde I de Agosto de 1978,
arti ermos
0 do disposto nos artigos 1.' e 5.. n." I do artigo 8.. e
fica~o 11. e 12,0 do Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de Abril. ratiJUlh o co~ as respectivas emendas pela Lei n." 56/78. de 27 de
da ;. Con uga<io com o Despacho n." 307/78. publicado no Diário
epúb/ica n" 274. 2," Série, de 28 de Novembro, por ter com-

ORDEM DO EXBRCITO N.o 7

62

4." Sério

-------------------------------------------------------pletado, em 2 de Abril de 1974. doze anos de bom e efectivO
serviço docente.
Licenciada. Maria Dulce Bettencourt de Sá Nogueira. professOra
efectiva do Instituto de Odivelas. concedido o ingresso na 3." fase
do ensino secundário e o direito ao correspondente abono desde
1 de Agosto de 1978. nos termos do disposto nos artigos 1.0 e 5".
78
n." 1 do artigos 8: e artigos 11.° e 12: do Decreto-Lei n." 74/ :
de 18 de Abril. ratificado com as respectivas emendas pela Lei
78
n." 56/78. de 27 de Julho. conjugado com o Despacho n." 307/ •
69
de 25 de Outubro. por ter completado. em 3 de Abril de 19 •
doze anos de bom e efectivo serviço. tendo ainda. nos termoS dO
oaC
n." 7 do Despacho n." 307/78. de 25 de Outubro. direito à retr
'e
tividade de vencimentos no período compreendido entre 5 d.
Abril de 1977 e 31 de Julho de 1978. por ter completado. na pO'
meira daquelas datas. vinte anos de bom e efectivo serviço. 75
aO
abrigo do regime de fases instituído pelo Decreto-Lei n." 290/ •
de 14 de Junho,
Licenciada. Irene Alves Ferreirinha. nrofessora efectiva do InstitU~O
de Odivelas. concedido o ingresso 'na 2." fase do ensino secundá~:
e o direito ao correspondente abono desde 1 de Agosto de 19, ~
nos termos do disposto nos artigos 1: e 4:. n." 1 do artigo 8. .
artigos 11.° e 12: do Decreto-Lei n.o 74/78. de 18 de Abril. ra~~
ficado com as respectivas emendas pela Lei n." 56/78. de 27 o
Julho. con.ugado com o Despacho n." 307/78. publicado IIr
Diário da República n." 274. 2." Série. de 28 de Novembro. VIÇ
~oo
ter completado, em 4 de Abril de 1975. cinco anos de ser
docente.

?iScí

professor efectivo do 12: grupo de
;
plinas do Instituto Militar dos Pupilos do Exército. concedida o
3." fase do ensino secundário e o direito ao correspondente. abO~.'
desde 1 de Agosto de 1978. nos termos do disposto nos artlgos/7st
e 5:. n." 1 do artigo 8: e artigo 12: do Decreto-Lei n." 74 Vi
de 17 de Abril. ratificado com as respectivas emendas pela /7St
n." 56/78. de 27 de Julho, conjugado com o Despacho n." 307 de
publicado no Diário da República n." 274. 2: Série. de 28 tJ
Novembro, por ter completado cm 13 de Dezembro de 1973, d~o·
anos de bom e efectivo serviço no desempenho de funçõeS

José de Oliveira Florêncio.

centes.

(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos

n.· 130 -

do Decreto,Lei

n.•

356/73.)

2." Série. de 6 de Junho de 1979.)

4,' Série
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Por Portaria de 17 de Abril de 1979, visada pelo Tribunal de Contas
em 24 de Maio de 1979:
licenciada, Maria Lídia Tormento Bastos Calvário Clemente, professora efectiva no Instituto de Odivelas, concedido o ingresso
na 2.' fase do ensino secundário e o direito ao correspondente
abono desde 1 de Agosto de 1978, nos termos dos artigos 1.. e 4.0,
n,· 1 do artigo 8.. e artigos 11.° e 12." do Decreto-Lei n." 74/78,
de 18 de Abril, ratificado com as respectivas emendas pela Lei
n,o 56/78, de 27 de Julho, conjugado com o Despacho n." 307/78,
d,e 25 de Outubro, por ter completado, em 13 de Junho de 1976,
Cinco anos de bom e efectivo serviço.
nso
Dinis Vieira de Carvalho, ex-nrofessor efectivo do Colégio
A.fo
Militar, concedido o ingresso na 2.' fase do ensino secundário
e o direito ao correspondente abono desde 1 de Agosto de 1978,
nos termos dos artigos 1.. e 4.", n." 1 do artigo 8." e artigos 11..
e 12.° do Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de Abril, ratificado com as
respectivas emendas pela Lei n." 56/78, de 27 de Julho, conjugado
~om o Despacho n." 307/78, de 25 de Outubro, por ter cornpleado, em 23 de Agosto de 1974, cinco anos de bom e efectivo
serviço,
l{auI d
tit1 Os Santos Miranda, professor efectivo de canto coral no Instí2 ,Uto Militar dos Pupilos do Exército, concedido o ingresso na
d' fase do ensino secundário e o direito ao correspondente abono
desde .1 de Agosto de 1978, nos termos dos artigos 1.. e 4.", n." 1
A.~~rtlg0 8." e artigo 11.° e 12." do Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de
de ~I, ratificado com as respectivas emendas pela Lei n." 56/78,
no ~,'~~ Julho, conjugado com o Despacho n." 307/78, publicado
Por lQrto da Reptíblica n." 274, 2,' Série, de 28 de Novembro,
bo ter completado, em 12 de Setembro de 1976, cinco anos de
(Sã
rn e efectivo serviço,
o devidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário d
a República

n.s 142 - 2.' Série, de 22 de Junho de 1979,)

~o
r POrt '
em ;na de 24 de Abril de 1979, visada pelo Tribunal de Contas
1 de Maio de 1979:
licenciada
.
.
do I ',Mana Odete Palma Antunes Cavaco, professora efectiva
do enS~ltuto de Odivelas, concedida a transição à fase do escalão I
9 <te~SIOOsecundário e o direito ao correspondente abono desde
do D etembro de 1975, nos termos do n." 1 do artigo I." e artigo 3."
ecreto-Lei n.. 95/13, de 10 de Março, conjugado com os
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artigos 11.·, 12.·, 16.·, 17." e 24." do Decreto-Lei n." 290/75, de
14 de Junho, e artigo 3." do Decreto-Lei n." 81/77, de 4 de Março,
por ter completado, naquela data, vinte anos de bom e efectiVO
serviço no exercício de cargos docentes.
Licenciada Maria Alice de Magalhães Carmona, professora efectiva
do Instituto de Odivelas, concedido o ingresso na 3: fase do ensinO
secundário e o direito ao correspondente abono desde 1 de AgoS~~
de 1978, nos termos do Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de Abtl'
ratificado pela Lei n." 56/78, de 27 de Julho, conjugado colll o
Despacho n." 307/78, de 25 de Outubro, por ter completadO, elll
2 de Julho de 1971, doze anos de bom e efectivo serviço.
Valdemar José Solene Sá Água, professor efectivo de educação física
do Instituto Militar dos 'Pupilos do Exército, concedido o ingreSStO
ll
na 3: fase do ensino secundário e o direito ao correspon<le ~
V
o
abono desde 1 de Agosto de 1978, nos termos do Decret - s
n." 74/78, de 18 de Abril, ratificado com as respectivas ernend;o
c
pela Lei n." 56/78, de 27 de Julho, conjugado com o Despa o
n." 307/78, de 25 de Outubro, por ter completado, em 8 de MarÇs
de 1969, doze anos de bom e efectivo serviço, tendo ainda, n~.
ac
termos do n." 7 do despacho atrás referido, direito à rectro o
vidade de vencimentos no -oeriodo compreendido entre 6 de Mar.Ç.
.
de 1977 e 31 de Julho de 1978, por ter completado, na pf1lll~ e
1
daquelas datas, vinte anos de serviço efectivo, ao abrigo do reg :o.
n
de fases instituído pelo Decreto-Lei n." 290/75, de 14 de Ju
13
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)

~.

(Diário da República n.· 148 - 2.' Série, de 29 de Junho de 1979.)

o

Chefe do Estado-Maior do Exército

Pedro Alexandre

Gomes Cardoso. general

Está conforme.

o

Ajudante-General

Joaquim Miguel Duarte Silva, general

~.~
f~"

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
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EXERCITO

N." 8/1 DE AGOSTO DE 1979
~--------------------------------------------------------------------------------------"Ubli

ca-se ao Exército o seguinte:

I-ADMISSõES
Por d
Cespacho de 12 de Dezembro de 1978. visado pelo Tribunal de
Ontas em 8 de Junho de 1979:

~~~F

'

,

C' , errelra Barroso. nomeado barbeiro do Quadro do Pessoal
d IVII do Exército/Bataria Artilharia Guarnição n." 1, nos termos
o n,O 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
Conjugado com a alínea a) do n." 1 e alínea b) do n." 3 do
~rtigo 3,· da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, e alínea b)
o n,· 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
Por d
C espacho de 16 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de
Ontas em 11 de Junho de 1979:
~ogé '
Q_lo PaUlo Calhaz Matias, auxiliar de serviço de 2,' classe do
d~adr~ d~ Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos
n ExerCIto, nomeado empregado de mesa do referido quadro,
d~s2terrnos
do n." 1 e 4 do artigo 3,· do Decreto-Lei n." 103/77,
2
de 2 de Março, e no· 11 do artigo 5." da Portaria n." 791/77,
8 de Dezembro,
Por d
e~Plaeho de 9 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
1 de Junho de 1979:
tlrrn-ueI'Inda L
SoaI ,~pes, auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro do PesnOrn CIVil do EXército/Batalhão do Serviço Geral do Exército,
eada COzinheira do referido quadro nos termos do n." I e 4
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do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e n." 1
do artigo 5." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n.· 115 - 2." Série, de 7 de Julho de 1979.)

Por despacho de 14 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Junho de 1979:

.

o

João Manuel Chagas Rocha Santos, professor efectivo do I." grup
da Escola Industrial Fonseca Benevides, nomeado (em comis~ãO;
como professor efectivo do Quadro do Peso al Civil do ExércitO
/CM, nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 2: do DecretO;
-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965, e n." 3 do artigO 3·
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção da
Portaria n." 710/78, de 6 de Dezembro, e artigo 53." do Decreto'
-Lei 294/76, de 24 de Abril.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/

73

.)

(Diário da Repúbblica n." 158 - 2." Série, de 11 de Julho de 1979.)

Por despacho de 30 de Novembro de 1978, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1979:
de
José Luciano de Oliveira c Sá, nomeado para exercer o cargO. ii
técnico auxiliar da Casa Mortuária, do Quadro do Pessoal C~vI
do Exército/Hospital
Militar Regional n." 1, nos termos do 11, ti'
do artigo I." do Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Março, e a~ei
gos 41." e 42.", alínea b) do n." 1 do artigo 43." do DecretOn." 294/16, de 24 de Abril.
7 .)
56/ 3
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário da República n.O 167 - 2." Série, de 21 de Julho de 1979.)

.

dO

Por portaria de 5 de Junho de 1979 do Chefe do Estado-Maior 79:
Exército, visada pelo Tribunal de Contas em 2 de Julho de 19
'S

Licenciado, Hugo Pereira do Amaral Barata. prorrogada, por ~~t
três anos, desde 28 de Abril de 1979, a sua comissão como ~OS
auditor do 2." Tribunal Militar Territorial de Lisboa, nOS terbri1.
do n." 1 do artigo 247." do Decreto-Lei n." 141/77, de 9 de A

4,' Série
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~--------------------------------------------Fica desta forma rectificado o publicado no Diário da República,
2.' Série, n." 141, de 21 de Junho de 1979.
(São devidos emolumentos

nos ~termos do Decreto-Lei

(Diário da República n,· 169 -

n." 356/73,)

2.' Série, de 24 de Julho de 1979.)

Por d
espacho de 19 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Julho de 1979:
JOão L '
UIS Bernardo Fontes, contratado para exercer o cargo de barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Esquadrão
de
Lanceiros Ponta Delgada, nos termos do n." 1 do artigo 3.. do
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, conjugado com a alínea a)
do n.: 1 e alinea b) do n." 3 do artigo 3." da Portaria n." 791/77,
de 28 de Dezembro, c alinea b) do n." 3 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
(São
devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República

n.s 172 - 2,' Série, de 27 de Julho de 1979,)

II- MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO

Por d
C espacho de 10 de Abril de 1979, anotado
antas em 29 de Junho de 1979:

pelo Tribunal

de

~scriturária d tilõ
f M ' C"
d Oli . M
'F
d
d
- ac logra a, afia nstína c
veira
orais ernan es,
s o ~entro de Estudos Psicotécnicos do Exército, despedida do
aer~IÇo desde 18 de Janeiro de 1979 com base no n." 2 do
O
arÍlg 172." do Regulamento de Disciplina do Exército, com vista
da ;." 6 do s 3." do artigo 23." e 64." do Decreto-Lei n." 32659,
e de Fevereiro de 1943.
Por des
ernPacho de 5 de Junho de 1979, anotado pelo Tribunal de Contas
27 do mesmo mês:
3.'
Oficial Ald'
.
tê .'
a Alberto Pita Bernaud da Rocha, do Centro PSICOdec~lco do Exército, despedida do serviço desde 1 de Fevereiro
D' _979,com base no n." 2 do artigo 172." do Regulamento de
e ~~Iplina Militar, com vista ao n." 6 do § 3." do artigo 23., do Decreto-Lei n." 32659, de 9 de Fevereiro de 1934.
(Diári

d

o

a República

D.· 164 -

2.' Série, de 18 de Julho de 1979.)
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Por despacho de 19 de Junho de 1979, anotado
Contas em 5 de Julho de 1979:

pelo Tribunal

de

Engenheiro, Ildefonso Cabrita Neves, professor adjunto das 69: cadeira
mecânica L da Academia Militar, exonerado do referido cargO,
a seu pedido, desde 1 de Junho de 1979.
Por despacho de 22 de Junho de 1979, anotado
Contas em 5 de Julho de 1979:

pelo Tribunal

de

Escriturária-dactilógrafa,
Maria da Conceição de Sousa e Silva, da
Direcção da Arma de Transmissões, exonerada do referido cargO,
desde 8 de Junho, data em que pediu a rescisão do contrato.
(Diário da República n." 169 -

2." Série, de 24 de Julho de 1979.)

UI - PROMOÇõES
Por despacho de 14 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de contaS
em 11 de Junho de 1979:
Auxiliar de serviço de 2: classe, Fernando de Assunção Perei~a, ~~
Instituto de Altos Estudos Militares, promovido a auxiliar 3
serviço de 1." classe do referido quadro, nos termos do n." 1 c c
do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
artigo 19.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n.? 115 - 2." Série, de 7 de Julho de 1979.)

Por despacho de 14 de Março de 1979, visado pelo Tribuna
Contas em 18 de Junho de 1979:
Auxiliar de serviço de 2." classe, António
dcmia Militar, promovido a auxiliar
referido quadro, nos termos do n." 1 c
-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
n." 791/77, de 28 de Dezembro.

(São devidos emolumentos

Rodrigues Merca,
de serviço de I:
4 do artigo 3.° do
e artigo 19." da

nos termos do Decreto-Lei

I de

da A~~
c1ase o'
Decret'lI
porta(l

73

n." 356/ .)

(Diário da República n.O 158 - 2." Série, de 11 de Julho de 1979.)
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espacho de 14 de Março de 1979, visado pelo Tribunal
Contas em 20 de Junho de 1979:

de

J\ll 'li

~
XI ar de serviço de 2.' classe, António de Magalhães, da Academia
Militar, promovido a auxiliar de serviço de L' classe, nos termos
do n.· 1 c 5 do artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
(São
devidos cmolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República

n.s 161 - 2." Série, de 14 de Julho de 1979.)

POr d
espacho de 14 de Março de 1979, visado pelo Tribunal
Contas em 22 de Junho de 1979:

de

A.UXilia
r
M· . de serviço de 2.' classe, António Geraldes, da Academia
Ilttar, promovido a auxiliar de serviço de L' classe do mesmo
q~adro, nos termos do n." 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei
~. 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77,
e 28 de Dczembro.
(São de .
Vldos cmolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário d

"
a Republica

.

n.s 167 - 2.' Série, de 21 de Julho de 1979.)

Por d
C eSPacho de 14 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de
antas em 22 de Julho de 1979:
A.UXiliar
.
~e . de serviÇo de 2.' classe, Felicia Maria Diegues, do Hospital
llleglOnal n: I, promovida a auxiliar de serviço de 1.' classe do
cre~rno ~uadro, nos termos do n." 1 e n." 3 do artigo 53: do DeU· ~~lel n.· 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria
.
1/77, de 28 de Dezembro.
(São
devidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
Por
despa I
Co C10 de 14 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de
ntas em 29 de Junho de 1979:
A.uX·I·
I lar d
.
do
do
do
ria

S e ~erv)ÇOde 2,' classe, Lucília Valentim Nunes, da Direcção
~rV)ÇO de Pessoal, promovida a auxiliar de serviço de 1.' classe
D eSmo quadro, nos termos dos números I, 4 e 5 do artigo 3:
n :c~eto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da Porta(S. 91/77, de 28 de Dezembro.
ao d .
eVldos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
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Por despacho de 14 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Junho de 1979:
Auxiliar de serviço de 2.' classe, Maria Lucília Marques, do EstadO'
-Maior do Exército, promovida a auxiliar de serviço de I: c1a~~
do mesmo quadro, nos termos do n." 1 e n." 4 do artigo 3: '3
Decreto-Lei n." 103f77, de 22 de Março, e artigo 19." da portar!
n." 791 f77, de 28 de Dezembro.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

73

n." 356/ ,)

.
1 de
Por despacho de 27 de Março de 1979, visado pelo Tnbuna
Contas em 22 de Junho de 1979:
Encarregado de serviço de 2: classe, Manuel Correia Apolónia, d:
Academia Militar, promovido a encarregado de serviço de 1.. cl~o
se do mesmo quadro, nos termos do n." 1 e 4 do artigo 3: '3
Decreto-Lei n." 103f77, de 22 de Março, e artigo 19." da portar!
n." 791 f77, de 28 de Dezembro.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.· 167 -

IV -

73

n." 356/ .)

2.· Série, de 21 de Julho de 1979.)

TRANSFERÊNCIAS
Annas e Serviços

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição

de Sargentos
el'd~'

Escriturária-dactilógrafa,
Maria Antónia Soares Condínho de Alm
da Academia Militar.
Deve ser considerada

nesta situação desde 2 de Julho de 1979.
Quartéis-Generais

Quartel-General

da Região Militar do Norte

Auxiliar de serviço de 2: classe, Rosa Maria de Oliveira, do
mento de Cavalaria do Porto.
Deve ser considerada

Regj'

nesta situação desde 30 de Julho de 1979,

4., Séri~
-.
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---------------------------------------------Escolas práticas das armas c serviços, centros de instrução
c unidades:
Regimento de Cavalarin de Braga
Escritu á .
.
R.r .na-dactilógrafa, Suzette Cepa Baptista da Costa Veloso, do
cglll1ento de Infantaria de Braga.
Deve ser considerada nesta situação desde 31 de Julho de 1979.
Escritu
C rana-dactilógrafa,
Maria Sameiro Abreu Fonseca Lomba
all1pos, do Regimento de Infantaria de Braga.
I\ux,!,
I~ar
~...e .de serviço de 2.' classe, Avelino Augusto da Silva Ribeiro, do
glll1ento de Infantaria de Braga.
»Ó,

l\uXilia
R.er. de serviço de 2.' classe, Maria das Dores Fernandes, do
glll1ento de Infantaria de Braga.
I\ux,!,
Idlar
de serviço de 2.' classe, Maria da Conceição Martins da Silva,
o R.eg·
D
Ill1ento de Infantaria de Braga.
eVell1
ser considerados nesta situação desde 31 de Julho de 1979.
Regimento de Engenharia

de Espinho

l\uXili
A.~r ~c serviço de 2.' classe, Maria Georgete Ferreira da Silva
D
ll1e1da,do Regimento de Cavalaria do Porto.
eVe ser
considerada nesta situação desde 30 de Julho de 1979.
B:ttalJlão do Serviço de Transportes
ar de
.
do R. . serviÇo de 2.' classe, Benta Rosa Constância Monteiro,
Dev
eglll1ento de Artilharia de Lisboa.
e ser
considerada nesta situação desde 9 de Julho de 1979.
I\Ul(jli

Dlversos

<.

Centro d~ Gestão Financeira da Região Militar do Centro
. Oficial
..
DeVe
' AntonJo da Cruz, do Hospital Militar Regional n.· 2.
ser Co •
nSlderado nesta situação desde 26 de Julho de 1979.
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Centro de Gestão Financeira do Campo de Instrução Militar
Escriturária-dactilógrafa,
Maria Filomena Cid de Oliveira
Noronha Bogalho, da Direcção do Serviço de Material.
Deve ser considerada

pereira

nesta situação desde 1 de Junho de 1979.

Depó:;ito Geral de Material de Guerra

.o
Ad.unto administrativo,
Histórico Militar.
Deve ser considerado

Herculano

de Oliveira Mendes, do ArqulV

nesta situação desde 18 de Julho de 1979.

Academia Militar
dO
Escriturário-dactilógrafo,
Jaime Leonardo
Serviço de Transportes.
Deve ser considerado

Teixeira,

do BatalhãO

nesta situação desde 8 de Junho de 1979.

Museu Militar do Porto

de
3.• oficial, Maria Helena
Infantaria da Guarda.
Deve ser considerada

Afonso

Nabais

Aniceto,

do BatalhãO

nesta situação desde 30 de Julho de 1979.

Arquivo Geral do Exército
dO

3:

oficial, Victorino
Exército.

Neto

3.• oficial, Maria Laura
Exército.
3,. oficial, Hernâni
Exército,

Fernandes,

Lopes Alhinho,

do

Centro

do Centro

Simões Nunes Silva, do Centro

FinanceirO

.o

dO

.o

dO

ce1t
Finan

ce1r

Finan

79

Devem ser considerados nesta situação desde 13 de Julho de 19 ,
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---------------------------------------------V-DIVERSOS
Por po

t

.

•

r ana de 15 de Maio de 1979, visada pelo Tribunal de Contas
ern 7 de Junho de 1979:
Jos'

e ~anuel Abranches de Sousa, professor efectivo de Educação
Slca
Fl
do Colégio Militar, concedido o ingresso na 3." fase do
Ensino Secundário e o direito ao correspondente abono desde 1 de
Agosto de 1978, nos termos dos artigos 1.0 e 5.°, n." 1 do artigo 8.0
e artigo 12.° do Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de Abril, ratificado
cOlll as respectivas emendas pela Lei n." 56/78, de 27 de Julho,
~onj~gado com o Despacho n. ° 307/78, publicado no Diário da
eplIblica n." 274, 2." Série, de 28 de Novembro de 1978, por
t~r cOlllpletado, em 24 de Abril de 1972, doze anos de bom e
e ectivo serviço no desempenho de funções docentes.
(São d

.
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
Por POrt .
ana de 24 de Abril de 1979, visada pelo Tribunal de Contas
elll 7 de Junho de 1979:
~anuel Carl
D'
f
fectí
di . I'
d
C I' . os las, pro essor e ectivo do 1.0 grupo de iscrp mas o
Eo ~glO Militar, concedida a transição à fase 2 do escalão I do
3~SInO Secundário e o direito ao correspondente abono desde
arr de Outubro de 1975, nos termos do n." I do artigo 1.0 e
Co19o 3.° do Decreto-Lei n." 95/73, de 10 de Março, conjugado
D rn o Decreto-Lei n." 290/75, de 14 de Junho, e artigo 3." do
da~creto-Lei n." 81/77, de 4 de Março, por ter completado, naquela
doca,
lO anos de bom e efectivo serviço no desempenho de cargos
entes.
(São

devid
(DiárioOsd

Por

emolumentos
a República

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

n.s ]63 - 2," Série, de 17 de Julho de ]979.)

Portari
elll 19 a de 24 de Abril de 1979, visada pelo Tribunal de Contas
de JUlho de 1979:
licen·
clado M
discipll anuel Carlos Dias, professor efectivo do I." grupo de
do En ~as do COlégio Militar, concedido o ingresso na 3: fase
1 de ~lno Secundário e o direito ao correspondente abono desde
n.o 1 dgosto. de 1978, nos termos do disposto nos artigos I." e 5",
de 18 ~ artlg~ 8." e artigos u.: e 12." do Decreto-Lei n." 74/78,
e Abnl, ratificado com as respectivas emendas pela Lei

74

ORDEM

DO EX~RCITO

N.o 8

4.' série

--------------------------------------------------___,

n." 56/78, de 27 de Julho, conjugado com o Despacho n." 307/7~,
de 25 de Outubro, por ter completado, em 30 de Outubro de 197 '
doze anos de bom e efectivo serviço.
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário da República n." 163 - 2." Série, de 17 de Julho de 1979.)

Por despacho de 20 de Fevereiro de 1979, visado pelo Tribunal de
Contas em 5 de Abril de 1979:
Engenheiro civil, João Manuel Contreiras Maia, professor provisórj~
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dOo
Pupilos do Exército, reconduzido no referido cargo e para o a~o
lectivo de 1978/79, nos termos da alínea c) do n." 1 e n." 2
artigo 5." do Decreto-Lei n." 46 377, de 11 de Junho de 196~,d;~
o
pois de rectificado na parte respectiva o constante no Diárz
República n." IDO, 2." Série, 2 de Maio de 1979.
73
São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .1
(Diário da República n." 174 - 2." Série, de 30 de Julho de 1979.)

o

Chefe do Estado-Maior do Exército

Pedro Alexandre

Gomes Cardoso, general

Está conforme.

o

Ajudante-General

Joaquim Miguel Duarte Silva. general

~"
~«~
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM
4." SÉRIE

,

DO
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N." 9/1 DE SETEMBRO DE 1979
-------------------------------------------------------------------------------~Ublica
'se ao Exército o seguinte:

I - JUSTIÇA
COlld

E DISCIPLINA

ecorações:
Direcção do Serviço de Justiça c Disciplina

~

Por portaria de 17 de Maio de 1979:
anda
B .0. Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do
p >CercIto,condecorar com medalha de prata de serviços distintos,
aOr ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.·, com referência
dO n.· 3 do artigo 67, ambos do Regulamento da Medalha Militar
13: 2 de Dezembro de 1971, o professor doutor João Navarro
aZao, do Colégio Militar.

9

~

Por portaria de 5 de Julho de 1979:
anda
o
Bx' .Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do
Po eecIto, condecorar com a medalha de prata de serviços distintos,
co~ ter sido considerado ao abrigo da alínea a) do artigo 25",
rnent~eferência aos artig?s 30", 62.", n." I, c 67.", n." 3, do Re~I~dese bda Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o JUiZ
rn aegador dr. Luciano dos Santos Patrão.

~and

Por Portaria de 12 de Julho de 1979:
a o C
BXér' onselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do
CIto, Condecorar com a medalha de prata de serviços distintos,
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por ter sido considerado ao abrigo da alínea a) do artigo 25.',
com referência aos artigos 30:, 62:, n." I, e 67:, n." 3, do Regula'
mento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o senhor
António Rodrigues Casaleiro.

Louvores:
Por portaria de 14 de Maio de 1979:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior dO
louvar, a título póstumo, o doutor Daniel Antero Sobral Dia~,
porque, no exercício das suas funções de Juíz Auditor do 1.' "Tr~'
bunal Militar Territorial de Lisboa, desde 25 de Junho de 197 '
após ter desempenhado idêntico cargo no 2.· Tribunal Militar "Ter'
ritorial de Moçambique, revelou notáveis qualidades de competê~'
cia e dedicação ao serviço, tendo sabido apreender e aplicar. e
forma criteriosa os princípios legais e éticos que informam a justiça
militar.
. de
Pessoa de fino trato, respeitador e respeitado, contando maIs '0
25 anos de magistratura, soube conquistar a amizade e admiraça
vo
de todos quantos com ele colaboraram, juízes, promotores, ad '
gados e funcionários.
a
Tendo sofrido grave acidente vascular, que o hospitalizou cerCa
J11
de um ano, o doutor Sobral Dias retomou as suas funçõec co e s
mesma dedicação para que o serviço não sofresse perturbaçõ ~
apesar de saber que assim prejudicava gravemente a sua saúdede
que podia até causar a morte, o que veio a ocorrer em 28
Janeiro, do corrente ano.
dO
Não se escusou, até, quando a isso chamado por vacatur~ dO
o
cargo de auditor do 4: Tribunal, a acumular, durante o perJ di·
U
legal das duas funções, de forma a não sobrecarregar OS a
tores dos restantes tribunais militares territoriais de Lisboa.
bral
Tudo isto justifica que a actuação do meritíssimo juíz S?, jO
Dias seja posta cm destaque, por ter contribuído, até ao sacr~f.I;~.
JlI
da própria vida, para prestigiar a administração da justiça rn

Por portaria de 17 de Maio de 1979:

. dO
lor
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado·Ma
·tO·
Exército, louvar o juíz auditor do I: Tribunal Militar "Ter!1o~
rial do Porto, doutor Manuel Lopes, que, recentemente, ce~o('
ali as suas funções por ter sido promovido a desembarga e"t·
pelas altas qualidades de juíz probo e muito competente, r
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~--------------------------------------------ladas durante cerca de onze anos em que desempenhou, naquele
Tribunal, o referido cargo. ~
Magistrado dotado de viva e lúcida inteligência, servida por destacados conhecimentos jurídicos e de jurisprudência, suficientemente evidenciados nos seus acórdãos e informações, era sempre
com a maior preocupação que procurava esclarecer todos os
casos que tinha de julgar, para que a aplicação da lei o fosse
cOm toda a imparcialidade, sem contudo usar de demasiada
severidade.
J~ntava ainda a estas qualidades uma forte personalidade, que
nao excluía, pelo contrário acentuava, uma grande humanidade
e compreensão pelos casos que tinha de apreciar. Estas faculdades não impediam que utilizasse no interrogatório dos réus e
nas suas interpelações e contactos com os advogados e teste~u~has uma correcta firmeza e uma lógica implacável, que condUZlam, invariavelmente, a um rápido e completo esclarecimento
A.~~casos em julgamento.
~ava ainda a todas estas qualidades dotes morais de elevado
qUilate que o tornavam um juíz prestigiado e estimado por todos
aqueles que com ele privavam, em especial, os juízes militares
~ demais componentes do tribunal, que reconheciam no doutor
af~nuel Lopes um carácter impoluto, excelente amigo, de trato
d a~el, Possuidor de esmerada educação, tudo tornando a missão
Pe Julgar muito mais fácil e atraente.
t orot~das estas relevantes qualidades, pela sua eficiente e cornpeeentlsslma actuação no 1. Tribunal Militar Territorial do Porto
R P~a pronta e eficaz colaboração prestada ao comando da
eleglao Militar do Norte, sempre que esta lhe era solicitada, pelo
q~Vado Conceito em que é tido pelos seus pares, e, atendendo a
pa e a SUa conduta exemplar de juiz auditor, muito contribuiu
111 r~ a dignificação e maior prestígio da justiça militar, é do
Mais elementar dever considerar os serviços prestados pelo doutor
Ill:~uel
'-fito. Lopes, ao Exército, relevantes, cxtraordinários e de muito
0

Por portaria

dc 17 de Maio de 1979:

~anda
BX.é o . Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do
elevr~to, louvar o professor doutor João Navarro Brazão, pela
apru~ a C?~petência profissional, exemplar dedicação e invulgar
Servo o CIVICOc moral que tem revelado ao longo de 37 anos de
Pro IÇOno Colégio Militar.
tOd:essor .muito culto e sempre actualizado, de espírito aberto a
Os pS. as. InOvações pedagógicas, vivamente se interessou, desde
f1melros anos da sua actividade, pejas realizações levadas a
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------------------------------------------------------~efeito neste estabelecimento de educação, como o demonstroU,
~o
por exemplo, quando espontaneamente e sem qualquer nomea~a
lCo
oficial, colaborou nos trabalhos do Gabinete de Psicotécn
fundado em 1953; com o mesmo desejo de bem servir, igualmente
ofereceu a sua colaboração para a criação c montagem de u[11
Laboratório de Línguas, de que mais tarde veio a ser directOr,
funções que ainda exerce com o maior zelo; como profeSSor
delegado do 3.. grupo, em cujo exercício também permanece, te~
sempre evidenciado as suas capacidades de orientação, dinaf!ll'
zando os trabalhos dos colegas com regular assistência às a~~S
c a sua acção de crítica construtiva, que muito tem contribUI o
para a eficiência do ensino da língua inglesa neste colégio, . Jl!e
Presentemente, embora com prejuízo da saúde, quando a ler o
facultava a cessação de todas as funções, o doutor João Navarro
Brazão continua em actividade, com o mesmo entusiasmo e r
mesmo espírito empreendedor, pondo todo o seu vasto sabe,
e longa experiência no estudo da instalação de um novo Labora
tório no edifício em construção,
"O
Mestre de indiscutível competência, o doutor João Navarro Brazad~
exemplo vivo do cumprimento do dever, constitui uma figura ~ S
grande educador, a quem fica devendo a formação de geraç~:s
de alunos, que nele sempre admiraram, para além das funçodc
docentes, o seu escrupuloso espírito de justiça, a sua lealda
inalterável, o seu trato afável e despretensioso.
rO
Por todas estas qualidades c virtudes, o doutor João Navartle
Brazão deixa o seu prestigioso nome ligado à instituiçãO q ~
tão devotamente serve c onde sempre granjeou a amizade;es,
eCÇo
consideração c o respeito dos alunos, dos colegas c das dir
bO
Assim, é um indeclinável acto de justiça dar público teste~UOaí5
slOO
do alto conceito em que são tidas as qualidades profis
J11
e pessoais deste professor, no Colégio Militar, e se considera
os seus serviços extraordinários, relevantes c distintos.
Por portaria de 5 de Julho de 1979:

. dO
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado,MalO~ 00
Exército, louvar o venerando juiz desembargador doutor Lu~lIcí~
dos Santos Patrão pelo elevado merecimento, alta competitOr
c invulgar dedicação com que desempenhou as funções de aU lote
jurídico do General Chefe do Estado-Maior do Exército dura
05
mais de três anos.
suot
A diversidade c, por vezes, extrema complexidade dos as eleS
cuja análise e parecer lhe eram solicitados, com realce para ~qurllJ1l
cm que as alterações da legislação criminal e disciplinar se fJ;-ec~
sentir, ilustraram sua grande competência profissional, ineqUlVO
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para os

Por outro lado, c para além das funções que lhe competiam
cOrno auditor jurídico, a disponibilidade de apoio manifestada
aos mais variados sectores do EM E, evidenciaram excelentes
q~alidades pessoais c uma activa participação cm cordiais rela~es de trabalho muito características do ambiente militar.
ainda salientar que durante o período de prestação de
se rnpre
.
I r~IÇo no EME o doutor Santos Patrão colaborou, em acumuaçao
d
, na revisão de legislação militar decorrente da Constituição
a R.epública de 1976, produzindo trabalho de mérito em curto
~spaço de tempo, continuando posteriormente o aprofundamento
. Os estudos da doutrina jurídica militar, tudo a demonstrar
IOVUlgares qualidades de trabalho, de inteligência e qualificação
~:adérnica no domínio do direito castrense.
~ca assim o Exército a dever ao doutor Santos Patrão importante
~ r~ de natureza jurídica e ainda um vasto contributo no campo
da Interpretação doutrinária, bem como uma intransigente defesa
I Os princípios de justiça aplicáveis a cada caso, embora acautetndo o mais alto sentido de defesa dos valores morais e estrupurais da instituição militar.
lor. todas as razões expostas se manifesta publicamente ao doutor
o UClano dos Santos Patrão todo o apreço com que foram tidos
s S serviços prestados como auditor jurídico do CEME, os quais
e reputam de muito mérito, relevantes e distintos.
~

Por portaria de 12 de Julho de 1979:
anda
~x· o .Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do
inve~cIto, louvar o senhor António Rodrigues Casaleiro pelo
ao ~ gar mérito dos serviços que prestou à Instituição Militar
sec on~o dc 43 anos, dos quais mais de 36 em Londres, como
do adido militar
Porretáno
di
.
Pel
Iv.e~s~ vezes foi a sua colaboração posta em destaque
xados oficiais que sucessivamente desempenharam junto da Embaifor~ ern Londres as funções de adido militar, em especial a
cOr a altamente competente como participou nas actividades
co~esP?ndentes às funções que ao Gabinete do Adido foram
do ~~t.ln~o no âmbito do Pacto do Atlântico c do Rearmamento
I\rrn derCIto nos anos 50, durante o empenhamento das Forças
no qa as Portuguesas cm África nos anos 60/70 e, ultimamente,
Não ~~ respeita à reorganização militar em curso. .
..
tradUt stante a acumulação das funções de secretário, contabilista,
Nl\'r;r,
arqui.vista, dactilógrafo c encarregado do Sub-Registo
c da Cifra, quer cm proveito do Exército quer da Força
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Aérea, desenvolveu ainda o senhor Rodrigues Casaleiro, ao longa
destes 36 anos, uma meritória acção de apoio e ajuda, como intér'
prete e acompanhante dos inúmeros militares e famílias que ~e
deslocaram a Inglaterra para tratamento hospitalar, acção que, pC ~
abnegação com que sempre foi conduzida, enobreceu o seu autO
e prestigiou a Instituição que ele dedicadamente serve.
da
Funcionário exemplar, muito eficiente, conhecedor profun~O de
língua e da vida inglesas, e dotado de natural solidarteda_o
humana, adquiriu em elevado grau a estima, e considera~a
e o respeito de todos os chefes c colegas com quem tem servldo~
das entidades e sociedade britânica com quem tem contacta~O te
de tantos outros, militares ou civis que, passando pelo Gabln~ r
do Adido em missão oficial ou particular, têm podido apreCIa
as suas extraordinárias qualidades e delas beneficiar.
tS
Pelo invulgar conjunto das qualidades cívicas e militares P?s:s
iJ
ao serviço da Instituição Militar pelo senhor António Rodng S
Casaleiro, secretário do adido militar e aeronáutico em Lond~e:
con
devem, como testemunho de elevado apreço e profundo re
as
cimento, os serviços que prestou ao longo de mais de 40 a[1
ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.

11- ADMISSõES
I de
Por despacho de 27 de Setembro de 1978, visado pelo Tribuna
Contas em 9 de Setembro de 1979:
de
Philippe Gabriel Marie Brunel, contratado para exercer o cargO dO
professor de Prática de Conversação de Língua Francesa [1105
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar, nOS ter e(11'
do § 2.. do artigo 22.. do Decreto-Lei n." 34093, de 8 de NO~ de
bro de 1944, n." 3 do artigo 3.. da Portaria n." 791/17, de 2 e(11'
Dezembro, com a redacção da Portaria n." 710/18, de 6 de vet/16.
bro, e alínea b) do n." 3 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 29
de 24 de Abril.
13
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ )'
(Diário da República n.· 178 - 2.· Série, de 3 de Agosto de 1979.)

Unlll

Por despacho de 10 de Outubro de 1978, visado pelo Trib
Contas em 9 de Julho de 1979:

Augusto de Almeida Oliveira e Sousa, professor provisório do ~a
do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar, reconduZI O

de

dro

~o

I
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citado cargo c no ano lectivo de 1978-79, nos termos do n.· 1
alínea c) e n." 2 do artigo 5: do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de
Junho de 1965.
~
(Slo devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(DIário da República n.· 178 -

n." 356/73.)

2." Série, de 3 de Agos:o de 1979.)

Por d
C espacho de 17 de Janeiro de 1978, visado pelo Tribunal
antas cm 27 de Julho de 1979:

de

~ariad No'ernía
. Neto Miranda
.
de MI'e o Leitão,
pro f essora e fectí
ectiva
ia Escola Industrial e Comercial de Espinho, nomeada (em
cOrnissão de serviço) como professora efectiva do 4: grupo do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas, nos ter~os da alínea c) do n." 1 do artigo 1.. do Decreto-Lei n." 46 377, de
• de Junho de 1965, conjugado com o artigo 1.. do Decreto-Lei
n.• 204/72, de 6 de Junho, e n." 3 do artigo 3: da Portaria
n,. 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção da Portaria
~'. 710/78, de 6 de Dezembro de 1978, e artigo 53: do Decreto-Lei
' 294/76 de 24 de Abril.
(São dev'
Idos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário d

•.

a Republtca n.s 190 - 2." Série, de 18 de Agosto de 1979.)

POr d
CeSPacho de 20 de Março de 1979, visado pelo Tribunal
antas crn 30 de Julho de 1979:

de

JÚI'

io 13ald'
de 2' e, Contratado para exercer o cargo de operário electricista
tar ' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Mili22 'dnos termos do n." 1 do artigo 1.n do Decreto-Lei n." 103/77, de
e n .e Março, artigos 41.· e 42: e alínea b) do n." 1 do artigo 43:
(Sl
,2 do artigo 44: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
o dev'd
I Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário d

a R.epública n.s 193 - 2." Série, de 22 de Agosto de 1979.)

POr

despach
COnt
o de 17 de Outubro de 1978, visado pelo Tribunal
~
as Cm 13 de Julho de 1979:
anUe! J .
~~.

de
d

1))0tOt'
relra Gonçalves, contratado para exercer o cargo e
~i1italsta d~ Quadro do Pessoal Civil do Exército/QG Região
r de LISboa, nos termos do n." 1 do artigo 1.. do Decreto-Lei

82

ORDEM

DO EXE.RCITO N.· 9

4.· Série

---------------------------------------------------~
n.' 103/77, de 22 de Março, artigos 41.· e 42.·, alínea b) do n." 1
do artigo 43: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário da República n.· 194 - 2.· Série, de 23 de Agosto de 1979.)

Por despacho de 14 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Julho de 1979:
António Valdemar Morgado Gama, nomeado em comissão, para pr?~
fessor efectivo do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colég~o
Militar, nos termos da alínea c) do n. 1 do artigo 1.' e n." 2 dO
Decreto-Lei n." 463/77, de 11 de Junho de 1965, e n." 3 3'
artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, e artigo 5·f;·
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, ficando assim r~c~·c~
b
cada na parte respectiva o constante do Diário da RepU I
n." 178, 2: Série, de 3 de Agosto de 1979.
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário da República n.· 201 - 2.· Série, de 31 de Agosto de 1979.)

m-

MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO
I de

Por despacho de 30 de Maio de 1979, anotado
Contas em 6 de Julho de 1979:

pelo Tribuna

o~l
José Carlos Gonçalves de Sousa Faria, 2: oficial do Quadro do peSSjOO
Civil da Direcção do Serviço de Finanças, exonerado do refe~sse
cargb a partir de 30 de Maio de 1979, data em que tomOu Pálje'
do cargo de programador de 2." classe do Centro de Inforrn
do Ministério da Justiça.

l1t~S
Por despacho de 6 de Julho de 1979, anotado pelo Tribunal de CO
em 10 de Julho de 1979:

tófjO
José de Jesus da Silva Salgado, conservador-preparador
de labor~\ési°
Co
de 2." classe, do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
cOI
Militar, exonerado do referido cargo desde 23 de Junho. dat~o(f
que tomou posse do cargo de conservador-preparador
de la
tório de I." classe do mesmo quadro.
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~-----------------------------------------Prancisco dos Santos, conservador-preparador
de laboratório
de
2," classe do Quadro do Pesseal Civil do Exército/Colégio Militar,
eXonerado do referido cargo desde 23 de Junho, data em que
tomou Posse do cargo de conservador-preparador
de laboratório
de 1,' classe do mesmo quadro,
(Diário da República

n.s 178 - 2," Série, de 3 de Agosto de 1979,)

Por d
espacho de 3 de Julho de 1979, anotado pelo Tribunal de Contas
em 23 de Julho de 1979:
JOs'
ePManuel Magalhães de Sá Cardoso, 2.· oficial do Quadro do
essoal
de Praças, exonerado do
ref
id Civil do Exército/Repartição
er] o cargo a partir de 1 de Junho de 1979, data em que tomou
Posse do cargo de profissional de engenharia (bacharel) de classe C, eventual, da Fábrica Militar de Braço de Prata.
POr d
C espacho de 26 de Junho

de 1979, anotado pelo Tribunal de
Ontas em 23 de Julho de 1979:
José C '
d aSlIlliro ROdrigues Félix, 2.· oficial do Quadro do Pessoal Civil
r'~ EXército/Direcção do Serviço de Finanças, exonerado do refedi o CargO desde II de Junho de 1979, data em que tomou posse
P~bC~rgO de profissional de engenharia (bacharel) de classe C, da
a fica Militar do Braço de Prata.
POr d
C espacho de 10 de Julho de 1979, anotado
Ontas em 23 de Julho de 1979:
Carlos S. _

pelo Tribunal

de

Bx' I~oes Pinela. fiel de depósito de Quadro do Pessoal Civil do
des~Clto/lIosPital Militar Principal, exonerado do referido cargo
de e 8 de Junho de 1979, data em que tomou posse do lugar
encarregado de depósito do referido quadro,
R

(Diário d
a

Por

epúb/ica n.· 188 -

2," Série, de 16 de Agosto de 1979,)

despa h
COnt c o de 26 de Junho de 1979, anotado pelo Tribunal de
J
as em 23 de Julho de 1979:
orUe Pe '
lra
do pre
ROdrigues, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
eXonessoal Civil do EXército/Regimento de Infantaria do Funchal,
qUe era~o do referido cargo desde 1 de Julho de 1979, data em
PediU a rescisão do contrato,

84
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Armando Marques Aleixo, 2." oficial do Quadro do Pessoal Civil dO
Exército/Direcção do Serviço de Finanças, rescindido o respectiVO
contrato desde 1 de Junho de 1979, data em que tomou posse do
cargo de profissional de engenharia (licenciado) de classe C, da
Fábrica Militar de Braço de Prata.
Por despacho de 12 de Julho de 1979, anotado
Contas em 23 de Julho de 1979:

pelo Tribunal

de

António Gomes, auxiliar de serviço de 2: classe do Instituto Militar
dos Pupilos do Exército, exonerado do referido cargo desde 1 ~e
Julho de 1979, data em que tomou posse do cargo de auxiliar e
serviço de I: classe do mesmo quadro.
asS
Domingos Antunes Robalo Silvestre, auxiliar de serviço de 2: cl :
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar d~
Pupilos do Exército, exonerado do referido cargo desde 1 de
Julho de 1979, data em que tomou posse do cargo de auxiliar e
serviço de 1.' classe do mesmo quadro.
(Diário da República

n.s 188 -

2." Série, de 16 de Agosto de 1979.)

(ltaS
Por despacho de 4 de Julho de 1979. anotado pelo Tribunal de Co
em 23 de Julho de 1979:
af
Maria Evangelina do Rosário Braga Pinto, escrituráriaodactilÓg: ;.
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Prt!l~e
pal, rescindido o respectivo contrato, a seu pedido, desde 31
Agosto de 1979.

ptaS
Por despacho de 10 de Julho de 1979, anotado pelo Tribunal de CO
em 23 de Julho de 1979:
'vil
Francisco José Pimentel, fiel de depósito do Quadro do Pessoal ~~vO
c
do Exército/Hospital
Militar Principal, rescindido o respe Jôo
contrato desde 3 de Julho de 1979, data em que tomou posse
cargo de encarregado de depósito do referido quadro.
j1t~S

Por despacho de 13 de Julho de 1979, anotado pelo Tribunal de CO
em 23 de Julho de 1979:
António Humberto
2: classe do

ôe

Dias Ferraz de Barcelos, auxiliar de servjÇ~tLltO
Quadro do Pessoal Civil do Exército/lostJ

~
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Militar dos Pupilos do Exército, rescindido o respectivo contrato
desde 13 de Julho de 1979, ;t seu pedido.
(Diário da República

n.' 188 -2.'

Série, de 16 de Agosto de 1979.)

I>or d
espacho de 11 de Julho de 1979, anotado
COntas em 23 de Julho de 1979:

pelo Tribunal

de

OlgalI
R..oc.haPargana, médica especialista (Neurologia), contratada do
220SPItal Militar Principal, rescindido o respectivo contrato desde
de Maio de 1979, data em que tomou posse do lugar de médica
especialista (NeurofisiOlogista), contratada do Hospital da Marinha.
(Diário da República

n.' 190 - 2.' Série, de 18 de Agosto de 1979.)

I>
°r des
pacho de 6 de Julho de 1976, anotado pelo Tribunal da Contas
em 10 de Julho de 1979:
Alírio J '
2' OSe Ludovino, conservador-preparador
de laboratório
de
c' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar,
ql{onerado do referido cargo desde 23 de Junho de 1979, data em
t~: tomou posse do cargo de conservador-preparador
de laboran fio de l.' classe do mesmo quadro, ficando assim rectificado,
2: P~r~e respectiva, o constante do Diário da República n." 178,
. Sene, de 3 de Agosto de 1979.
(D'á'
I no da República

n.s 201 _ 2.' Série, de 31 de Agosto de 179.)

IV - PROMOÇõES
eSPach
em 6 d o de 14 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
JU .
e Junho de 1979:
dite Alb
I>ess ~qu.er.que, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do
R..espoaCIVJl do EXército/Comissão de Contas e Apuramento de
mes;nsabilidades, promovida a auxiliar de serviço de 1.' classe do
-lei 00 quadro, nos termos do n." 1 e 4 do artigo 3.' do Decreto/77 ~ 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.' da Portaria 11: 791/
res~e t~ 28 de Dezembro, ficando assim rectificado, na parte
de 3~ ~va, o constante do Diário da Replíblica n." 149, 2." Série,
e Junho de 1979.
(São
deVidos
(D'
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
lário d R
I>ord

a

epública n.s 194-2,"

Série, de 23 de Agosto de 1979.)

86

ORDEM DO EXtRCITO

N.· 9

4." Série

-----------------------------------------------~v-

TRANSFERtl:NCIAS

Esco!as práticas das armas e serviços, centros de InstrUção
e unidades:
Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
3: oficial Isaura Valdiviesso de Miranda Teixeira, do Regimento de
Cavalaria do Porto.
19.
Deve ser considerada nesta situação desde 10 de Agosto de 19
Escola Prática de Cavalaria
Motorista Leonel Regueira Bernardes, da Chefia do Serviço postal
Militar.
19
Deve ser considerado nesta situação desde 6 de Agosto de 19 .
Diversos
Centro de Gestão FinanceirajLogística
2:

~ dO
oficial Dulce da Natividade Carvalho Pereira, da DirecçaO
Serviço de Finanças.
19·
Deve ser considerada nesta situação desde 31 de Agosto de 19
Secção de CatologaçãojEME

rÓ'
I: oficial José Alberto Vicente Lopes, do 2: Tribunal Militar 'Te
torial de Lisboa.
19
.
Deve ser considerado
nesta situação desde 31 de Agosto de 19 '

o

Chefe do Estado-Maior do Exército

Pedro Alexandre

Gomes Cardoso. general

Está conforme.

o Ajudante-General

Joaquim Miguel Duarte Silva. general

~"'

~~J

ESTADO_MAIOR DO EXÉRCITO
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OUTUBRO

,

EXERCITO

DE 1979

~bli
ea-se ao Exército o seguinte:

I - ADMISSõES
1>01' d

Cespacho de 17 de Outubro

de 1978, visado pelo Tribunal

CI . Ontas em 21 de Agosto de 1979:

de

Otllde J d'
u ite Pereira ROdrigues Malenha, contratada para exercer o
~argO de secretário do Adido Militar, Naval e Aeronáutico cm
d rasíüa, nos termos da alínea c) do n."! do artigo 1.0 e artigo 2.°
s~.Decreto-Lei
n." 913/76, de 31 de Dezembro, e n." 1 do artigo
do
d .D
Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, com a redacção
(Sa: o eCreto-Lei n.' 819/76 de 12 de Novembro.
o de 'd
VI Os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n. 356/73.)
(Diár'

d

la a República n.· 220 - 2." Série, de 22 de Setembro de 1979.)

n1>01' d

MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO

eSPach

elll 13 o de 27 de Julho de 1979, anotado pelo Tribunal de Contas
<\Jb
de Agosto de 1979:
erto Pe
drosa Tavares, operário de 1.. classe do Quadro do Pessoal
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exonerado do referido cargo a seu pedido, a partir de 30 de
Setembro de 1979.
Por despacho de 30 de Julho de 1979, anotado pelo Tribunal de ContaS
em 13 de Agosto de 1979:
Manuel Correia Apolónia, encarregado de serviço de 2: classe dO
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar, exonerado
do referido cargo desde 21 de Julho de 1979, data em que tornOll
posse do cargo de encarregado de serviço de Ln classe do mesmo
quadro.
Por despacho de 31 de Julho de 1979, anotado pelo Tribunal de ContaS
em 13 de Agosto de 1979:
tad
Maria Helena Pinto Ribeiro Carriço, programadora eventual cont.ra :
do Quadro do Laboratório
Militar de Produtos QuímiCOSde
s
Farmacêuticos, exonerada do referido cargo a seu pedido, de
18 de Junho de 1979.
(Diário

da República

n.? 206 -

2." Série, de 6 de Setembro

de 1979.)

Por despacho de 23 de Julho de 1979, anotado pelo Tribunal de Co
em 13 de Agosto de 1979:

ntaS

Fernando Pereira Cavaco, 3.. oficial do Quadro do Pessoal Civil.~~
Exêrcito/Dirccção
do Serviço de Material, exonerado do refefl e
cargo a seu pcd.do a partir de 6 de Julho de 1979, data crn qUe
ass
tomou posse do lugar de engenheiro técnico agrário de 2: cl s:
contratado além do quadro, do Ministério da Agricultura e pesca
(Diário

da República

n." 208 -- 2.' Série, de 8 de Setembro

de 1979.)

taS

Por despacho de 5 de Junho de 1979, anotado pelo Tribunal de Con
cm 27 de Julho de 1979:

dO
Alda Alberta Pita Bernaud Caetano da Rosa, 3: oficial do Qu~dro dO
Pessoal Civil do Exército/Centro
de Estudos PsicotécnlCos f11
Exército. despedida do serviço desde 1 de Fevereiro de 1979.
base no n." 2 do artigo 172.. do RDM com vista ao n." 6 do irO
do artigo 23.· e 64. do Decreto-Lei n." 32 659. de 9 de Fevcre(lte
de 1943. ficando assim rectificado na parte respectiva o consta de
dos Diários da República n." 164 e 188. 2: Série, de 18 de Jul(lO
1979. e 16 de Agosto de 1979, respectivamente.

rJ.'

0

(Diário

da República n.s 217 - 2.' Série, de 19 de Setembro

de 1979.)
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TRANSFEru:NCIAS
Armas e serviços

Estado-Maior

do Exército

Bscr~u~á~ia-dactiIÓgrafa Rosa Maria Conceição Lamy Viana, do Centro
raflco do Exército.
eYe s
.
er considerada nesta situação desde 26 de Setembro de 1979.

D

Bscr~tur~rio-dactilÓgrafO Euclides da Lomba, da Direcção do Serviço de
UstIçae Disciplina.
eYese
.
r cOnsiderado nesta situação desde 28 de Setembro ue 1979.'

D

Dírecção do Serviço de Pessoal
3,' oI' .

Repartição

de Pessoal Civil

DeYe IClal
Helena Geraldes Leal Sequeira, do Colégio Militar.
Ser Maria
.
cOnsiderada nesta situação desde 24 de Setembro de 1979.
Repartição de Recrutamento
~,' ofi .
clal EFs rtu
'.
.sa I pc dos Santos Encarnação, da Direcção do Serviço
D de IF'Inallças
eYe
Ser Co id
nSI erada nesta situação desde 3 de Setembro de 1979.
3•
Direcção da Arma de Infantaria
, OficialC
.
:accrUt atanna Francisco da Conceição Salgueiro, da Repartição de
Dcy
arnento.
c ser cOn .
siderada nesta situação desde 3 de Setembro de 1979.

A.\j,,:

Diró!Cção da Arma de Transmissões

'\.Iliard

b

DCPOS~t
serviço de 2,' Maria Manuela Ferreira Martins Amaro, do
eYese
o 'Geral de Material de Transmis ões.
r cO:}sid
erada nesta situação desde 26 de Setembro de 1979.
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Escolas práticas das armas
e unidades:

e serviços, centros de instruçl1

0

Escola Militar de Electromecânica
Motorista

Carlos Alberto

Domingos,

da Chefia

do Serviço postal

Militar.
Deve ser considerado nesta situação desde 27 de Setembro de 1979.
Regimento

de Infantaria

Escriturária-dactilógrafa
Maria
do Serviço de Intendência.

do Carmo

de Faro
Dias Pires. da DirecÇ~o

Deve ser considerada nesta situação desde IOde Setembro de 1979.
Regimento de Infantaria

de Viseu
O

tl·tot

Auxiliar de serviço de 2." classe Alzira da Silva Cabral, do Ins
de Odivelas.

Deve ser considerada nesta situação desde 14 de Setembro de 1979.
Regimento de Lancciros de Lisboa
dO
Auxiliar de serviço de 2." classe Maria da Conceição Cigarrilha Salva
Cunha, do Regimento de Artilharia de Lisboa.
'ciO
Auxiliar de serviço de 2." classe Maria Madalena da Conceição patO
Teixeira. do Regimento de Artilharia de Lisboa.
1919Devem ser considerados nesta situação desde 19 de Setembro de
Diversos
Dlstríto de Recrutamento

e Mobilização

de Vila Real

o~

o
Escriturária-dactilógrafa
Guida Dias Ferreira. da RepartiÇíí
ADME/DSF.
79
Deve ser considerada nesta situação desde 3 de Setembro de 19 Arquivo Geral do Exército

6sítO
Escriturário-dactilógrafo
António Jesus Calado Blanco, do peI'
Geral de Material de Instrução.
919Deve ser considerado nesta situação desde 21 de Setembro de 1
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Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris do Exército
Bscr~urá~ia-dactiIÓgrafa Maria Flor Alcobia Martins Ferreira Nunes,
D a DIrecção do Serviço de Intendência.
eVe
ser considerada nesta situação desde 19 de Setembro de 1979.

Serviço de Catalogação (SECA/EXÉRCITO)
3.'

0gcial Elvira do Menino Jesus Chaves Lopes Oliveira, do Batalhão
aÇadores n." 5.

o

Chefe do Estado-Maior do Exército

Pedro Alexandre Gomes Cardoso, general
Está

conforme.

o

Ajudante-General

Joaquim Miguel Duarte Silva, general

~«~
~~

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM

DO

4." SÉRIE
~E

,

EXERCITO

NOVEMBRO 1979

~UbIica
'Se ao Exército o seguinte:

I-ADMISSõES
}lar d
C~Spacho de 16 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de
J asé ntas em lO de Setembro de 1979:
dM~ques Miranda, auxiliar de serviço de 1.- classe do Quadro
da essoal Civil do Exército/CM, nomeado para exercer o cargo
deo aempregado
de mesa do referido quadro nos termos do n.° 1
r
d r IgO 3.· do Decreto-Leí n." 103/77, de 22 de Março, alínea a)
d~ 2~'o I e alínea b) do n." 4 do artigo 3.. da Portaria
791/77,
de 6 de Dezembro, com a redacção dada pela Portaria n." 710/78,
n·4 de Dezembro de 1978, e n." 3 do artigo 25.° do Decreto-Lei
. 9 410, de 24 de Novembro de 1969.
<\ntón'
Q~~dJOSé Martins Afonso, auxiliar de serviço de 1.' classe do
ce- ro do Pessoal Civil do Exército/IMPE, nomeado para exerdo o. cargO de empregado de mesa do mesmo quadro, nos termos
n.o ~. dI do .artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
allne o artigo 5.° da Portaria n." 791/77, de 26 de Dezembro e
POrta. a) do n.. 1 e alínea b) do n" 4 do artigo 3.. da referida
ana co
.
6 d
Dczemb'
rn a redacção dada pela Portaria n." 710/78, de
e
ro
24 de N e n.O 3 do artigo 25.° do Decreto-Lei n." 49410, de
ovcmbro de 1969.
Arnol'e la G
Quad:rtrUdcs da Silva David, auxiliar de serviço de 2." classe do
o do Pessoal Civil do Exército/IMPE, nomeada para exercer

11"
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o cargo de empregada de mesa do mesmo quadro, nos termOS
do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
n." 1 do artigo 5.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezem~ro
c alínea a) do n." 1 e alínea b) do n." 4 do artigo 3.° da refe(1~a
Portaria com a redacção dada pela Portaria n." 710/78, de 6 ~
Dezembro e n." 3 do artigo 3.° do artigo 25.° do Decreto-LeI
n." 49410, de 24 de Novembro de 1969.
António Afonso Pires, auxiliar de serviços de 2: classe do Quadr~
do Pessoal Civil do Exército / IMPE, nomeado para exercer o ca~g1
de empregado de mesa do mesmo quadro, nos termos do n. e
do artigo 3,° do Decreto-Lei n." 103/77, de 28 de Dezembr~da
alínea a) do n." 1 e alinea b) do n." 4 do artigo 3.° da refert de
portaria com a redacção dada pela Portaria n." 710/78, de 6
Dezembro e n." 3 do artigo 25.° do Decreto-Lei n." 49410.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 229 -

n."

13

356/

,)

2," Série, de 3 de Outubro de 1979,)

Maria Águeda Nunes de Sousa, auxiliar de serviço de 2." classe '~~
Quadro do Pessoal Civil do Exército/CM, nomeada empre~ado
de mesa do mesmo quadro nos termos do n." 1 do artigo ~' 1 e
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março. alinea a) do n. de
alínea b) do n." 4 do artigo 3.° da Portaria n." 791/77. de 2~ de
Dezembro com a redacção dada pela Portaria n." 710/78. de (O'
Cre
Dezembro de 1978, e n." 3 do artigo 3,° do artigo 25,° do De
-Lei n." 49410, de 24 de Novembro.
Jorge Alberto de Almeida Rodrigues, auxiliar de serviço de 2." cta:;:
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/IMPE.
nomeadO ~10S
exercer o cargo de empregado de mesa do mesmo quadro; de
2
termos do n. o 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 8 de
Março, n." 1 do artigo 5." da Portaria n." 791/77, de 2 3.'
Dezembro e alínea a) do n." 1 e alínea b) do n." 4 do artig;;1S'
da referida portaria com a redacção dada pela Portaria n." 71 410'
de 6 de Dezembro, e n." 3 do artigo 25." do Decreto-Lei n." 49
Mário da Nazaré Caixado Couzinho, auxiliar de serviço de 2." cl~~~
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/CM, nomeado ~(110 3.'
gado de mesa do mesmo quadro nos termos do n." 1 do artlg
5.'
t'''O
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março. n." 1 do ar I" ,1
da Portaria n." 791/77. de 28 de Dezembro e alínea a) do ~ ~
e alínea b) do n." 4 do artigo 3." da referida portaria coO
pr ' e
redacção dada pela Portaria n." 710/78, de 6 de DezeJl1

4.· Série

ORDEM

DO EX~RCITO

N. ° 11

~--------------------------------------

95

n.· 3 do artigo 25.° do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro
de 1969.
firancisco José Antunes Soares, auxiliar de serviço de 2." classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/ AM, nomeado empregado
~e rnesa do mesmo quadro, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do
.ecreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea a) do n." 1 e
tnea
b) do n." 4 do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28 de
b ezernbro com a redacção dada pela Portaria n." 710/78, de 6 de
b ezernbro e n." 1 do artigo 5: da Portaria n." 791/77, de 28 de
d ezernbro e n." 3 do artigo 25: do Decreto-Lei n." 49410, de 24
e Novembro de 1969.

6

~anuel Crispim Ramos, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro
o Pessoal Civil do Exército, nomeado empregado de mesa do
:;srno quadro, nos termos do n." 1 do artigo' 3." do Decreto-Lei
n·· 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 5: da Portaria
n·· 791/77, de 28 de Dezembro e alínea a) do n." 1 e alínea b) do
.}l'Ort
4 do
. artigo 3." da referida portaria com a redacção dada pela
bana
n.O 710/78, de 6 de Dezembro e n." 3 do artigo 25: do
ecreto-Lei n." 49 410, de 24 de Novembro de 1969.
~aria li
'.
de e~rnlllJa dos Santos Casal Ribeiro Pedroso, auxiliar de serviço
no 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/IMPE,
qu~eado
para exercer o cargo de empregado de mesa do mesmo
a
n· 103
ro, nos termos do n." I do artigo 3: do Decreto-Lei
n:· 7
/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 5." da Portaria
77
n.· /1/ , ?e 28 de Dezembro e alínea a) do n." 1 e alínea b) do
Po t ~o artigo 3." da referida portaria com a redacção dada pela
be~ ana n.O 710/78, de 6 de Dezembro e n." 3 do artigo 25: do
reto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro de 1969.
(São
devid
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário d

a República n,O 229 - 2." Série, de 3 de Outubro de 1979.)

llen .

rtqUe C

.
PesSoal or:e~a, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do
de crn CIVil do EXército/IMPE, nomeado para exercer o cargo
artigo P;:gado de mesa do mesmo quadro, nos termos do n.° 1 do
artigo 5'0 do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do
do n.•
da :ortaria n." 791/77, de 28 de Dezembro. e alínea ~)
cOm a
e ahnea b) do n." 4 do ar Ligo 3: da refenda portaria
e n.· 3 ~dacç~o dada pela Portaria n." 710/78, de 6 de Dezembro
bro de 1~ artigo 25." do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Nevem69.

i
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Lídia da Silva Pereira, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro dO
Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar de Doenças Infect~·
-Contagiosas, nomeada para exercer o cargo de empregada de
mesa do mesmo quadro, nos termos do n." 1 do artigo 5: a
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro e alínea a) do 11: 1_c
alínea b) do 11.° 4 do artigo 3: da referida portaria com a redac~a~
dada pela Portaria n.' 710/78, de 6 de Dezembro e n." 3 do artlg
25: do Decreto-Lei n." 49 410, de 24 de Novembro de 1969.
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário da República n.? 229 - 2." Série, de 3 de Outubro de 1979.)

Por despacho de 12 de Outubro de 1979, visado pelo Tribunal de
Contas:
Maria do Céu dos Santos de Oliveira e Sousa, 2.° oficial, do Quad~
orr
do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior
do Exército, pr o
gada a sua comissão de serviço por mais um ano, CO~5
secretária do Adido Naval Militar e Aeronáutico cm Bona, lide
termos do 11.' 2 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 913/76, de 31
Dezembro.
3
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/7 .)
(Diário da República n." 250 - 2." Série, de 29 de Outubro de 1979.)

11- MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
I de
Por despacho de 16 de Agosto de 1979, anotado
Contas em 19 de Setembro de 1979:

pelo Tribuna

'vil

Inácio Jorge Mendes da Silva, 2.° oficial do Quadro do Pessoa~ CldC
o
do Exército/Hospital
Militar Principal, passou à situaça dO
licença ilimitada desde 1 de Setembro de 1979, nos termOS
artigo 25.° da Lei de 14 de Junho de 1913.
dC
Por despacho de 24 de Agosto de 1979, anotado pelo Tribunal
Contas em 19 de Setembro de 1979:
. dO
Ana Cristina Larcher de Paiva das Neves Félix Alves, 3.' ofiCIalode
Quadro do Pessoal Civil do ExércitofEME, passou à siWaÇn dO
licença ilimitada, desde 1 de Setembro de 1979, nos termOS
artigo 5: da Lei de 14 de Junho de 1913.
(Diário da República n.· 2~4 - 2." Série, do 10 de Outubro de 1979.)
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Por d

espacho de 20 de Setembro de 1979. anotado pelo Tribunal
Contas em 11 de Outubro de 1979:

de

Maria JOão da Costa Fidalgo Vidigal, 3.° oficial do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro
de Gestão Financeira/Logística.
Passou à situação de licença ilimitada, desde 24 de Setembro
~e 1979. nos termos do § 2: do artigo 25: da Lei de 14 de
ulho de 1913.
'
Por d
Cespacho de 20 de Setembro de 1979. anotado pelo Tribunal de
Ontas em 19 de Outubro de 1979:
Antóni M .
,p o
afia Calhau de Carvalho Rosado. 3: oficial do Quadro do
eSSoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de Intendência.
Passou à situação de licença ilimitada desde 1 de Outubro de 1979,
nos termos do § 2: do artigo 25: da Lei de 14 de Junho de 1913.
(Diário da República

n.s 252 - 2,' Série, de 31 de Outubro de 1979.)

Por d
C espacho de 2 de Agosto de 1979, anotado pelo Tribunal de
A
Ontas em 3 de Setembro de 1979:
ntÓnio R
'
d
Odngues Merca, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro
re~e~essoal Civil do Exército/Academia
Militar. exonerado do
po fldo cargo desde 11 de Julho de 1979, data em que tomou
qU~~ero~ocargo de auxiliar de serviço de 1.· classe do mesmo
Por d
C~s~acho de 6 de Agosto de 1979. anotado pelo Tribunal de
A . n as em 3 de Setembro de 1979:
nt°nio d
do P e Magalhães. auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro
referi~ssoal Civil do Exército/Academia
Militar, exonerado do
Poss o cargo desde 14 de Julho de 1979. data em que tomou
qua~ro~o cargo de auxiliar de serviço de 1.· classe do mesmo
Antón'
P~~so~er~l~es, auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro do
Cargoa~ CIVil do Exército/Academia Militar, exonerado do referido
sde
de Julho de 1979. data em que tomou posse do
Cargo d:
p ar d
aUxiliar de serviço de L' classe do mesmo quadro.
espach
COnta o de 6 de Setembro de 1979, anotado pelo Tribunal de
Carla
s em II de Setembro de 1979:
S Alberto P
QUadr
aulo das Neves, auxiliar de serviço de 2.' classe do
CargO~ do Pessoal Civil do Exército/RC. exonerado do referido
(D'
esde 1 de Setembro de 1979 :'. seu pedido.

~!

lário da R

epúb/icQ n.s 231 -

2.' Série, de 6 de Outubro de 1979.)
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Por despacho de 5 de Setembro de 1979, anotado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Setembro de 1979:
oal
Olavo Martins Revez, vigilante de 2: clesse do Quadro do pess
Civil do Exército/DSIE,
exonerado, do referido
pedido, desde 10 de Setembro de 1979.
(Diário da República n.· 234-2."

cargo, a seu

Série, de 10 de Outubro de 1979.)

Por despacho de 20 de Setembro de 1979, anotado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Outubro de 1979:
ad
Augusto de Almeida Oliveira e Sousa, professor provisório do Qu ;:
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar, exonerado do re OS
rido cargo a seu pedido, desde 1 de Outubro de 1979, nos terflllO
t11
do n." 3 do artigo 7." do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Ju
de 1965. (Registo do T. C. n." 76 132.)
Por despacho de 25 de Setembro de 1979, anotado pelo Tribuna
Contas em 11 de Outubro de 1979:

Ide

Maria Gomes Martins Janeiro, escriturária-dactilógrafa
do Quad~~
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal. exoner~íLl
do referido cargo 'desde 1 de Agosto de 1979, data em que pe
a rescisão do contrato.

I de
Por despacho de 28 de Setembro de 1979, anotado pelo Tribuna
Contas em 11 de Outubro de 1979:
Amílcar
do
de
de

c~a;::

Manuel Freire dos Reis. identificador de material de 2:
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Engell abrO
tet11
Lisboa, exonerado do referido cargo desde 30 de Se
1979, a seu pedido.

sool
Stephen Bestwich Fordham, professor de línguas do Quadro do reSrgo.
Civil do Exército/Academia
Militar, exonerado do referido
a seu pedido, desde 1 de Outubro de 1979.

ca

Por despacho de 4 de Outubro de 1979, anotado
Contas em 11 de Outubro de 1979:

pa1

de

pelo TribU

Amândio Augusto Alegre, aspirante A da Fábrica Militar de ~~a~~
de Prata. exonerado do referido cargo, a seu pedido, desde
Setembro de 1979.
(Diário da República n.· 252- 2." Série, de 31 de Outubro de 1979'>
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espacho de 13 de Setembro de 1979, anotado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Setembro de 1979:
Ant" .
Oruo Manuel da Conceição Varino, L' oficial do Quadro do
Pessoal Civil do EXército/Direcção do Serviço de Pessoal, exonerado do referido cargo desde 5 de Setembro de 1979, data em que
tornou Posse do cargo de técnico de 2." classe da Direcção-Geral
das Construções Hospit~lares/MHOP,
Por d
Cespacho de 18 de Setembro de 1979, anotado pelo Tribunal de
Ontas em 28 de Setembro de 1979:
~aria d
C' .e Jesus da Cunha Abecassis, 2.' oficial do Quadro do Pessoal
EXército/Direcção do Servico
refIVJ)do
.
" de Pessoal, exonerada do
~fIdo cargo a partir de 11 de Setembro de 1979, data em que
PediU a rescisão do seu contrato.
(Diário da República

n.' 247 -

2.' Série, de 25 de Outubro de 1979.)

ln -- PROMOÇõES
I>or d
C~~facho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
as em 14 de Setembro de 1979:
aria L "
Qu ~Isa de Oliveira Crawford Henriques Marques, L' oficial do
};'or~'f~o ~o Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de
ttar I Icaçoes e Obras do Exército, promovida a adjunto adminisDe~~; do ~esrno quadro, nos termos do n.· 1 e 5 do artigo 3,· ~o
o.- 79to-Lel n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.. da Portaria
.
1/77, de 28 de Dezembro.
~aria r
~

do ~resa Cardoso Mourão Bravo Furtado, 1.. oficial do Quadro
Ptolll es~oal Civil do Exército/Cent,o
Financeiro do Exército,
do n.?~lda a a~junto administrativo do mesmo quadro, nos termos
e atti
do artIgo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março.
go
19."
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
I>or
despach
COUtas o de 27 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de
Allt6 .
el1l 6 de Junho de 1979:
.
ruo 11 Pessoatrg ~osa Duarte, desenhador de I." classe do Quadro do
IvIi do Exército/ AM, promovido a desenhador-chefe,
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nos termos do n." 1 c 3 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/1;~
de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/17, de 28
Dezembro.
13
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário da República n." 234 - 2." Série, de 10 de Outubro de 1979.)

. a I de
Por despacho de 27 de Março de 1979, visado pelo Tnbun
Contas em 14 de Setembro de 1979:
da
Francisco dos Santos Mateus, desenhador de L" classe do Quadro efe,
Pessoal Civil do Exército/IAEM,
promovido a desenhador ch tO'
cre
do referido quadro, nos termos do n." 1 do artigo 3." do De ri~
-Lei n." 103/17, de 22 de Março, e artigo 19." da porta
n." 791/17, de 28 de Dezembro.
da
Guilherme Ludgero Rodrigues Gomes, desenhador de I: c1asS~se'
Quadro do Pessoal Civil do Exército/DAE,
promovido a • ~ e
nhador-chefe do referido quadro/DSFOE,
nos termos do o. e
5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de MarçO,
artigo 19." da Portaria n." 791/17, de 28 de Dezembro.
)
6 13
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 35 / .
(Diário da República n." 234 - 2." Série, de 10 de Outubro de 1979.)

de

Por despacho de 2 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal
Contas em 18 de Setembro de 1979:
dO
Fernando Gonçalves da Silva Carrão, fiel de depósito do Quad~ llt~
Pessoal Civil do Exército/Campo
de Instrução Militar de f ~idO
Margarida, promovido a encarregado de depósito, do re ~.vj
et
quadro, nos termos do n." 1 e 4 do artigo 3." do Decr Ji11,
n." 103177, de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria n." 19
28 de Dezembro.
llt~S

Por despacho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de CO
em 18 de Setembro de 1979:
. dO
Jorge Batista Borges, I." oficial do Quadro do Pessoal
Exército/Chefia do Serviço de Transportes, promovido
administrativo do mesmo quadro, nos termos do n."
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Março, e
da Portaria n." 791/17, de 28 de Dezembro.

Ci~!lllltO
a a ~ d~
1 ~ 19·
artigO

di

Por despacho de 27 de Junho de 1973, visado pelo Tribunal
Contas cm 18 de Setembro de 1979:
dO

José Luís Oliveira Santos Bouça, operador principal do Qu~drOpro'
Pessoal Civil do Exército/Serviço Cartográfico do ExérCitO,

4.• Sé'

ORDEM DO EX~RCITO N.o 11

~

--------------------------------------------

101

1110Vidoa operador-chefe do referido quadro, nos termos do
II 1 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
e ti
ar Igo 19: da Portaria n." 79.1/77, de 28 de Dezembro.
(São d .
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República

n.v 239 -

2.' Série, de 16 de Outubro de 1979.)

POrd
espacho de 17 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
J oSé ell1 14 de Setembro de 1979:
~e. Tavares Morais da Cunha, 1.0 oficial do Quadro do Pessoal
p IVil do EXército/Comissão de Apuramento de Responsabilidades,
~Oll1ovido a adjunto administrativo do mesmo quadro, nos ter~ Os do n.? 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
arço, e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
A.ntó

.

d~oE~~Ci? de Sousa Dias, 1.0 oficial do Quadro do Pessoal Civil
ad .X~rcJto/Centro Financeiro do Exército, promovido a adjunto
do~rustrativo do mesmo quadro, n05 termos do n." 1 cio artigo 3:
Porta ~creto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19. da
(Sll.
na n.: 791/77, de 28 de Dezembro.
o devid
.
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei 11: 356/73.)
0

(Diário d

Por d

a República

n.v 252 -

2.' Série, de 31 de Outubro de 1979.)

e~P:cho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
II
de Outubro de 1979:
e1arll1'
€x~~o.Augusto Gomes, 1: oficial do Quadro do Pessoal Civil do
adh-.·cI~o/Direcção do Serviço de Finanças, promovido a adjunto
"'llllstrar
d
. 3o
do D
IVO
o mesmo quadro, nos termos do n." 1 do artigo .
Porta ~creto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19. da
na n.O 791/77, de 28 de Dezembro.
Joã
o Ca
€l(ér~~;lho . Costa, 1.0 oficial do Quadro do Pessoal Civil do
adll1i~'O/Direcção do Serviço de Finanças, promovido a adjunto
do D Istrativo do mesmo quadro, nos termos do 11: 1 do artigo 3.0
Portar~creto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19. da
Citadol~ 11. 791/77, de 28 de Dezembro, e n." 5 do artigo 3: do
ecreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março.
~aria d
o C'
do Pe eu Gonçalves Brás Ventura Mendes, I: oficial do Quadro
proIl10~~~al Civil do Exército/Centro
Financeiro do Exército,
mos dOi 00 a adjunto administrativo do mesmo quadro, nos tern. 1 do artigo 3: do Decreto-Lei 11: 103/77, de 22 de
0

0

0

_10_2

o_R_D__EM

D_o

E_X_~_R_C_IT_O N_.•__ l_1

--~

Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/17, de 28 de Dezernbf:~
e n." 5 do artigo 3: do citado Decreto-Lei n." 103/17, de 22
Março.
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário da República n.? 252 - 2." Série, de 31 de Outubro de 1979.)

IV -

TRANSFER1l:NCIAS
Armas e Serviços

Estado-Maior

do Exército
-f$

Escriturária-dactilógrafa
Ana Maria de Vasconcelos e Sousa ferrel '
do Centro Financeiro do Exército.
Deve ser considerada

nesta situação desde IOde

Outubro

1919-

de

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição

de Pessoal Civil

3.· oficial Maria da Saudade Moura de Menezes, do Centro
ceiro do Exército_
Deve ser considerada

nesta situação desde 19 de Outubro

fítl$O-

919-

de 1

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina

dO'
Escriturária-dactilógrafa
Ilda Pires Sobreiro Prudêncio João, do
-Maior do Exército.
Deve ser considerada

nesta situação desde 8 de Outubro

}3stll

919-

de 1

Direcção do Serviço de História Militar
tll

Escriturária-dactilógrafa
Helena
de Caçadores n." 5.
Deve ser considerada

Gulamhussen

nesta situação

Vissanje, do

desde 1 de Outubro

Jl!~O

sa

919de 1

~~
~-
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Chefia do Serviço de Material de Instrução
Bscritu . ,
~
C raCJa.d~ctilógrafa Fernanda da Conceição Santos Gonçalves, do
entro Fmanceiro do Exército.
Bsc '
r~urária.dactilógrafa Deolinda Pires Martinho da Silva Valente, do
D
entro Financeiro do Exército.
eVetn
ser consideradas nesta situação desde 2 de Outubro de 1979.
Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Regimento de Lanceíros de Lisboa
A.uXu'
~~r de ,s~rviço de 2: classe Manuel José André Baiona, do InstiD
o Militar dos Pupilos do Exército.
eVe ser
considerado nesta situação desde 3 de Outubro de 1979.
Diversos
Centro de Gestão Financeira/Logística
. oficial I
do C sabeI Maria Martins Saldanha Palhoto Nobre Rodrigues,
De
entro de Gestão Financeira/Geral.
Ve ser
considerado nesta situação desde 23 de Outubro de 1979.
OfiCial M .
BXercito
.
ana Augusta Cabrita Bravo, do Centro Financeiro do
Deve
.
ser
considerada nesta situação desde 2 de Outubro de 1979.
3'

~.

Centro de Gestão Financeira/Geral
~.' Of'
Icial M .
Centro dafia Carlos Costa de Moura Cardoso Ferrão Claro, do
DeVe
e Gestão Financeira/Logística.
ser co '
nSlderada nesta situação desde 18 de Outubro de 1979.

B

Instituto de Altos Estudos Militares
SCritu. ,
rarla_d '.
D do BstadactJlo~rafa Maria Fernanda dos Santos Rodrigues Pereira.
eVe
O-Maior do Exército.
ser cons'd
I erada nesta situação desde 1 de Outubro de 1979.

104
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Academia Militar
Escriturária-dactilógrafa Ana Maria Chora
da Chefia do Serviço Postal Militar.
Deve ser considerada

Pereira Valentim pias,

nesta situação desde 9 de Outubro de 19

79

.

Hospital Militar Principal

Vigilante de 2.' classe Fernando Resina Fernandes, do Quartel.Getler~l
da Região Militar do Centro.
79
Deve ser considerado nesta situação desde 26 de Outubro de 19 .

o

Chefe do Estado-Maior do Exército

Pedro Alexandre

Gomes Cardoso, general

Está conforme.

o Ajudante-General

Joaquim Miguel Duarte Silva, general

ES'TADO_MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM
4,- SÉRIE

No

DO

EXERCITO

1

~E

DEZEMBRO DE 1979

l»nblica

!lor

,

-se ao Exército o seguinte:

1-

ADMISSõFS

d

P Cho
e: :
de 6 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
8 de Setembro de 1979:
<\tberto C
sOaI a~~oso, auxiliar de serviço de 1." classe do Quadro do Pestag' CIVIl do Exército/Hospital Militar de Doenças Infecto-ConqU~:as, nomeado para exercer o cargo de cozinheiro do referido
Dec o do mesmo Hospital, nos termos do n." 1 do artigo 3." do
aIín reto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea a) do n." 1 e
a
Deze b) do n." 4 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28 de
de ~Illbro, com a redacção dada pela Portaria n." 710/78, de 6
do a ~~ernbro, n." 1 do artigo 8." da Portaria n." 791/77 e n." 3
r Igo 2S." do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro.
<'\l1t6n'
Q~:dde Almeida Marques, auxiliar de serviço de L" classe do
do
~o !Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos
lido . rCIto, nomeado para exercer o cargo de cozinheiro do refe-lei ~~adro/.rMPE, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto103 77
n.· 4 '0.0
/. , de 22 de Março, alínea a) do n." 1 e alínea b) do
cOrn a
artIgo 3." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
n.· 1 d~eda~ção dada pela Portaria n." 710/78, de 6 de Dezembro,
n.· 3 do ar~lgO S.o da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, e
de 1969 artIgO 25." do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro

E;~
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Adelaide dos Santos Pinheiro Marques, auxiliar de serviço de 2,' cl~:
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de ArtiIh~J.
de Lisboa, nomeada para exercer o cargo de cozinheira do re e
rido quadro/RALIS, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decre~~
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alinea a) do n." 1 e alínea b) o
n." 4 do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro'
com a redacção dada pela Portaria n." 710/78, de 6 de Dezem~~~
n." 1 do artigo 5.° da Portaria n," 791/77 e n." 3 do artigo 25.
Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro.

,,

Maria Helena Antunes Caetano Mendes, auxiliar de serviço de de
classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Regimento 'ra
Artilharia de Lisboa, nomeada para exercer o cargo de cozi~edO
do referido quadro/RALIS,
nos termos do n." 1 do artigo 3. 1 e
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea a) do no" de
alínea b) do n.". 4 do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 2~ de
Dezembro, com a redacção dada pela Portaria n." 710/78, de dO
Dezembro, n." 1 do artigo 5,° da Portaria n." 791/77 e n." 3
artigo 25.° do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro.

Por despacho de 6 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de coOtaS
em 18 de Outubro de 1979:
José da Costa, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do pe5S::~
Civil do Exército/Academia Militar, nomeado para exercer o c~os
de cozinheiro do referido quadro da Academia Militar, nOS terrÇo,
do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de M~afj~
alínea a) do n." 1 e alínea b) do n." 4 do artigo 3." da PO\ari~
n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção dada pela -portarí3
n." 710/78, de 6 de Dezembro, n." 1 do artigo 5.° da po~ de
41
no" 791/77 e n." 3 do artigo 25." do Decreto-Lei n." 49
'
24 de Novembro.
COllta!
Por despacho de 6 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de
em 10 de Agosto de 1979:

?,-'

António Fernando Chamoinha dos Santos, auxiliar de serviço ~~Ut31
classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
~oti'
dos Pupilos do Exército, nomeado para exercer o cargo de s dO
nheiro do referido quadro do mesmo Instituto, nos terrnJarÇo,
no" 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei no" 103/77, de 22 de
tllri3
alínea a) do n." 1 e alínea b] do n." 4 do artigo 3." da PO~lIl'j~
n .• 791/17, de 28 de Dezembro, com a redacção dada pela po

i,' Sé '
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n,· 710/78, de 6 de Dezembro, n." I do artigo 5." da Portaria
n,· 791/77 e n." 3 do artigo 25." do Decreto-Lei n." 49410, de

24

de

Novembro.

~

POr des h
pac o de 20 de Março de 1979, visado peJo Tribunal de Contas
em 10 de Agosto de 1979:
}ledro V
p az ~steves, auxiliar de serviço de L" classe do Quadro do
nessoal Civil do Exército/Instituto
de Altos Estudos Militares,
domeado para exercer o cargo de cozinheiro do referido quadro
-~ ~esmo Instituto, nos termos do n." 1 do artigo 3.· do Decreton .el n.· 103/77, de 22 de Março, alínea a) do n." 1 e alínea b) do
c~ 4 do artigo 3.· da Portaria n," 791/77, de 28 de Dezembro,
n.~ a redacção dada pela Portaria n." 710/78, de 6 de Dezembro,
De do artigo 5." da !Portaria n." 791/77 e n." 3 do artigo 25." do
creto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro,
'}lord
e:P~~ho de 27 de 'Março de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Outubro de 1979;
Albino J)
•
do p antas !Esteves, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
nOmeSSoal Civil do Exército/Escola Militar de Electromecânica.
da ~ado para exercer o cargo de cozinheiro do referido quadro
ma
Escola, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-lei es.
n.· 4~ 103/77, de 22 de Março, alínea a) do n." 1 e alínea b) do
com o artIgO 3." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
n.· 1adredac~ão dada pela Portaria n." 710/78, de 6 de Dezembro,
n.· 3 doO a~tIgO 5." da Portaria n." 791/77. de 28 de Dezembro,
(Sao d'
artigo 25." do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro
eVldos
(D'
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
Idrio d

a RepÚblica

n," 258 -

2," Série, de 8 de Novembro de 1979,)

!lor
despacho d
em 26 d e 24 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
~a
e Outubro de 1979:
charel M
s6rio d anuel. José de Oliveira Pereira, nomeado professor proviCiVil d~ ~nSJn~ Preparatório e Secundário do Quadro do Pessoal
termos d Xé~clto/Instituto Militar dos Pupilos do Exército. nos
-lei n.' 4~ :hnea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5." do Decreto17
artigO 53. d , de 11 de Junho de 1965. e alínea b) do n." 3 do
. o Decreto-Lei n.· 294/76, de 24 de Abril.

108

ORDEM DO EX~RCITO N.· 12

4.' S~

---------------------------------------------------

fitaS
Por despacho de 6 de Agosto de 1979, visado pelo Tribunal de Co
em 26 de Outubro de 1979:

p;~

Elisabete Maria Salvador Duarte Barão da Cunha, nomeada
a
exercer o cargo de técnica terapeuta de 3." classe do Qu OS
do Pessoal Civil do ExércitojHospital Militar Principal, nos te~o.
dos artigos 1.0 e 3.° do Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de :Ma! dO
conjugado com a alínea b) do n." 1 e alínea b) do n.' 4 aC'
artigo 3.° da iPortaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a,r~ b)
ção dada pela 'Portaria n." 710/78, de 6 de Dezembro, e alín;bri1.
do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/16, de 24 de
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 269 -

13

n."

356/ ,)

2," Série, de 21 de Novembro de 1919.)

1 de
Por despacho de 21 de Fevereiro de 1979, visado pelo Tribuna
Contas em 26 de Outubro de 1979:
dO
Rui Manuel Ramos Martins, auxiliar de serviço de 2." classeatia.
Quadro do iPessoal Civil do ExércitojEscola Prática de Engen:rtll0s
nomeado desenhador de 2." classe do mesmo quadro, nOS~atÇOI
do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de tta(i~
alínea a) do n." 1 e alínea b) do n." 4 do artigo 3." da 1'0 tati'
n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção dada pela PO~tati'
n." 710/78, de 6 de Dezembro, n." 1 do artigo 5." da 1'0 (eto'
ec
n." 791/78, de 28 de Dezembro, e n." 3 do artigo 25." do V
-Lei n." 49410, de 24 de Novembro de 1969.

13.1

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 270 -

n."

356/

79

2,' Série, de 22 de Novembro de 19

.)

cotlt~S

Por despacho de 16 de Agosto de 1979, visado pelo Tribunal de
em 15 de Novembro de 1979:

eS5~

Maria Celsa do Carmo Pimenta, 2.° oficial do Quadro do Pé!Óto•
Civil do Exército/Centro
de !E'studos Psicotécnicos do J3"1l~d!01
nomeada técnica de 3." classe (Psicologia) do referi~o .ql03~:
/OEIPE, nos termos dos artigos 1.' e 3.. do Decreto-Lei o'. 1911'"
de 22 de Março, e alínea a) do artigo 5.. da Portaria o'
de 28 de Dezembro.
13.1

356/

(Silo devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

o:
79

(Diário da República n." 274 -

~.' Série, de 27 de Novembro de 19

.)
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}lordespacho de 11 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
em 16 de Outubro de 1979: ~
José Fe
rnandes Conde, contratado para exercer o cargo de barbeiro do
~uadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática do Serviço
neo Material, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei
1
d' 03/77, de 22 de Março, alínea a) do n." 1 e alínea b) do n." 3
dOartigo 3,° da 'Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, e alínea b}
o n,O3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
}lordes
emPacho de 12 de Janeiro de 1978, visado pelo Tribunal de Contas
10 de Outubro de 1979:
~aria t\I '
Qu btna da Costa Lemos, auxiliar de serviço de 2.' classe do
n,· ~dro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Regional
de 2" Contratada para exercer o cargo de escriturária-dactilógrafa
/R~ classe do mesmo quadro do Centro de Gestão Financeira/
e n o C, nos termos do n.· 1 do artigo 2.· e da alínea b) do n.° 3
(Sa
,I do artigo 5,° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
o dev'd
I Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário d

a República n,O258 -

2,' Série, de 8 de Novembro

de 1979,)

}lor

despach
em 17 o de 18 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Outubro de 1979:
-\rtur D
Cont~c:mP, mecânico de 2.. classe do Quadro Geral de Adidos,
QUada ado para exercer o cargo de operário de 2,' classe do
nos t ro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Comandos,
22 deerrnos do n,· 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 103/77, de
do DeM.arço, e artigos 41.° e 42.· e alínea b) do n." 1 do artigo 43.0
(Sao d ' creto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
eVldos
(D'
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
fário da R

•

ePublica n.O262 -

2,' Série, de 13 de Novembro

de 1979.)

}lor

"na

despacho
em lO d de 12 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
e Outubro de 1979:
~aria M. .
})esSoalC'0~etra, aUxiliar de serviço de 2.. classe do Quadro do
tada Par IVll do Exército/Ho pital Militar Regional n." I, contra,
do rn.es; exercer o cargo de escriturária-dactilógrafa
de 2.. classe
o qUadro/Centro de Gestão Financeira/RMN,
nos termos

~:O

tv
<:.~~:._(_~~
~~~~_<:~--------------4_
...
_Sé~r~
EX",

T

.' 12

~

·1
do n.' 1 do artigo 2." e alínea b) do n." 3 do artigo 3." ~ n~o
do artigo 5.' da Portaria n.' 791/77, de 28 de Dezembro, flca Vi
assim rectificado o constante na parte respectiva no Decreto'
n." 254, 2." Série, de 3 de Novembro de 1979.

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 264 -

13
n." 356/ .)

9
2.' Série, de 15 de Novembro de 197 .)

Por despacho de 12 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de
em 10 de Outubro de 1979:

C !ltaS
o

dO
Maria Albina da Costa Lemos, auxiliar de serviço de 2.' claSS~t1~t
Quadro do Pessoal Civil do Exército IHospital Militar ~eglO~f~
n." 1, contratada para exercer o cargo de escriturária-dactilógfiJ',1
ance
de 2." classe do mesmo quadro do Centro de Gestão Fin
• 3
IRMN, nos termos do n." 1 do artigo 2." e alínea b) do n~ro,
e n." 1 do artigo 5." da Portaria
n." 791/77, de 28 de Dezefll dO
ficando assim rectificado, na parte respectiva, o constant~919'
Diário da República n." 258, 2." Série, de 8 de Novembro de
~611;')
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3...,
(Diário da República n." 266 -

19

2.' Série, de 11 de Maio de 19

'>

I dI
'Por despacho de 15 de Setembro de 1979, visado pelo Tribuna
Contas em 26 de Outubro de 1979:

'co

Eva Leça Vieira, contratada para exercer o cargo de auxiliar de ~~,(
de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército I zona to·I}J
cre
da Madeira, nos termos do n." 1 do artigo 3." do oe
p.' 1
n." 103/17, de 22 de Março, conjugado com a alínea a) dOde Z!
e alínea b) do n." 3 do artigo 3." da Portaria n." 791 177, j1S, de
de Dezembro, com a redacção dada pela Portaria n." 710 to·~eJ
re
6 de Dezembro, e alínea b) do n." 3 do artigo 53." do oec
n." 294/76, de 24 de Abril.

COPI,4
Por despacho de 1 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de
em 2 de Novembro de 1979:

ábriC

Maria da Conceição Xavier Teixeira, aspirante de classe A, da f t.efCe(
riC1
Nacional de Munições de Armas Ligeiras, contratada para
;
o cargo de empregado-administrativo,
eventual, da mesma eto·~e
cr
nos termos do artigo 29." e § 5." do artigo 34." do oe

;'b

4,' Série
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(São

~. 41892, de 3 de Outubro ..de 1958, e n." 1 do artigo 53: do
ecreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
devidos emolumentos

nos termos

(Di6rio da República n.? 269 -

do Decreto-Lei

n." 356/7.t)

2.' Série, de 21 de Novembro de 1979.)

}larde
spacho de 3 de Outubro de 1978, visado pelo Tribunal de Contas
em 24 de Outubro de 1979:
Manuel D
, , uarte da Cruz Barreto, contratado para exercer o cargo de
ll1;dlCOespecialista em Ortopedia do Hospital Militar Regional
~'. 2, nos termos do artigo 1:, n." 1 e 2 c) artigo 2.. n." 2, artigo
a' .e n.. 1 do Decreto-Lei n." 524-C/77, de 28 de Dezembro, e
rhgO
V
2.0 do Decreto-Lei n." 220/71, de 26 de Maio,
s ence a remuneração mensal correspondente à letra F e 12 horas
(S ell1anais de serviço.
ão dev'd
1 Os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(D'

16rio da República n.· 270 - 2,' Série, de 22 de Novembro de 1979.)

}lar d
e~P~cho de 4 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
9 de Outubro de 1979:
Mário d
.
de e ~nto Moura, contratado para exercer o cargo de auxiliar
/Dese~v!ÇOde 2,' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
artiop Slto Geral de Material de Guerra, nos termos do n. ° 1 do
co:
3,·, do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, conjugado
POrt a. ahnea a) do n." 1 e alínea b) do n." 3 do artigo 3.. da
Pela ~la n.~ 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção dada
do a t?rtana n,O 710/78, de 6 de Dezembro, e alínea b) do n." 3
l
r 1&0 53.0 do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
ÜCiode J
s
de se;'su Lourenço, contratado para exercer o cargo de auxiliar
/Dep6 ~ço de 2,' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
artigo S;t? Geral de Material de Guerra, nos termos do n. o 1 do
cOIl1 a . ,do Decreto-Lei
n." 103/77, de 22 de Março, conjugado
Portar' alínea a) do n.? 1 e alínea b) do n." 3 do artigo 3.. da
Pela pIa n,~ 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção dada
do art~rtafla n.. 710/78, de 6 de Dezembro, e alínea b) do n." 3
~
gO 53.· do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
anUel l'
de ser~~ares Tomás, contratado para exercer o cargo de auxiliar
/Dep6s
de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
1 o Geral de Material de Guerra,
nos termos do n." 1 do

';0
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artigo "3,. do Decreto-Lei O,· 103/77, de 22 de Março, cooju~a~~
com a alínea a) do n." 1 e alínea b) do 0,° 3 do artigo 3, da
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção d~ 3
pela Portaria o: 710/78, de 6 de Dezembro, e alínea b) do Il,
do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
Guilhermino Tavares Maravilha, contratado para exercer o ca~g,~~~
auxiliar de serviço de 2," classe do Quadro do 'Pessoal CIVl dO
Exército/Depósito
Geral de 'Material de Guerra, nos termOS çO.
n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei o: 103/77, de 22 de Ma! ar'
conjugado com a alínea a) do o: 1 e alínea b) do o: 3 dO re'
tibo 3: da Portaria o: 791/77, de 28 de Dezembro, com a e
dacção dada pela Portaria o." 710/78, de 6 de Dezembro, de
76
alínea b) do o: 3 do artigo 53: do Decreto-Lei o: 294/ ,
24 de Abril,
António José Batista Dias, contratado para exercer o cargo de ,a~~~
de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do 8"ér~ dO
/Depósito Geral de Material de Guerra, nos termos do n." lidO
artigo 3,· do Decreto-Lei o: 103/77, de 22 de Março, cOOJI.I~
da
com a alínea a) do o: 1 e alínea b) do o: 3 do artigo 3dadj
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacçllo ,3
pela Portaria o: 710/78, de 6 de Dezembro, e alínea b) do ti,
do artigo 53: do Decreto-Lei o: 294/76, de 24 de Abril,

'lia!
José Andrade Lobo, contratado para exercer o cargo de a~itol
de serviço de 2." classe do Quadro do !Pessoal Civil do
ri dO
/Depósito Geral de Material de Guerra, nos termos do o', adO
artigo 3,° do Decreto-Lei o: 103/77, de 22 de Março, COOJ~~
da
com a alínea a) do n." 1 e alínea b) do o: 3 do artigo 'dada
Portaria o: 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacçllO Il.' 3
pela Portaria n." 710/78, de 6 de Dezembro, e alínea b) ~o
tl
do artigo 53." do Decreto-Lei o: 294/76, de 24 de Abr , 13)
6
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei o." 35 / '

g".

(Diário da República n." 277 -

n-

2," Série, de 30 de Novembro de 1919.)

MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO

ai dI

tl

Por despacho de 20 de Setembro de 1979, anotado pelo Tribl.l
Contas em 19 de Outubro de 1979:

6çÍ~

Maria Cristina Alves Pereira de Castro Toscano Pessoa, 2." ~o dI
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do servI

4,' Sé '

~
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~tendência, passou à situação de licença ilimitada desde 7 de
J ovembro de 1979, nos termos do artigo 25,· da Lei de 14 de
unho de 1913,
(Diário da República

n,· 263 -

2," Série, de 14 de Novembro de 1979,)

Por d
Cespacho de 20 de Setembro de 1979, anotado pelo Tribunal de
Ontas em 19 de Outubro de 1979:
I\nt6ni
'
P o Mana Calhau de Carvalho Rosado, 2° oficial do Quadro do
pessoal Civil do !Exército/Direcção do Serviço de Intendência,
1~;~oU à situação de licença ilimitada desde 1 de Outubro de
d
. nos termos do § 2,° do artigo 25,° da Lei de 14 de Junho
t: /913, ficando assim rectificado na parte respectiva o consn
br e do Diário da República, n." 252, 2," Série, de 31 de Outuo de 1979,
(D'

lário da República

n." 264 -

2," Série, de 15 de Novembro de 1979,)

Por d
Cespacho de 17 de Outubro de 1979 anotado pelo Tribunal de
Ontas
'
li
em 17 de Outubro de 1979:
enriqUe
'
Pess Cor~e~a, auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro do
cito oat Cml do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Bxér1979 eXonerado do referido cargo a partir de 3 de Outubro de
do ~ data em que tomou posse do cargo de empregado de mesa
esmo quadro.

~éli
Q~a~ertrudes da Silva David, auxiliar de serviço de 2.' classe do
dOEr~ d? !Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos
tUbrox~rclto. exonerada do referido cargo a partir de 3 de Oude rn e 1979, data em que tomou posse do cargo de empregada
J
esa do mesmo quadro,
OrgeA.J.b
do Q~t~ de Almeida Rodrigues, auxiliar de serviço de 2." classe
a ro
JlUPilos d
do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos
de OUtubo Exército, exonerado do referido cargo a partir de 3
pregado ro de 1979, data em que tomou posse do cargo de emI\nt6 '
de mesa do mesmo quadro.
~~s~~o~~o, Pires, auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro de
Cito, ex IVIl do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exér1979, d~t~erado do referido cargo, a partir de 3 de Outubro de
do rnesm em que tomou posse do cargo de empregado de mesa
(D'
o qUadro,
Iclrio da

"
R.epublzca

D,·

263 -

2." Série, de 14 de Novembro de 1979,)
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Por despacho de 17 de Outubro de 1979, anotado pelo Tribuna
Contas em 17 de Outubro de 1979:

1 de

Maria Herminía dos Santos Casal Ribeiro Pedroso, auxiliar de se~:
viço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/IJl;go
tuto Militar dos Pupilos do Exército, exonerada do referido ca dO
a partir de 3 de Outubro de 1979, data em que tomou posse
cargo de empregada de mesa do mesmo quadro.
(Diário da República n.? 263 - 2." Série, de 14 de Novembro de 1919.)

Por despacho de 17 de Agosto de 1979, anotado
Contas em 30 de Outubro de 1979:

pelo Tribuna

1 de

jt~
Francisco Manuel Andrade, especialista de psiquiatria do IlO~Pde
Militar Regional n." 1, exonerado do referido cargo a partir iIl".
1 de Outubro de 1979, ao abrigo da alínea e) do n." 1 dO
tigo 3.° do Decreto-Lei n." 49387, de 24 de Novembro.
dO
António Maria Gueterres Veríssimo, fiel de depósito do Quadr;allt~
Pessoal Civil do Exército/Centro
de Instrução Militar de. de
Margarida, exonerado do referido cargo desde 9 de M~IO dO
1979, data em que foi promovido a encarregado de dep6sl:jd~·
mesmo quadro/Centro
de Instrução Militar de Santa Marg
(Registo T. C. n." 56996.)
Por despacho de 16 de Outubro de 1979, anotado
Contas em 29 de Outubro de 1979:

1 de
pelo TribUpll
dO

Francisco José Antunes Soares, auxiliar de serviço de 2.' c1asseolle·
Quadro do Pessoal Civil do Exército / Academia Militar, e" q~e
rado do referido cargo desde 3 de Outubro de 1979, data etJ1J,ol
UIIV'
tomou posse do cargo de empregado de mesa do mesmo q
/Academia Militar. (Registo T. C. n." 70526.)
de
Por despacho de 23 de Outubro de 1979, anotado
Contas em 29 de Outubro de 1979:

Oll1

pelo Tn ·bu

, l~e
Maria de Assunção Simões Rodrigues, auxiliar de serviço de 2. ~olle·
do Quadro do ·Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar, ero de
rada do referido cargo, a seu pedido. desde 15 de outUb
1979. (Registo do T. C. n." 70532.)
(Diário da República

11.°

268 -

19
2.' Série. de 20 de Novembro de 19 .)

4,' Sé '

~
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de

Ant· .
Maria Rosa Duarte, desenhador de l.' classe do Quadro do
essoal Civil do Exército/Academia Militar, exonerado do referido
~argo desde 10 de Outubro de 1979, por ter sido promovido a
esenhador_chefe do mesmo quadro.

~l1J.O

Lídia d
.
C' ~ SIlva Pereira, auxiliar de 2.' classe do Quadro do Pessoal
lVtl do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército, exone~ada do referido cargo a partir de 16 de Outubro de 1979, data
rn que tomou posse do cargo de empregada de mesa do mesmo
qUadro.
Por d
e~Spacho de 24 de Outubro de 1979, anotado pelo Tribunal de
29 de Outubro de 1979:
~ário d
do a Nazaré Caixado Couzinho, auxiliar de serviço de 2.' classe
rad Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar, exonetornOdo referido cargo desde 4 de Outubro de 1979, data em que
/C l~u,Posse do lugar de empregado de mesa do mesmo quadro/
o eglo Militar, (Registo T. C. n." 70528.)
Jairn
~oM:~n~el.Fernandes, fiel de depósito do Quadro do Pessoal Civil
car go xerclto/Hospital
Militar Principal, exonerado do referido
a p .
do
artir de 8 de Junho de 1979, data em que tomou posse
~
CargO de encarregado de depósito do mesmo quadro.
aria Ã.
QuajUeda Nunes de Sousa, auxiliar do serviço de 2: classe do
do re:~ .do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar,. exonerada
rtdo
cargo desde 4 de Outubro de 1979, data em que tomou
Posse d
M:ilit o lugar de empregada de mesa do mesmo quadro/Colégio
ar (Registo T. C. n." 70527.)
(Diário d
a RepÚblica n.· 269 -

2.' Série, de 21 de Novembro de 1979.)

}lor
despach
COnta o de 18 de Outubro de 1979, anotado pelo Tribunal de
s em 29 de Outubro de 1979:
A.ntón·
lO JOSéF .
do I>es
reltas Cortez Lima, escriturário-dactilógrafo
do Quadro
eXoners~al Civil do Exército/Regimento de Infantaria do Funchal,
de 197~ o do respectivo cargo com efeitos desde 21 de Outubro
. ,a seu pedido.
(D'ário ri
a RepÚblica n.· 269 -

2.' Série, de 21 de Novembro de 1979.)

_1_l6
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lb sl de
Por despacho de 24 de Outubro de 1979, anotado pelo Tri un
Contas em 29 de Outubro de 1979:
José Marques Miranda, auxiliar de serviço de L' classe do Quadro .~~
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar, exonerado do referI ar
cargo desde 4 de Outubro de 1979, por ter tomado posse do l~:e'
de empregado de mesa do mesmo quadro/Colégio Militar.
gisto T. C. n.· 70530.)
9
(Diário da República n.· 269 - 2.' Série, de 21 de Novembro de 191 .)

Por despacho de 13 de Setembro de 1979, anotado pelo Tribun
Contas em 20 de Setembro de 1979:

al de

1';:

António Manuel da Conceição Varino, 1.0 oficial do Quadro do
O
soaI Civil do Exército/Direcção
do Serviço de Pessoal, elCeJll
rado do referido cargo desde 5 de Setembro de 1979, datal 55e
que tomou posse do cargo de engenheiro técnico de 2.' ~ares,
além do quadro da Direcção-Geral das Construções Esco ~iÓ'
ficando assim rectificado na parte respectiva o constante dO 1919.
rio da República n." 247, 2.' Série, de 25 de Outubro de
(Diário da República n." 276 -

2.' Série, de 29 de Novembro de 1919.)

Por despacho de 17 de Outubro de 1979, anotado pelo Tribuoa
Contas em 17 do mesmo mês:

1 d'

dO
António José Martins Afonso, auxiliar de serviço de 2.' classe roo
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos3 de
pilos do Exército, exonerado do referido cargo a partir de pr"
Outubro de 1979, data em que tomou posse do cargo d~ e; ~
gado de mesa do mesmo quadro, ficando assim rectifIca. Z63,
parte respectiva o constante do Diário da República n.
2.' Série, de 14 de Novembro de 1979.
(Diário da República n.· 273 -

9
2.' Série, de 26 de Novembro de 191 .)

Por despacho de 18 de Outubro de 1979. anotado
Contas em 29 de Outubro de 1979:

UoaJ

de

pelo Trib

dtO dO
José Manuel da Silva Agrela, serralheiro de 2.' classe do Qua UIIcb~'
Pessoal Civil do Exército /Regimento de Infantaria do F ttlb(O
exonerado do referido cargo, a seu pedido. desde 19 de aLI
de 1979.
9)
91 .
(Didrio da República n.· 275 -

2.' Série, de 28 de Novembro de I

4· "
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PROMOÇõES

Por d
espacho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
elll 16 de Outubro de 1979:

t\1nt '

~?
1 ,A.ntÓnio Neves

Rodrigues,!.'
oficial do Quadro do Pessoal
d \'11 do Exército/Centro
de Gestão Financeira/Região
Militar
/~,N~rte, promovido a adjunto administrativo do mesmo quadro/
d Istmo de Recrutamento e Mobilização do Porto, nos termos
dOS n," 1 e 5 do artigo 3,' do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
.,: Março, e artí-jo 19,' da Portaria n." 791/77, de 28 de De""Illbro,
~aria O' ,
d tília Laginha Machado Simões da Silva,!.' oficial do Quadro
p~ Pes~oal Civil do Exército/Centro
Financeiro do Exército,
G OllloVlda
a
adjunto
administrativo
do
mesmo
quadro/Centro de
stão
Financeira Geral, nos termos do n."
do artigo 3: do
n' ~eto-Lei n: 103/77, de 2 de Março, e artigo 19: da Portaria
' 91/77, de 28 de Dezembro,
Isabel M '
do ;pana Varela de Sousa Guerra Costenla, I." oficial do Quadro
Pro eSS?al Civil do Exército/Direcção
do Serviço de Finanças,
da
1l}0sIllOVl a adjunto administrativo do mesmo quadro, nos terMar do n: 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
'ro, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
C
arlos M
do Banue~Branco Nobre, I: oficial do Quadro do Pessoal Civil
a(jjunt:ércIto~~irecção
do Serviço de Finanças, promovido a
do a l' adrntnlstrativo do mesmo quadro, nos termos do n." 1
tigo ;~g.o 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e ar, da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,

D:

1

(Oidrio d
a RepÚblica

n." 254 -

2,' Série, de 3 de Novembro

de 1979,)

POr

despach
ell} 10 ~ de 8 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
e Outubro de 1979:
JOsé
de 1Paul
do Pes a dos Anjos Poejo, desenhador de 2,' classe do Quadro
llhadorS~al Civil do EXército/Colégio Militar, promovido a desee 5 do e, 1,' classe do referido quadro, nos termos dos n." 1
tJg
artigo l;r. O 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e
(O,
,da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
lário d

a RepÚblica

n,' 256 -

2,' Série, de 6 de Novembro

de 1979,)
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José Manuel Rodrigues Lourenço Dias, desenhador de 2." classe
Quadro do Pessoal Civil do Exército/DSFOE,
promovido a d~os
nhador de L" classe do referido quadro/DSFOE,
nos termos de
n .•' 1 e 5 do artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
l1lbfo
'
Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Deze
(Diário da República n." 259 -

2.' Série, de 8 de Novembro de 1979.)

ptaS
Por despacho de 10 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Co
em 17 de Outubro de 1979:
Clarisse da Conceição Bajanca, empregada de mesa do Quadro ~~
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar, promovida a chefedOs
de mesa do referido quadro/Colégio
Militar, nos termoS 2 de
n. o, 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/17. de 2 b!o.
Março, e artigo 19: da iPortaria n," 791/77, de 28 de Dezelll

dO

Luis Augusto Veríssimo Serra, empregado de mesa do Quadr~ ola
Pessoal Civil do Exército/Campo
de Instrução Militar de ~po
Margarida, promovido a chefe de mesa do referido quadro/~~ 1 4
de Instrução Militar de Santa Margarida, nos termos dos {1. o' e
e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de MarÇ .
artigo 19: da 'Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
(Diário da República n." 260 -

2.' Série, de 10 de Novembro de 1979,)

'1 da
Mário Ferreira do Carmo. I: oficial do Quadro do Pessoa~ ~ivl tiVO
Exército/Colégio
Militar, promovido a adjunto admlOlst:a de
do mesmo quadro/Distrito
Lisboa, nos termos do n."
/77, de 22 de Março, e
28 de Dezembro, ficando
respectiva do Diário da
Outubro

de Recrutamento e MobiU_zaÇ.~o31
1 do artigo 3: do Decreto-Lei {1'11 de
artigo 19: da Portaria n." 7911 '~e
assim rectificado o constante na de
República n." 252. 2." Série. de

J

de 1979.

(Diário da República n." 263 -

79
2.' Série, de 14 de Novembro de 19

Maria Camila Calisto Mitra do Patrocínio Santos, fiel de
Instituto de Odivelas, promovida a encarregada do
mesmo quadro, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo
creto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19:
n." 791/77. de 28 de Dezembro.
(Didrio da República n." 268 -

.)

dep6S~::~~
dep6~
Oe'
3 ° (.lo '~
.
rta!1
da 1'0
19

2.' Série. de 20 de Novembro de 19

,) I

Joaquim Pires Badalo, vigilante de 2." classe do Quadro d~11aPI'~O;e
Civil do Exército/Colégio
Militar, promovido a vig
S da
I." classe do mesmo quadro, nos termos dos n." 1, 4 e

4,' Sérj
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~tigO 3,· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19..
a Portaria n." 791/77. de 28 de Dezembro.
(Diário da República n." 269 -

2,' Série, de 21 de Novembro de 1979.)

Por :espacho de 10 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
11126 de Outubro de 1979:
~einald
'
d o Ferretra de Sales Ribeiro, vigilante de 2.' classe do Quadro
\1~oPesso~l.Civil do Exército/Hospital
Militar Principal, promon o, a VigIlante de 1.' classe do mesmo quadro, nos termos dos
~ 1, 4 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de
~
arço, e artigo 19.. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
anUeld R
Ci\1'la ocha Soares, vigilante de 2.' classe do Quadro do iPessoal
l' I I do Exército/Colégio
Militar, promovido a vigilante de
asse nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3.. do Decreto103/77, de 22 de Março, e artigo 19. da Portaria n." 791/
, e 28 de Dezembro.
JoaqUÍl11 '
~ess Mana de Oliveira, vigilante de 2.' classe do Quadro do
1.' ~~ Civil do Exército/DSFOE,
promovido a vigilante de
artigo se. do mesmo quadro, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do
tigo 19~' do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de 'Março, e ar~
. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
anUeIF
.
SOaIgn~lsco de Jesus, vigilante de 2.' classe do Quadro do PesVigila 1\111do Exército/Hospital
Militar Principal, promovido a
4 e 5n~ de ~.' classe do mesmo quadro, nos termos dos n." 1,
e arti o artIgo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
b
go 19. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
<l.enr'
IqUe da F
CiVil d onseca, vigilante de 2.' classe do Quadro do Pessoal
1.' clas o EXército/Colégio Militar, promovido a vigilante de
~tigo ;: do mesmo quadro, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do
tlgo 19" do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e arllta'
. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
nCISCO)( ,
do EXéa~ler, vigilante de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil
do l11es~ltO/COlégiO Militar, promovido a vigilante de L' classe
Decreto_~ .quadro, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3.. do
el
taria n' 7 n.· 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.. da Por)OqqU' '91/77,
de 28 de Dezembro.
dtrn Chaves "
o EltérC't ' VIgIlante de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil
do tnesrnlO/Colégio Militar, promovido a vigilante de I: classe
o quadro, nos termos dos n." I, 4 e 5 do artigo 3..

-i../

/7/ :.'

0

0

120

ORDEM DO EXf.RCITO N,· 12

4' Sé~e

----------------------------------------------

__;:;_/

do Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Março, e artigo 19,· da pof'
taria n." 791/17, de 28 de Dezembro,
(Diário da República n." 269 -

2,' Série, de 21 de Novembro de 1979.)

Por despacho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de collt~
em 26 de Outubro de 1979:
Luís Mário Pires Novais, vigilante de 2,' classe do Quadro do pes~~;
Civil do Exército/Hospital
Militar Principal, promovido .fa 1, 4
lante de L' classe do mesmo quadro, nos termos dos n'''la!YO,
e 5 do artigo 3,· do Decreto- Lei n." 103/17, de 22 de !v>
e artigo 19,· da Portaria n." 791/77, de 28 de DezembrO,
O

António Luís Ferreira, vigilante de 2." classe do Quadro do pesS ;
ant
Civil do Exército/Colégio
Militar, promovido a vigil
dO
L" classe do mesmo quadro, nos termos dos n." 1, 4 e ~.
artigo 3,· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março. e
tigo 19,· da Portaria n." 791/17, de 28 de Dezembro,
dO

5

Jacinto Manuel Afonso Leal, vigilante de 2." classe do Quadf~vído
oJll 05
Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal, pr
d
a vigilante de I." classe do mesmo quadro, nos terrnO~zdI
n." 1, 4 e 5 do artigo 3,· do Decreto-Lei n." 103/77, de rtlbro,
e
Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Det
Ciíjl
Firmino José Dias, vigilante de 2." classe do Quadro do
do Exército/ DSFOE, promovido a vigilante de
mesmo quadro, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo
taria n." 791/77, de 28 de Dezembro,

;pessoalsedO
a5
I." c1 3, dO
artigOd 'fot'
19: a
dO

José Maria Ratana Polainas, vigilante de 2." classe do Qua~~~ote
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar, promovido a "le 5 dO
de I." classe do mesmo quadro, nos termos dos n." 1, 4 e~'
artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
tigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,.
dO

Francisco da Conceição 'Pires, vigilante de 2." classe do Qlla:í~~O~
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar, promovido a 4"e 5 ~'
de 1.' classe do mesmo quadro, nos termos dos n." 1.
e
artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de MarçO.
tigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,

_____
4,' Série
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vigilante de 2.· classe do Quadro do Pessoal
~IVII do EXército/Colégio
Militar, promovido a vigilante de
.' classe do mesmo quadro, nos termos dos n. o. 1, 4 e 5 do
:rtigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77. de 22 de Março. e arIgO 19.° da Portaria n." 791/77. de 28 de Dezembro.

JOsé V· ,
C' I~Ira Simões. vigilante dt: 2.· classe do Quadro do Pessoal
rl
1:v do Exército/Colégio
Militar. promovido a vigilante de
. .classe do mesmo quadro. nos termos dos n." 1. 4 e 5 do
trgO
:r
3.° do Decreto-Lei n." 103/77. de 22 de Março, e arIgo 19.° da Portaria n." 791/77. de 28 de Dezembro.
(Diário da República

n.s 269 -

2.' Série, de 21 de Novembro

de 1979.)

Por des
t pacho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal
as ern 20 de Setembro de 1979:

de Con-

t\rualdo
d
Alves. vigilante de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil
""o
EXército/Hospital
Militar Principal, promovido a vigilante
ue l' I
a ti c asse do mesmo quadro, nos termos dos n. 0'. 1. 4 e 5 do
1~!gO 3.° do Decreto-Lei n." 103/77. de 22 de Março. e artigo
. da !Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
M:anuelT'
.
SOaI eI~~Ira da Mota, vigilante de 2.· classe do Quadro ~o, Pesde 1 ;IVII do EXército/Colér:io Militar, promovido a VIgilante
do '. classe do mesmo quadro, nos termos dos n ..•• 1. 4 e 5
19.artIgO 3,° do Decreto-Lei n." 103/77. de 22 de Março. e artigo
. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
bom'
IUgos Q ,
SOaI ,~rntas Polido. vigilante de 2.' classe do Quadro ~o, Pesde I ,CIVJI do EXército/Colégio Militar, promovido a vigilante
artI' ' classe do mesmo quadro. nos termos dos n." 1. 4 e 5 do
go 3° d
.
19.° d'
o Decreto-Lei n," 103/77. de 22 de Março. e artigo
a Portaria n." 791/77. de 28 de Dezembro.
(Diário d

Ai da da Co

a RepÚblica

n.? 269 -

2 .. Série, de 21 de Novembro

de 1979,)

._
ven'
nceIao Saraiva Mourão Rebelo Martins, preparadora de
Cito~~entos d.e 2.· classe do Quadro do Pessoal Civil do Exérde venentro
FInanceiro do Exército • promovida a preparadora
'
n.O 1 e ~rnentos de L' classe do mesmo quadro, nos termos do
e art'
do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77. de 22 de Março.
IRo 19,° da Portaria n." 791/77. de 28 de Dezembro.
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Vanda Maria de Abreu Gonçalves, preparadora de vencimentoS d~
2." classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/centr
Financeiro do Exército, promovida a preparadora de vencirOe:~
tos de I." classe do mesmo quadro, nos termos do n." 1 e 5 . o
artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e arUg
19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
(Diário da República

n." 272 -

2.' Série, de 24 de Novembro

de 1979.)

Maria de Lourdes Monteiro Oliveira Sedas, empregada de mes~ d~
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar, promovIda 5
chefe de mesa do mesmo quadro, nos termos dos n." 1, 4 e e
do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
artigo 19." da 'Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
(Diário da República

n." 273 -

2.· Série, de 26 de Novembro

de 1979.)

Emília Cerdeira Marques Grancho, empregada de mesa do
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar, promovida
de mesa do mesmo quadro, nos termos dos n." 1, 4
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.

Qtl~~~

a ~ dO
e tiSO
e ar

ivi1
Maria Júlia Luzio, empregada de mesa do Quadro do Pessoal C(!la
es
do Exército/Colégio Militar, promovida a chefe de mesa do rntO'V1ei
e
quadro, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3." do Decr 91/11,
n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria n." 7
de 28 de Dezembro.
79
(Diário da República

n." 273 -

2." Série, de 26 de Novembro

de 19

,

res'

Rosalina Maria Jacinto, enfermeira de 2." classe do Quadro dO'da~
soal Civil do ExércitojHospital
Militar Principal, prornoVIr(!los
enfermeira de I." classe do referido quadro /HMP, nOS ~arÇO'
do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de ta!i~
n." 2 do artigo 18,° e n." 1 e 2 do artigo 19." da por pel~
n." 791/77, de 28 de Dezembro, este com a redacção dada
Portaria o: 555/79 de 22 de Outubro,
19
(Diário da República

Luís Pedro
de 2."
Militar
parador
termos

n." 274 -

2." Série, de 27 de Novembro

de 19

,)

'riO
bo ratO
Toscano de Melo, conservador-preparador
de la
tittltO
1
C
classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/ !lSri '
dos Pupilos do Exército, promovido a conservado ~os
de laboratório de 1." classe, do mesmo quadr~arçO'
do artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de

4.' Série
__-
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~rtigo 19.' da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, e n." 5
o artigo 3.' do citado Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março.
(Diário da República

11.'

275 -

2.a Série, de 28 de Novembro de 1979.)

IV - TRANSFERÊNCIAS
3.'

Batalhão do Serviço de Transportes

ar .

~C~alMaria Laura Lopes Alhinho, do Arquivo Geral do Exército.
<:lXercIto.
Deve ser

.
conslderada nesta situação desde 12 de Novembro

de 1979.

Secção de CatalogaçãojCIC 4
Direcção do Serviço de Intendência
};:SC .

r!tUro .

D' ana'dactilógrafa
Maria Helena Guerreiro Mestre Avó, da
IrecÇão do Serviço de Intendência.
Deve
Ser considerada nesta situação desde 29 de Novembro de 1979.

o

Chefe do Estado-Maior do Exército

Pedro Alexandre Gomes Cardoso, general

Está

Conforme

o

Ajudante-General

J
José Luís Almiro Canêlhas, general

---_._---------f,~~
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DO
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DE 1980

"Ilbli
ca-se ao Exército o seguinte:
I-ADMISSõES
Por d
Cespacho de 24 de Novembro de 1979, visado pelo Tribunal de
Ontas em 22 de Outubro de 1979:
&riola .
Q~Ja Mendes Garcia Neves, auxiliar de serviço de 2." classe do
Pa adro do Pessoal Civil do iExército/CHESMATI _ nomeada
B;_a ~xercer o cargo de cozinheira do Quadro do Pessoal Civil do
te erclto do Quartel-General da Região Militar de Lisboa, nos
I~rnos do n.O 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
I>o~~ço.'
alínea a) do n." 1 e alínea b) do n." 4 do artigo 3.° da
Pel afIa n.O 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção dada
da aI>Port~ria n.O 710/78, de 6 de 'Dezembro, n." 1 do artigo 5.~
n° 40rtana
n." 791177 e n." 3 do artigo 25." do Decreto-Lei
94
.
10, de 24 de Novembro de 1969.
{lord
J

ta~Spachode 12 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de Conem 18 de Setembro de 1979:
aillle
}le~tur Rocha, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do
eXeroal Civil do Exército / Academia Militar _ nomeado para
},fili~ero cargo de cozinheiro do referido quadro, da Academia
/77 ~r, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n," 103/
arti~o e :2 de Março, alínea a) do n." 1 e alínea b] do n." 4 do
cÇão 3. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redaarti dada pela Portaria n." 710/78, de 6 de Dezembro, n." 1 do
.5." da Portaria n." 791/77 e n." 3 do artigo 25." do Decreto. 49410, de 24 de Novembro de 1969.

le/~

2

o_R_D_E_M__ D_o__ E_X_~_R_CI_T_O__ N_.'__l __ --------~

Por despacho de 6 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de coptaS
em 13 de Setembro de 1979:
Amélia Maria Antunes, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro ~
Pessoal Civil do Exército/Regimento da Artilharia de Lisboadro/
nomeada para exercer o cargo de cozinheira do referido q~al dO
/Depósito Geral de Material de Guerra, nos termos do n; Pe a)
artigo 3.° ~o Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, all :/71,
do n," 1 e alínea b) do n." 4 do artigo 3: da Portaria n." 79 bro,
com. a redacção dada pela Portaria n." 710/78, de 6 de Dezelll ,3
n," 1 do artigo 5: da Portaria 791/77, de 28 de Dezembro, bro
e p. de
do artigo 25: do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Novelll
1969.
(São devidos emolumentos

nos termos

do Decreto-Lei

n."

73
356/ ,)

(Diário da República n." 288, 2,' Série, de 15 de Dezembro de 1979,)

C ptaS
Por despacho de 6 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de o
em 18 de Setembro de 1979:
dO
Benta Rosa Constância Monteiro, auxiliar de serviço de 2: clas~e de
.
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Artilha~l~jdO
Lisboa _ nomeada para exercer o cargo de cozinheira do re e , I
quadro/Batalhão do Serviço de Transportes, nos termoS d~ p~ a)
dO,artigo 3.' do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, a~~~/11,
do n." 1 e alínea b) do n." 4 do artigo 3.' da Portaria n." ertlbro,
com a redacção dada pela Portaria n." 710/78, de 6 de Dez bro, e
n." 1 do artigo 5,° da Portaria n." 791/17, de 28 de Dezelll rtlbro
n." 3 do artigo 25: do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Nove
de 1969,
coptaS
Por despacho de 6 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de
em 10 de Agosto de 1979:

'

.
Victor
Manuel Vieira dos Santos. auxiliar de serviço de 2: clasS~jlOs
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar d,OS~o dO
do Exército _ nomeado para exercer o cargo de cozuweiJ'rtiSo
referido quadro/Academia Militar, nos termos do n." 1 dooap,' I
3.' do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março. alínea a) d Z8°6e
e alínea b) do n." 4 do artigo 3: da Portaria n." 791/77. de
78 de
Dezembro, com a redacção dada pela Portaria n." 710/ • o.' j
77
de Dezembro, n." 1 do artigo 5: da Portaria n." 791/ • e

4.' Sé .
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dI artigO 25.° do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro
969.

de

Joaqu'
'd!ln Ferreira Pinto, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro
BO. Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do
.XercJto - nomeado para exercer o cargo de cozinheiro do referld? quadro/Hospital Militar" Principal, nos termos do 0.° 1 do
~rtJgO 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea a)
dO n.O 1 e alínea b) do n." 4 do artigo 3.. da Portaria n." 791/77,
/ 28 de Dezembro, com a redacção dada pela !Portaria n." 791/78,
de 6 de Dezembro, n." 1 do artigo 5.. da Portaria n." 791/77, o.. 3
I~69.
artigo 25." do Decreto-Lei o.. 49410, de 24 de Novembro de
~an~el José André Baiona, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro
Bo . P~ssoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do
I,Xerclto - nomeado cozinheiro do referido quadro/Regimento
de
to~~C~irosde Lisboa, nos termos do n." 1 do artigo 3.. do Decren· er 103/77, de 22 de Março, alínea a) do n." 1 e alínea b) do
P~l4 do artigo 3.. da Portaria o.. 791/77, com a redacção dada
da ~ Portaria n .. 710/78, de 6 de Dezembro, o .. 1 do artigo 5.~
do nOrtaria n.. 791/77, de 28 de Dezembro, e n." 3 do artigo 25.0
do T ecreto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro de 1969. (Registo
(
. C. n.s 27892 de 17 de Maio de 1979.)
São devo
Idos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário d

a República n.O 288, 2.' Série, de 15 de Dezembro de 1979.)
}lor
despa h
em 1~ o de 6 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
A
de Agosto de 1979:
IltÓni
a
doo pd Silva Pinto, auxiliar de serviço de 2.° classe do Quadro
BXér~sSoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do
rido Cito- nomeado para exercer o cargo de cozinheiro do refen.· I qUadro/Escola de Formação de Sargentos, nos termos do
aUne do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
n.Q7~1a) do n." 1 e alínea b) do n." 4 do artigo 3.. da Portaria
77
n,Q 71ci , de 28 de Dezembro, com a redacção dada pela Portaria
n,· 791 /78, de 6 de Dezembro, n." 1 do artigo 5.. da Portaria
de N /77, e n." 3 do artigo 25.1)do Decreto-Lei n." 49410, de 24
1979.)overnbro de 1969. (Registo T. C. n." 33886 de 8 de Junho
JOSé
dos
}lessoa~IS,~lfaiate, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do
CIVil do Exército/Colégio Militar - nomeado cozinheiro

a.

4
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, O

do referido quadro/Colégio Militar, nos termos do n." 1 do art~gl
3,. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea a) do o· a
e alínea b) do n." 4 do artigo 3,· da Portaria n." 791/77, e0Il! 1
redacção dada pela Portaria n." 710/78, de 6 de Dezembro, O" 3
do artigo 5,· da Portaria n," 791/77, de 28 de Dezembro, e o' de
do artigo 25,· do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro
1969, (Registo T, C, n." 33 881 de 8 de Junho de 1979,)
dO
José Alves Rodrigues da Eufêmia, auxiliar de serviço de 2." classe dO
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - nO!1le~go
cozinheiro do referido quadro/CM, nos termos do n." 1 do ar • 1
3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea a) do o·Z8
e alinea b) do n." 4 do artigo 3." da Portaria n." 791/71, 1d; de
0
de Dezembro, com a redacção dada pela Portaria n." 71 / 7, de
7
6 de Dezembro, n." 1 do artigo 5." da Portaria n." 791/ 410,
28 de Dezembro, e n." 3 do artigo 25." do Decreto-Lei n." 4~ de
1
de 24 de Novembro de 1969. (Registo do T. C. n." 33
5 de Julho de 1979.)
COlaS
Por despacho de 9 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de o
em 17 de Setembro de 1979:
e dO
Ana da Conceição Pereira Barbosa, auxiliar de serviço de 2.". clas~e!al
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão do ServIÇo. a dO
do Exército _ nomeada para exercer o cargo de cozinhe,l!eCW
referido quadro/BSGE, nos termos do n." 1 do artigo 3,° do Oh) dO
to-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea a) do n." 1 e alínea dada
n." 4 do artigo 3." da 'Portaria n." 791/77, com a redacÇ~~ o 5.'
pela [Portaria n," 710/78, de 6 de Dezembro, n." 1 do ar~J~Z5.'
rtl S
da Portaria n," 791/77, de 28 de Dezembro, e n." 3 do a RegistO
do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro de 1969, (
,
do T. C. 49015 de 13 de Agosto de 1979.)
)

,
(São devidos emolumentos

• 356f3.

'
nos termos

do Decreto-Lei

n.

1919.)

(Diário da República n." 288, 2." Série, de 15 de Dezembro de
COJlt~

Por despacho de 4 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 17 de Novembro de 1979:

adio

Mário Batista ·pereira da Gama, auxiliar de 2,' classe do ~ jlOí
do Pessoal Civil do ExércitojRegimento
de ComandoS t1adlIOo.
meado para exercer o cargo de cozinheiro do mesmo CleC!e )
Academia Militar, nos termos do n," 1 do artigo 3,· do ~pea b
-Lei n," 103/77, de 22 de Março, alinea a) do n." 1 e a J

II

4,' Sér'

--..!....
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~o n,o 4 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezemro, COm a redacção dada pela Portaria n." 710/78, de 6 de
Dezembro, n." 1 do artigo 5.° da Portaria n." 791/77 e n." 3 do
artigo
25." do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro de
1
969, (Registo do T, C, n." 49016 de 13 de Agosto de 1979.)
(Sãod·
~
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Dicírio da República

n," 288, 2,' Série,

de 15 de Dezembro

de 1979.)

d

}lor

Cespacho de 25 de Setembro de 1979, visado pelo Tribunal de
Ontas em 30 de Outubro de 1979:
SilVinap'
.
de 19~~lredo da Silva Pires - contratada para exercer o c~g~
d aUXIliarde serviço de 2.· classe do Quadro do Pessoal C1VlI
ao, EXército/CCAR_REP. CONTAS, nos termos do n." 1 do
/t~gO 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do
~~~gO2.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, n." 2 do
a ?O 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e §5." do
c r Igo 48.° do Decreto-Lei n." 41 892 de 3 de Outubro de 1958,
\~1l1 a redacção dada pelo 'Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de
<Vtarço,
(São
deVidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

(Diário d

a República

n." 261, 2,' Série,

de 12 de Dezembro

de 1979.)

}lor d

C~spacho de 18 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal
ntas em 26 de Novembro de 1979:

Nair

de

C

deonst~~ça Simões de Castro - contratada para exercer o cargo
do ~~li~r de serviço de 2.' classe do Quadro do 'Pessoal Civil
n.· 1xercltO/Escola Prática do Serviço Material, nos termos do
o
do n .d artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77 de 22 de Março,
bro ' 1 do artigo 2." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezemde A~o, n." 2 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24
de O fIl, e §5.0 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 41 892, de 3
n,' 21~tubro de 1955, com a redacção dada pelo Decreto-Lei
/76, de 27 de Março. (Registo T. C. n." 3643 P." 47288).
(<\lão d
eVidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diári
o da República

n." 280, 2,' Série,

de 5 de Dezembro

de 1979,)

• série
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~-------------------------------------Por despacho de 20 de Outubro de 1979, visado
Contas em 30 de Novembro de 1979:

4
.;;..--

pelo Tribunal de

Licenciada em Farmácia Sílvia Maria Valadares da Silva -. cont~~:
tada para exercer o cargo de técnico licenciado ou equipar~ OS
escalão 6, eventual, do Laboratório Militar de Produtos Quí111;Cdo
e Farmacéuticos, nos termos do artigo 29 e § 5.° do artigo 34.
Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958.
Por despacho de 1 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de contaS
em 11 de Dezembro de 1979:
Maria Eugénia Gregório Santiago Filipe Lopes - contratada :~~:
exercer o cargo de técnico superior bacharel, eventual, da Fá ~'go
Nacional de Munições de Armas Ligeiras, nos termos do 6;tll'
29 e § 5.° do artigo 34: do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de 6 de
bro de 1958, e n." 1 do artigo 53: do 'Decreto-Lei n." 294/7 919.~
24 de Abril. (Registo T. C. 62752, de 28 de Setembro de 1
356/73.)

o

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n.

9
(Diário da República n.? 298, 2.' Série, de 28 de Dezembro de 197 .)

ptaS
Por despacho de 27 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Co
em 29 de Outubro de 179:

rSo
Carlos António Ferreira Miranda - contratado para exercer o .c~ dO
de auxiliar de serviço de 2," classe do Quadro do Pessoal Clv s'
Exército/Centro
Militar de Educação Física, Equitaçã~ e. 103/
portos, nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lê! n- o 1 e
/77, de 22 de Março, conjugado com a alínea a) do n. Z8de
alínea b) do n." 3 do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de de ~
Dezembro, com a redacção dada pela Portaria n." 710/78'to·V'
e
de Dezembro, e alínea b) do n." 3 do artigo 53: do Decr
n." 294/76, de 24 de Abril.
.
\l"jli~
Francisco José Marques - contratado para exercer o cargo de a ércitO/
de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil do S" s Jlos
/Centro Militar de Educação Física, Equitação e DesportO de
termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de o 3 dO
Março, conjugado com a alínea a) do n." 1 e alínea b) do n. JlOv~
111
artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, co allJl~~
redacão dada pela Portaria n." 710/78, de 6 de Dezembro, e Abril,
b) do n." 3 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de 13.) I

oe

iz

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n.

° 356/
1979.)

(Diário da República n." 285, 2." Série, de 12 de Dezembro de

Sér'
--::_
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Jaaq .
lilm Manuel Simões - contratado para exercer o cargo de auxiliar
de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
/Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos, nos
termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
de Março, conjugado com alínea a) do n." 1 e alínea b) do n.· 3
do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a
redacÇão dada pela Portaria n." 710/78, de 6 de Dezembro, e
alínea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de
24 de Abril.
(São d .
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n.? 285, 2.' Série, de 12 de Dezembro de 1979.)

!lar d
espacho de 4 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
em 29 de Outubro de 1979:
Jaaqu·
rlar
irn Ferreira Marques - contratado para exercer o cargo de auxit de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do ExércitO/Centro Militar de Educação Fisíca, Equitação e Desportos, nos
~rmos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
d arço, conjugado com a alínea a) do n." 1 e alínea b) do n." 3
fio artigo 3.· da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a
eov~ redacção dada pela Portaria n." 710/78, de 6 de Dezembro,
z/ltnea b) do n." 3 do artigo 53. do Decreto-Lei n." 294/76, de
de Abril.
0

!lar d
e:pacho de 27 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
19 de Novembro de 1979:
lUís M:
liaanUelda Costa Silva - contratado para exercer o cargo de auxito/rcde serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exérciter entro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos, nos
M:;os do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n.? 103/77, de 22 de
do rço: Conjugado com a alínea a) do n." 1 e alínea b) do n." 3
fiovartIgO3.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a
e a~ redacção dada pela Portaria n." 710/78, de 6 de Dezembro,
nea
t\b/lI . b) do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de
liélder M
nuel
aUXi/
da Silva Marques - contratado para exercer o cargo de
Bl(érI~r de serviço de 2.· classe do Quadro do Pessoal Civil do
Port~ltO/Centro Militar de Educação Física, Equitação e Des/77 ~' nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/
' e 22 de Março, alínea a) do n." 1 e alínea b] do n." 3 do

• Sérí~
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nova
artigo 3.. da Portaria 791/17, de 28 de Dezembro, com a
e
redacção dada pela Portaria n." 710/78, de 6 de Dezembro,de
alínea b) do n." 3 do artigo 53 .. do Decreto-Lei n." 294/76,
24 de Abril.
de

Carlos Manuel Pereira da. Silva - contratado para exercer o ca~g~dO
auxiliar de serviço de 2: classe no Quadro do Pessoal Clvl oro
Exército/Centro Militar de Educação Física, Equitação e Des~77,
tos, nos termos do n." 1 do artigo 3 .. do Decreto-Lei n" l03r(go
de 22 de Março, alínea a) do n." 1 e alínea b) do n." 3 do a~o
3 ." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a reda dO
dada pela Portaria n." 710/18, de 6 de Dezembro, e alínea b~.
n." 3 do artigo 53 .. do Decreto-Lei n." 294/16, de 24 de Abr

73

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário da República n." 285, 2." Série, de 12 de Dezembro de 1919.)

fi - MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO

Ide
Por despacho de 9 de Novembro de 1979, anotado pelo Tribuna
Contas em 15 de Novembro de 1979:
dO
Maria Emília Nunes Ostra, enfermeira de 2: classe do Quadroera'
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal- e"on
da, a seu pedido, desde 1 de Novembro de 1979.
19

(Diário da República n." 283, 2." Série, de 10 de Dezembro de 19

.)

Ide
Por despacho de 13 de Novembro de 1979, anotado pelo Tribuna
Contas em 29 de Novembro de 1979:
dO
António José de Vasconcelos Macedo Faria, técnico de 2: classe!los
Hospital Militar Principal- exonerado do respectivo C af
oe
termos da alínea c) do artigo 3.° do Decreto-Lei o" 4 9
24 de Novembro de 1969.
peSo

~~1,

José Lino Serrão, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do reS'
soal Civil do Exéricto/Regimento de Infantaria do Funcbal./dido,
cindido o contrato desde 12 de Novemro de 1979, a seU pe
leC'
Francisco Luís Nunes da Silva, médico contratado do Centro deie~efl1'
ção de Coimbra - exonerado das suas funções desde 1 de '1Uele
bro de 1979, por proposta daquele centro, em virtude de a
clínico ter sido destacado para a ilha da Madeira.

('Sé'
~
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Carlos Alberto Prazeres de Magalhães, técnico de 2." classe do Hospital Militar Principal - exonerado do respectivo cargo, nos termos
da alínea c) do artigo 3." do Decreto-Lei n." 49397, de 24 de
Novembro de 1969.
(Diário da República

n.· 291, 2.' Série, de 19 de Dezembro de 1979.)

~Or d
espacho de 16 de Novembro de 1979, anotado pelo Tribunal de
COutas em 29 de Novembro de 1979:
A.lltó~~o.
Lúcio de Sousa Dias, primeiro-oficial do Quadro do Pessoal
IVIldo Exército / Centro Financeiro do Exército - exonerado do
referido cargo desde 2 de Novembro de 1979, data em que tomou
Passe do lugar de adjunto administrativo do citado quadro.
(Diári

o

d

,.
a Republzca

n.? 291, 2.' Série, de 19 de Dezembro de 1979.)

~or d
espacho de 19 de Novembro de 1979, anotado pelo Tribunal de
el1129 de Novembro de 1979:
~aria Otília Laginha Machado Simões da Silva, primeiro-oficial do
~uadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do ExérpitO.: eXonerada do referido cargo desde 5 do mês findo, data a
arhr
c
da qual tomou posse do lugar de adjunto administrativo do
Itado quadro/Centro
de Gestão Financeiro Geral.
(Diári

d

o

a República

n.? 291, 2.' Série, de 19 de Dezembro de 1979.)

~Or d
Cespacho de 20 de Novembro de 1979, anotado pelo Tribunal de
Ontas em 29 de Novembro de 1979:
10ão
B;~r~alho Costa, primeiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil do
doerclto/Direcção do Serviço de Finanças - exonerado do referi.
do ~argo desde 3 de Outubro de 1979, data em que tomou posse
do suga: de adjunto administrativo do citado quadro/Direcção
ervIÇO de Finanças.
(Diário da
República

~Or d

n.· 291, 2.' Série, de 19 de Dezembro de 1979.)

c~~acho de 20 de Novembro de 1979, anotado pelo Tribunal de
C
as em 29 de Novembro de 1979:
arlos M
CiVilanUeI Branco Nobre, primeiro-oficial do Quadro do Pessoal
do refdo . EXército/Direcção do Serviço de Finanças _ exonerado
tOI11 endo cargo, desde 3 de Novembro de 1979, data em que
dro/6 Posse do cargo de adjunto administrativo do citado qua-

sP.
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Joaquim Bexiga de Oliveira, segundo-oficial do Quadro do pesso;~
Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército-e"eú
nerado do referido cargo desde 2 de Novembro de 1979, a S
pedido.
Belarmino Augusto Gomes, primeiro-oficial do Quadro do pessoal ~~
Civil do Exército/Direcção do Serviço de Finanças - exoneradaJtl OU
referido cargo desde 31 de Outubro de 1979, data em que to
posse do lugar de adjunto administrativo do citado quadro.
(Diário da República n." 291, 2.' Série, de 19 de Dezembro de 1979.)

Manuel Maria de Oliveira Bessa, escriturãrio-dactilógrafo
do Qua~:
do Pessoal Civil do Exército/Arquivo Geral do Exército - e":'dO'
rado do referido cargo desde 1 de Outubro último, a seu pe 1
(Diário da República

n," 291, 2.' Série, de 19 de Dezembro

de 1979.)

aI de
Por despacho de 20 de Novembro de 1979, anotado pelo Tribu!1
Contas em 29 de Novembro de 1979:
oal
José da Costa, auxiliar de serviço de 1: classe do Quadro d? pe~go
Civil do Exército/Academia Militar - exonerado do refendo ergo
em 8 de Novembro de 1979, data em que tomou posse do ca
de cozinheiro do citado quadro/Academia
Militar.

2.'

António Fernando Chamoinha dos Santos, auxiliar de serviço ~~lit~r
classe d~ Quadro ~o. Pessoal Civil do Exércit.o/Instituto
s~e 8
. dos Pupilos do Exército - exonerado do refendo cargo de de
de Novembro de 1979, data em que tomou posse do c~rgo dO
cozinheiro do citado quadro/Instituto
Militar dos pup!1os
. Exército.
(Diário da República n." 291, 2." Série, de 19 de Dezembro

79

de 19

.)

III - PROMOÇÕES
coptaS

Por despacho de 14 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de
em 12 de Julho de 1979:

dO

Florentina da Encarnação Duarte, auxiliar de serviço de 2." c1ass:so,t
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Repartição
de r;eÔdO
Civil- promovida a auxiliar de serviço de 1.. classe ~o
dO
quadro/RPC, nos termos dos números J e 4 do arUgO

r\.

4,' Sé'
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iI

Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria
n,· 791/77, de 28 de Dezembro,
}lor d
espacho de 14 de Março de 1979, visado pejo Tribunal de Contas
eru 16 de Agosto de 1979:
~
t\m' ,
CfJcoRodrigues Pereira, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar _ promovido à l,"
Classe do referido quadro/CM, nos termos do n." 1 do artigo 3_°
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria
n,o 791)77, de 28 de Dezembro,

t\ntó '
~o da Graça Ralo, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do
dessoaI Civil do Exército/Colégio Militar - promovido à 1,· classe
DO referido quadro/CM,
nos termos do n." 1 do artigo 3." do
ecreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria
n,O791/77, de 28 de Dezembro,
}lor d
espacho de 14 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
em 15 de Outubro de 1979:
l'ilo
na
r;:e Marques Freire, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
o Pessoal Civil do Exército/Escola Militar de Electromecânica
-;;-promovida à 1,' classe do referido quadrojEMEl, nos termos
~s n,o' 1,4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
arço, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
}lord
'e:pacho de 14 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
4 de Setembro de 1979:
~ário p ,
do ;relra Martins, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
Bx' ~ssoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do
cid erclto - promovido a auxiliar de serviço de 1.· classe do refeDe~ qUadro/IMPE, nos termos dos n."· I, 4 e 5 do artigo 3.· do
ria ~:to-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19. da Porta, 791/77, de 28 de Dezembro,
C:arol'
0

d~:a :os Santos Narciso, auxiliar de serviço de 2.· classe do Qua-- p o PeSsoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de Saúde
n,O, r~movida à L' classe do referido quadro/DSS, nos termos dos
~ar ' 4 e 5 do artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
Ço, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.

• Série
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Por despacho de 10 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de COllt~
em 10 de Outubro de 1979:
Emília da Silva Correia, auxiliar de Serviço de 2: classe do Quad!;
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal- pro~ 1
vida à L" classe do referido quadro/HMP, nos termos doS 11 e
e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
artigo 19." da Portaria n." 791/77, 28 de Dezembro.
Por despacho de 10 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 15 de Outubro de 1979:

CotaS

o

do
Joana dos Santos Pereira Paula, auxiliar de serviço de 2." classe. ai
Quadro do Pessoal Civil do ExércitoJHospital Militar priOCIPOi
_ promovida à 1.' classe do referido quadro / lMPE, noS terlllde
do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22bro,
Março, e artigo 19.0 da Portaria n.· 791/77, de 28 de Dezelll
Por despacho de 10 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 21 de Setembro de 1979:

CotaS

o

'!."

Blandina Moreira Gomes da Costa, auxiliar de serviço de
C~~
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar ter'
cipal- promovida à 1. classe do referido quadroJHMP, no~ de
7
mos dos n." 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/ 'oe'
22 de Março, e artigo 19,0 da Portaria n." 791/77, de 28 de
zembro.
U

(Diário

da República

n." 296, 2,' Série, de 26 de Dezembro de 1919,)
otl

Por despacho de 10 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
tas em 16 de Julho de 1979:

c

'

z'

Gracinda da Conceição Gomes Cavaco, auxiliar de serviço d~lit~
classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto ~eridO
dos 'Pupilos do Exército - promovida à 1." classe do re retO'
quadro/IMPE, nos termos do n." 1 do artigo 3: do De~tarj~
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da po
n." 791/77, de 28 de Dezembro.

coll'

Por despacho de 10 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
tas em 18 de Setembro de 1979:

dO

Manuel Cardoso, auxiliar de serviço de 2: classe do Q~dt~ 1.'
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - promovido atU$°
classe do referido quadro/CM, nos termos do n." 1 do 19.' d~
3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigO
Portaria n." 791/17, de 28 de Dezembro.

ORDEM DO EXIORCITO N.o 1
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Jorge Antunes, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar - promovido à 1."
ela~se do referido quadro/AM, nos termos dos n." 1 e 5 do
artigO 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo
19.' da Portaria n.· 791/77 ...de 28 de Dezembro.
~aria A.lice Covas Carvalho, auxiliar de serviço de 2." classe do
~uadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pu~los do Exército - promovida à La classe do referido quadro/
MPE, nos termos do n." I do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/
~77, de 22 de Março, e artigo 19.. da Portaria n." 791/77, de
8 de Dezembro.
Por d
espacho de 10 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas em 18 de Setembro de 1979:
};'elistni
na Génova dos Santos, auxiliar de serviço de 2.' classe do
~uadro do /Pessoal Civil do Exército/Instituto de Altos Estu/lOS Militares - promovida à I: classe do referido quadro/
!\EM, nos termos dos n.? 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei
~., 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77,
e 28 de Dezembro.
lldU~dO ROdrigues Dias, auxiliar de serviço de 2: classe do Quav~ do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar - promoa~fO á L" classe do referido quadrofBPE, nos termos dos n." 1
19~gO3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo
. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
Adeli
pDoBernardino, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do
v~soal Civil do Exército/Escola Prática de Engenharia _ promoa
e 4 à L" classe do referido quadro/EPE, nos termos dos n"· 1
arf do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e
Igo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
(/)idrio d

a República n.· 296, 2.' Série, de 26 de Dezembro de 1979.)

Por d
C;

e~P~cho de 14 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
8 de Setembro de 1979:
e1estin
do ~ COsta Alfaite, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro
elas essoal Civil do Exército/Colégio Militar - promovido à La
3.' ~e do referido quadro/CM, nos termos do número 1 do artigo
POrt 0. Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.. da
arla n.. 791/77, de 28 de Dezembro.
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S

Por despacho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de CO(ltll
cm 21 de Setembro de 1979:
Maria Lourdes Ribeiro Rodrigues, auxiliar de serviço de 2." classe .oQuadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar - ,pro~ 1
vida à Ln classe do referido quadro / AM, nos termos dos n, e
e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.

73

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n:· 356/ .)
(Diário

da República

n.? 296, 2.' Série, de 26 de Dezembro de 1979.)

Por despacho de 19 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de
em 31 de Outubro de 1979:

C (ltaS

°

de
Aida da Conceição Saraiva Mourão Rebelo Freitas, preparad~ra ,tol
'vencimentos de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil do ExerCIde
/Centro Financeiro do Exército - promovida a preparadora dOS
S
vencimentos de 1.' classe do mesmo quadro, nos tennO ÇO,
n." 1 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de ~ar da
.e artigo 19." da Portaria n." 791177, de 28 de Dezembro, .~I~apda
lo
assim rectificado o constante na parte respectiva do Dlar
República n." 272, 2." série, de 24 de Novembro de 1979.
taS

Por despacho de 10 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Co(l
em 17 de Outubro de 1979:
da
Elisete da Costa Gonçalves Castro, auxiliar de serviço de 2: classe(l1c'
Quadro do Pessoal Civil do ExércitolEscola Militar de Electros(llo
cânica _ promovida a auxiliar de serviço de 1.' classe do me
1 eí
eto·V
quadro, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3: do DeCr 1/11,
n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria n." 79
de 28 de Dezembro.

cootaS
Por despacho de 10 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 15 de Outubro de 1979:
.
d a C onceiçao
. ~ P'ereira, auxiililar d e serviço
.
d e 2'. classe
J3lec'
AIcma
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Militar de e dO
tromecânica - promovida a auxiliar de serviço de 1: cla~so3-'
referido quadro/EMEI, nos termos dos n." 1 e 5 do arUgf'0f'
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da
taria n." 791/77, de 28 de Dezembro,

4.' Série
~-
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Por d

espacho de 10 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
COntas em 15 de Outubro de 1979:
l:J:orâ .
Clo
d
Alves Barroso, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
? Pessoal Civil do Exército}Escola Militar de ElectromecâlUca - promovido a auxiliar de serviço de 1.. classe do referido
qUadro, nos termos dos n.·· 1 e 5 do artigo 3.· do Decreto-Lei
~.' 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.' da Portaria n." 7911/77,
e 28 de Dezembro.

Por

d

I espacho de 10 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Conas em 23 de Outubro de 1979:
tll1ília Eli
I> rsa Lopes, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do
Ees_soal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do
r ~er~ito - promovida a auxiliar de serviço de 1.' classe do
de erldo quadro/IMPE, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3..
•
h o Decreto-Lei
n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.. da
t"ort
.
atia n.. 791/77, de 28 de Dezembro.

iPor

d

laespacho de 10 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Con!\{
s em 22 de Outubro de 1979:
ar~u do Rosário Condim, auxiliar de serviço de
de ~ro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
ela astelo Branco - promovida a auxiliar de
3 o s~e do referido quadro, nos termos dos n." 1
II>~rlao.
'Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e
ria n.· 791/77, de 28 de Dezembro.

2.' classe do
de Infantaria
serviço de L"
e 5 do artigo
artigo 19.· da

Por d
Cespacho
de 10 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
onlas
};'.
em 22 de Outubro de 1979:
Iloll1
ena E T
do P rm la Soares, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro
.._ pr~ssoa~ Civil do Exército/Regimento de Artilharia de Lisboa
1l10sdmovlda à L' classe do referido quadro/RALIS,
nos ter22 d Os n.'· 1 e 5 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de
DeZe~~arço,
e artigo 19.. da Portaria n," 791/77, de 28 de
Q
roo
e~dedes
. ã o Pinhei
.
PiIres, au xilí ar d e serviço
.
2' da Con ceiç
I
erro M artins
do S'e C!asse do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
qUadrrVIÇo de Material - promovida à 1.' classe do referido
o, nos tefillos dos n." 1 e 5 do artigo 3.. do Decreto-Lei
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77

n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19" da Portaria n." 791/ ,
de 28 de Dezembro.
Qua'
Sofia da Conceição Sousa, auxiliar de serviço de 2.' classe do dOS
dro do Pessoal Civil do Exército 1Instituto de Altos Estu M'
Militares - promovida à L" classe do referido quadr~/~(11,
nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei 108 de
de 22 de Março, e artigo 19.. da Portaria n." 791/77, de 2
Dezembro.

73

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário da República n." 298, 2." Série, de 28 de Dezembro

de 1979.)

contaS
Por despacho de 10 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 18 de Setembro de 1979:
António Lourenço Rodrigues, auxiliar de serviço de 2." classe do ~~;;
dro do Pessoal Civil do Exército 1Academia Militar - promo5 dO
à I." classe do referido quadro/CM, nos termos dos n." 1 e rtigO
artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e li
19.. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.

António Lacerda Fernandes, auxiliar de serviço de 2." classe do ~~;~
dro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar - promoSdO
à L" classe do referido quadro 1AM, nos termos dos n." 1 e rtígO
do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e li
19 .. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
adro
João Francisco Gabriel, auxiliar de serviço de 2: classe d~ QUà 1.'
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - promOVida.artigO
classe do referido quadro/CM, nos termos dos n." 1 e ~ do 9.' d~
3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 1
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
. ode
Maria do Carmo Rodrigues Furtado Teixeira, auxiliar de .servJÇ~iY'
wtO
2." classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército 1 Instl
ferid~
tar dos Pupilos do Exército - promovida rã I." classe do retO,VI
quadro/IMPE, nos '.ermos do n." 1 do artigo 3.° do Decr;91/11,
n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19 ." da Portaria
de 28 de Dezembro.
dO

o"

Maria Elisa Viegas, auxiliar de serviço de 2.' classe do QUa.::éreí'
Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do 5 te!'
to _ promovida à I." classe do referido quadro/IMpE, 0°22 de
mos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, deeIllbrO'
Março, e artigo 19 .. da Portaria n." 791/77, de 28 de Det

4.' Sér'
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despacho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
em 13 de Setembro ele 1979:

,

JOSé J

.
oaqulm Pina, auxiliar de serviço de 2.· classe do Quadro do Pes~oal Civil do Exército / Academia Militar - promovido à L" classe
DOreferido quadro, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3.° do
Ccreto-Lei n.? 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria
n." 791/77, de 28 de Dezembro.

POr despacho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
eC)}27 de Setembro de 19/9:

lisete 11

.

.

d artIns Tavares César, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos
o Exército - promovida à L" classe do referido quadro/IMPE,
~os termos dos n.0 1 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77,
De 22 de Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de
ezembro.
.
8

(São

.
deVIdos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

(Diário d

a República n." 298, 2." Série, de 28 de Dczmbro de 1979.)

Por

d

e:pacho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
22 de Outubro de 1979:
l\fa'rIa Júlj
dro a Mesquita Freire, auxiliar de serviço de 2.· classe do Qua___ do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n." 1
!losprOmOVida à L" classe do referido quadro!HMR n." I,
de 2~rmos dos n." 1 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77,
Dez d~ Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de
embro.:

Por d
e:P;;ho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
1
de Outubro de 1979:
oão d
~e~;~st~ ~aeiro, auxiliar de serviço de 2.· classe do Quadro do
Vida: CIVIldo Exército/Campo de Tiro de Alcochete - promoe 5 do L" .classe do referido quadro/CTA, nos termos dos n." 1
artiD artIgo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e
00 19 ° d
.
. a lPortana n." 791/77, de 28 de Dezembro.

Á ,
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Por despacho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de ContaS
em 29 de Outubro de 1979:
Beatriz de Jesus Dias, auxiliar de serviço
Pessoal Civil do Exército/Regimento
vida à L' classe do referido quadroj
e 5 do artigo 3," do Decreto-Lei n."
artigo 19." da Portaria n." 791/77, de

de 2," classe do Quadro ~
de Transmissões - pro~ 1
R'T, nos termos dos n. e
103/77, de 22 de Março.
de 28' de Dezembro,

Por despacho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 31 de Outubro de 1979:

CotaS
o

dO
Maria da Assunção Duarte Couto, auxiliar de serviço de 2." c1~sse'plll
Quadro do Pessoal Civil do Exército /Hospital Militar PrtOC~OS
_ promovida à L" classe do referido quadro/HMP, nOS t~2 de
dos n." 1 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de bro,
Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Deze!l1
taS
Por despacho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Coo
em 18 de Setembro de 1979:
dO
Manuel Augusto da Silva Ribeiro, auxiliar de serviço de 2." classe(tlO'
Quadro do Pessoal Civil do Exército / Academia Militar - pro o' I
vido à 1.' classe do referido quadro/ AM, nos termos doS nÇ'o,e
e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Mar
artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
)
6 13
- d id
I
d o D ecreto- L'ei n.° 35 / ,
(Sao evi os emo umentos nos termos
1979,)
(Diário da República n." 298, 2,' Série, de 28 -!: Dezembro d e

COot1l5
Por despacho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 18 de Setembro de ] 979:

~:

Ermelinda da Conceição Pereira Araújo, auxiliar de serviç~ ~~ de
classe do Quadro do Pessoal do Civil do Exército/Ins~lttl QlIll:
Altos Estudos Militares - promovida à I." classe do refendow!-eJ
dro/IAEM, nos termos dos n."· 1 e 5 do artigo 3." do Decr;91/11,
n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria n."
de 28 de Dezembro,
dro
,

.'

QlIa

Edite Tavares Santos Carvalho, auxiliar de serviço 2,' clase d°r.flitares
do Pessoal Civil do Exército/Instituto
elos Altos Estudos
~erroos
O
_ promovida à I." classe do referido quadro / IAEM, nos Ma!Y '
do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de DezembrO'

4.' Sér'
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10lante Coelho de Sousa Carvalho, auxiliar de serviço de 2." classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar do Doenças-Infecto Contagiosas - promovida à 1.' classe do referido
qUadro nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei
~.' 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.' da Portaria n," 791/77,
e 28 de Dezembro.
Jos'

epM:anuelda Silva, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do
tssoal Civil do Exército/Academia Militar - promovido à L"
~ :c'se do referido quadro/AM, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo
p' do Decreto·Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da
ortaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
Por despacho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
ern 20 de Setembro de 19'79:
~an~el JOão Torres, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do
clessoal Civil do Exército/Academia Militar - promovido à 1.3 :c'se do referido quadro/AM, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo
p' do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da
ortaria n.s 791/77, de 28 de Dezembro.
JOà
O/lácido Negrita Vieira, auxiliar de serviço de 2.' classe do QuaVi~ ~o Pessoal Civil do Exército/Academia Militar _ premoS dOa l.~ classe do referido quadro/ AM, nos termos dos n:' 1 e
arf o artIgo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e
li
1&019: da Portaria n." 7911/77, de 28 de Dezembro.
erl1lí. nlo
<1o Cardoso Miranda Patrício, auxiliar de serviço de 2.' classe
l) Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar de
ri~enças Infecto-Contagiosas - promovido à 1.' classe do refeD o quadro/HMDIC, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3: do
ecreto L .
.
9
.
n' 7 - ei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 1 " da Portana
(Sã: . 91/77, de 28 de Dezembro.
o de .
(D' VIdas emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.' 356/73.)
lário d

a República n.' 298, 2." Série, de 28 de Dezembro de 1979.)

~<1

.

e:P~ho
~

atia

de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Setembro de 1979:

d

Qua~ Conceição Silva e Sousa, auxiliar de serviço de 2: classe do
~iIit ro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Altos Estudos
ares - promovida à I: classe do referido quadro, nos termos

• Série
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dos n.o, 1 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22b::
Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de DezerTl
ColaS
o

Por despacho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 21 de Setembro de 1979:

a
Cidalina dos Anjos Alves, auxiliar de serviço de 2.' classe do Qu ::
do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal- pro o' 1
vida à Ln classe do referido quadrojHMP, nos termos dos n. e
e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
dO
Maria do Carmo Costa Oliveira, auxilar de serviço de 2." cla~Sejpal
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Pflll~os
-promovida
à Ln classe do referido quadro/HMP,
nos t~2 de
dos n." 1 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n. ° 103/77, de z;e(ll'
Março, e artigo n." 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de oe
bro.
COlltaS
Por despacho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 9 de Outubro de 1979:
o dO
Maria da Glória Silva, auxiliar de serviço de 2.' classe do Qua~vjda
orTl
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal - pr
5 dO
à L" classe do referido quadrojHMP, nos termos dos n." 1 earÚ8
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e
19.° da Portaria n." 791/77, de 28 de 'Dezembro.
dO

°

Afonso Cardoso Pinto, auxiliar de serviço de 2.. classe do Qua~~~as5~
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - promovido à 1. 'gO 3·
do referido quadro/CM, nos termos dos n." 1 e 5 do ~r~a 1'01'
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.
taria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
coptaS
Por despacho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 10 de Outubro de 1979:
dO
Ana Marques Gorrinha Pereira, auxiliar de serviço de 2.' Cl~~vjda
Quadro do Pessoal Civil do Exército / Colégio Militar - o'pro1 e 5 'dO
dO
à L" classe do referido quadro/CM, nos termos dos n.
altJ~
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e
19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
1'13·)
o

(São devidos emolumentos

nos termos

do Decreto-Lei

356/'

n.

)

(Diário da República n." 298, 2.' Série, de 28 de Dezembro de 19

19

.
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Por despacho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
em lO de Outubro de 1979:
Blvira 010 Borges, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do PesS?al Civil do Exército/Hospital Militar Regional n." I _ promovida à 1." classe do referido quadro/HMRI, nos termos dos n." I
e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e
artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.

~

anUela Maria dos Reis Leandro Rodrigues, auxiliar de serviço de
2.' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - promovida à L' classe do referido quadro/CM, nos termos
dos n.0 I e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei 103/77, de 22 de Março,
e artigo 19." da iPortaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
8

A.del~idedo Carmo Nobre, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro
o Pessoal Civil do EXército/Colégio Militar _ promovida à I."
~l:sse do referido quadro/CM, nos termos dos n.? 1 e 5 do artigo
p' do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da
ortaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
~an~l Joaquim Felicíssimo, auxiliar de serviço de 2." classe do QuaI ,o do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar _ promovido à
.. classe do referido quadro/CM, nos termos dos n." 1 e 5 do
~~t~gO3.° do Decreto-Lei n." 103/77. de 22 de Março, e artigo
. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
Por d
eespacho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
m 15 de Outubro de 1979:
JOaq .
.
. '. de serviço de 2.· classe d o Q ua d ro d o
Ptlim Mo relra,
auxiliar
etssoal Civil do Exército/Colégio Militar _ promovido à l,'
3 :sse do referido quadro/CM, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo
P~r~o. Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da
afIa n.° 791/77, de 28 de Dezembro.
~aria Arn .
ela sse êlia Fonseca Cabaço Manaça, auxiliar de serviço de 2.'
Ele do Quadro do Pessoal Civil do ExércitojEscola Militar de
/E~romecânica - promovida à L' classe do referido quadro/
0.° 1EI, nos tennos dos n." 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei
de 2~3n7, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77,
(Sã:
de Dezembro.
o deVidos
(Diário da

56 73 )
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3 / .
RepÚblica

n.s 298, 2.' Série, de 28 de Dezembro de 1979.)
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l1tas
Por despacho de 14 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de CO
em 15 de Outubro de 1979:
Maria de Lourdes Castro Santos, auxiliar de serviço de 2.' classe d;
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Militar de ElectrOIllos
cânica - promovida à 1.. classe do referido quadro /EMEI, ~1,
termos dos n." I, 4 e 5 do artigo 3.. do Decreto·Lei n." 103 de
de 22 de Março, e artigo 19.. da 'Portaria n." 791/77, de 28
Dezembro.
(São devidos emolumentos

nos termos

do Decreto-Lei

13

D.·

356/ .)

(Diário da República n.· 296, 2.' Série, de 26 de Dezembro de 1979.)

contaS
Por despacho de 14 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de
em 11 de Junho de 1979:

da
Fernanda de Assunção Pereira, auxiliar de serviço de 2: classe dOS
Quadro do Pessoal Civil do iExército/Instituto de AltoS Est~efe'
Militares _ promovida a auxiliar de serviço de L' classe do eto'
rido quadro, nos termos dos n." 1 e 3 do artigo 3.. d? D~C~91/
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.. da Portaria 11· arte
/77, de 28 de Dezembro, ficando assim rectificado na,'Péóe'
respectiva o constante no Diário da República n." 155, 2. s
de 7 de Julho de 1979.
cont$S
Por despacho de 10 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 14 do mês findo:

o da
Amélia Maria Polaco, auxiliar de serviço de 2.' classe do QuatsbO~
Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Lanceiros de adro,
_ promovida a auxiliar de serviço de 1." classe do mesID? q~ 103/
nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3 .. do Decreto-Lel n. 28 de
/77, de 22 de Março, e artigo 19.. da Portaria n." 791177, de
Dezembro.
captaS
Por despacho de 10 Abril de 1979, visado pelo Tribunal
em 21 de Setembro de 1979:

de

se dO
a5
Maria Ramalho Barnabé 'Pires, auxiliar de serviço de 2.' cl rorll
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - P 11." I
vida à 1.' classe do referido quadro/CM, nos termos -: rÇo, e
e 5 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de p,a
artigo 19" da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.

°'

4.'

Sé .
ORDEM

~

DO EXIORClTO

N." 1

---------------------------------------------~or d
espacho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal
tas em 9 de Outubro de 1979:
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de Con-

ldaJin
a da Costa Santos, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro
Financeiro do Exército - promovida a auxiliar de serviço de 1.. classe do mesmo
qUadro, nos termos dos n.0 1 e 4 do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.O 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77,
de 28 de Dezembro.
(São d .
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/13.)
8

(Oiário da República n." 300, 2.' Série, de 31 de Dezembro de 1979.)

~or d
t espacho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Conas em 9 de Outubro de 1979:
ldali
~a da Costa Santos, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
o Pessoal Civil do Exército/Centro
Financeiro do Exército
:;- promovida a auxiliar de serviço de 1.' classe do mesmo quao
nr. , nos termos dos n." 1 e 4 do artigo 3: do Decreto-Lei
d' 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77,
e 28 de Dezembro.
~Or

~espacho de 17 de Abril de 1979, visado
Ontas em 10 de Outubro de 1979:

pelo

Tribunal

de

~aria II
Qu elena Leal dos Reis, auxiliar de serviço de 2." classe do
vÍdadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar _ promote~ a aUxiliar de serviço de L" classe do mesmo quadro, nos
de 2~s dos n:' 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77,
be'>6 de Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de
.....mbro.
~or

despach
tas e o de 10 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Con};'
rn 15 de Outubro de 1979:
erna1J.d
~ess:aIA.lm~s: auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do
...._ p
CIVIl do !Exército/Escola Militar de !Electromecânica
rOm id
mos d aVI a à L" classe do referido quadro/EMEI,
nos terde 22 ~s n:' 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77,
bezemb e Março. e artigo 19. da Portaria n." 791/77, de 28 de
roo
0

24
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Por despacho de 10 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Coll'
tas em 17 de Outubro de 1979:

.2:'

Angélica de Carvalho Duque Feijão, auxiliar de serviço de
c1~~
se do Quadro do Pessoal Civil do ExércitojEscola Mllitar
Electromecânica - promovida à L" classe do referido quad;~;
nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 1 de
77
/77, de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/ ,
28 de Dezembro.
Aristides Augusto Gomes, auxiliar de serviço de 2.' classe do Q.~~~
dro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos .~pl de
do Exército - promovido para exercer o cargo de aUXiliardOS
serviço de I: classe do mesmo quadro/IMPE, nos termOSZ de
n." e 1 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 2
Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de
zembro.
1
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ 3-)

oe'

(Diário da República n.? 300, 2.a Série, de 31 de Dezembro

de 1979.)

COIl'
Por despacho de 19 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
tas em 18 de Setembro de 1979:
1.l~'

Maria de Jesus Gregório, auxiliar de serviço de 2.' classe do ~ér'
dro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do e dO
cito _ promovida para auxiliar de serviço de 1.' clas,so 3.'
U
mesmo quadro /CFE, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do ar :. d~
do Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Março, e artigo 1 .
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.

CO~·
Por despacho de 19 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
tas em 10 de Outubro de' 1979:
'çO

e!V1.

Maria Georgete Soares Russo Mendes Ribeiro, auxiliar ~e/~olégl0
'de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do ExérCitO se dO
Militar _ promovida a auxiliar de serviço de 1.' cla~. dO
mesmo quadro, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 19',' d~
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.

4.' Sé .
ORDEM
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l>
Or despacho de 19 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas em 25 de Outubro de 1979:
!tosa Maria Soares, auxiliar de ..serviço de 2.' classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Repartição
de Praças/DSP _ prolllovida para auxiliar de serviço de 1.' classe, do mesmo quadro/DSP, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3: do DecretO-Lei n.O 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria
n.O 791/77, de 28 de Dezembro.
Btelv~nada Silva Costa, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro
o Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Cavalaria _ pro~OVida a auxiliar de serviço de 1.. classe do mesmo quaro, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei
~:; 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/
7, de 28 de Dezembro.
(São
deVidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(D"

'ario da República n.? 300, 2.' Série, de 31 de Dezembro de 1979.)

IV -

TRANSFER:E:NCIAS

Anuas e serviços
Direcção da Anna de Infantaria
Of'
Icial R'
tiÇã
ita Maria de Fátima da Silva Paixão Horta, da ReparDev o de Recrutamento da Direcção do serviço de Pessoal.
e ser
.
considerada nesta situação desde 1 de Dezembro de 1979.

<.'

Quartel-General da Região Militar do Norte
C;°nt
ralllestre Ar
.
C; Valar'
mandino Ferreira de Sousa, do Regimento
Ontrallle~ado Porto.

de Ca-

ria dotr~ Joaquim Pereira Teixeira, do Regimento de CavalaDev
orto.
ell1 Ser
.
de 1979.conSlderados nesta situação desde 31 de Dezembro
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Escolas

práticas

das

armas

c serviços,

centros

de

instrução e

unidades
Escola Prática do Serviço de Material
Garcia
Escriturária-dactilógrafa
Augusta de Campos Gonçalves
r
de Brito, do Centro de Gestão Financeira da Região Milita
de Lisboa.
979.
Deve ser considerada nesta situação desde 4 de Dezembro de 1

Regimento de Infantaria de Faro
2,° oficial Manuel Ricardo Esteves Soares,

do

Centro

de

GestãO

1979,
Financeira/Logística.
Deve ser considerado nesta situação desde 8 de Dezembro de

Estabelecimentos de ensino
Academia Militar
o lilsti'
d
Auxiliar de serviço de 2: Victor José dos Reis Agostinho,
1919,
tuto Militar dos !Pupilos do Exército.
Deve ser considerado nesta situação desde 26 de Dezembro de

Colégio Militar
MitO
Escriturária-dactilógrafa
Maria Helena Godinho,
do peP
Geral de Material de Guerra.
1919'
Deve ser considerada nesta situação desde 22 de Dezembro de

Diversos
Centro de Gestão Financeira Geral
3: oficial Maria Margarida Grave Rolão do Valle
Direcção do Serviço de Finanças.
Deve' ser considerada nesta situação desde 7 de Dezembro

4,' Sé '

~
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Centro de Gestão Financeira j Logística
Bscritu . ,
rana-dactilógrafa
Margarida de Fátima Brito, do Batalhão
Devde Caçadores n." 5,
e ser considerada nesta situação desde 7 de Dezembro de 1979.

Secção de CatalogaçãojCICl/DSM
Bscritu . ,
- rana-dactilógrafa
Maria Manuela Rebelo Souto, da DirecDev;ao do Serviço de Finanças,
ser Considerada nesta situação desde 17 de Dezembro de 1979,

I\U"I'
J(llar de

Secção de CatalogaçãojCIC3jDAE

\.
serviço de 2: José Neves da Silva, da Academia
D "'I.ilitar
eVeser '
considerado nesta situação desde 6 de Dezembro de 1979,

3·, of"

4.· Tribunal Militar Territorial de Lisboa

d~cloal,Maria Beatriz Ribeiro Barreira Ferreirinha, do Instituto
Dev
dlVelas,
e ser
'
ConSIderada nesta situação desde 13 de Dezembro de 1979,

V-DIVERSOS
POrt '
C afia de 23 de Outubro de 1979, visada pelo Tribunal de
Ontas em 14 de Dezembro de 1979:
liceu'
clada 1\1 '
ros __
ana Helena Barbosa de Medina Figueiredo de Bardireito Concedido o ingresso na fasse 2 do Ensino Secundário e o
nos t ao Correspondente abono desde 1 de Agosto de 1978,
e art~rmos do disposto nos artigos 1.0 e 4,°, n." 1 do artigo 8..
ratifi~g~S 11.° e 12,° do Decreto-Lei n." 74/78, de 18' de Abril,
de Ju~ o com, as respectivas emendas pela Lei n." 56/78, de 27
OUtub o, Conjugado com o Despacho n." 307/78, de 25 de
auos ~o, por ter completado, em 24 de Julho de 1974, cinco
(Silo
e bom e efectivo serviço,
deVidos
(D'á
'
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
I r,o d

Por

a RCPliblica n.s 300, 2,' Série, de 31 de Dezembro de 1979,)
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VI - DECLARAÇÕES

Transferências:

p1íS•
1) Passou a ser considerada colocada no Regimento de Tra~s de
sões, desde 17 de Outubro de 1978, a 3." oficial Maria
Lurdes Sá Nogueira Sousa de Carvalho Borges.

o

Chefe do Estado-Maior do Exército

Pedro Alexandre Gomes Cardoso, general

Está conforme.

o

J

Ajudante-General

.....,..
José Luís Almiro Canêlhas, general

ESl'ADO.MAIOR

ORDEM
4.~ SÉRIE
N°

~E

l-1ll!1i

DO ExiRCITO

,

DO

EXERCITO

FEVEREIRO DE 1980
ca'se ao Exército o seguinte:

I-ADMISSõES
!lar d
cspacho de 18 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
elb.7d
.
e Janerro de 1980:
LUCília
a Castelo Silvério Esteves - contratada para exercer o cargo de
~U~ili~rde serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do
n ~ercltOlEscola Prática do Serviço de Material, nos termos do
n·o 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
n·. 1 do artigo 2: da Portaria n" 791/77, de 28 de Dezembro,
e·§ 2 ~o artigo 53.. do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
de 15. do artigo 48.. do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro
27 /58, COm a redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de
e M:arço.

~Iisabet
care dos Santos Simões Fernandes - contratada para exercer o
CiV~lode auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal
ter~ do Exército/Escola Prática do Serviço de Material, nos
~ar Os do n.. 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
bez~o, n.. 1 do artigo 2.. da Portaria n." 791/77, de 28 de
24 d lb.bro, n." 2 do artigo 53." do Decreto-Lei n" 294/76, de
3 dee ~bril, e § 5.. do artigo 48. do Decreto-Lei n." 41 892, de
tI.o 218 utubro de 1958, com a redacção dada pelo Decreto-Lei
(S1(
/76, de 27 de Março.
a deVido
s emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
0

(Diário d

a República n." 17-2."

Série, de 21 de Janeiro de 1980.)
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Por despacho de 20 de Setembro de 1979, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1979:
Eurico Eduardo de Miranda Martins, segundo-oficial do Quadro ~
Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Finançalsse
,.
.
d 3' cas
nomea d o para exercer o cargo d e tecruco superior e·
'OS
(subgrupo Finanças) do mesmo quadro/DSF, nos termOS o e
artigos L' e 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Març~~o.
alínea a) do artigo 5.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezem
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário da República n.' 20- 2.· Série, de 24 de Janeiro de 1980.)

contaS
Por despacho de 1 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de
em 24 de Dezembro de 1979:
para
Alexandrina Rosa dos Santos Valério Sinógas - contratada a dro
exercer o cargo de auxiliar de serviço de 2: classe do <?u pOs
do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Infantanad 22
termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77,
de
de Março, n." 1 do artigo 2: da Portaria n." 791 j77 de 76 de
Dezembro, n." 2 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/9
de
24 de Abril, e § 5: do artigo 48: do Decreto-Lei n:41 8c ;eto'
3 de Outubro de 1958, com a nova redacção dada pelo pe
-Lei n." 218/76, de 27 de Março.
•
o
56/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n. 3

2;

i

(Diário da República n." 21-

0
2.' Série, de 25 de Janeiro de 198 .)

'bunal de
Por despacho de 15 de Novembro de 1979, visado pelo Tri
Contas em 31 de Dezembro de 1979:

. 1 da

Maria Felicidade Neves Guerreiro Durão Maurício, I: ofiC1B"y'
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro d~ classe
cito - nomeada para exercer o cargo de técnica de 3.
lIos
B
(subgrupo Economia) do referido quadro/DSF /DF /Etvf
22
termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, 28de
de Março, e n." 1 do artigo 5: da Portaria n." 791/77, de
Dezembro,
6/73.J
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 35

de

(Diário da República n." 21-

80

2.' Série, de 25 de Janeiro de 19

.)

4.' Série
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{l

or portaria de 18 de Abril de 1979, visada pelo Tribunal de Contas
em 16 de Janeiro de 1980:
Ma'
na lIelena das Neves Matias Viana - contratada para exercer o
CargOde auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Escola Prática do Serviço de Material, nos
~rmos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
D arço, n." 1 do artigo 2: da Portaria n." 791/77, de 28 de
2 4ezembro, n." 2 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de
d de Abril, e § 5: do artigo 48: do Decreto-Lei n." 41892,
{ ~ de Outubro de 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto- ei n." 218/76, de 27 de Março.
(São d
evidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n.s 23 - 2.' Série, de 28 de Janeiro de 1980.)

fi - MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO

{lor d

Cespacho de 26 de Setembro de 1979, visado pelo Tribunal de
Ontas em 11 de Dezembro de 1.979:
llliZéli
M?' Coelho da Silva Furtado Saraiva, professor do Instituto
d 1htar dos Pupilos do Exército, na situação de licença ilimitada
jlieS~e18 de Outubro de 1976 - regressou da situação de licença
QmItada em 1 de Outubro de 1979, data em que ingressa no
adro
ti:
do Pessoal Civil do Exército / IMPE como professor efecA. o, nos termos do § 1: do artigo 8: da Lei n." 403, de 31 de
Se~Ostode 1915, artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 34945, de 27 de
de el~bro de 1945, § 1.0 do artigo 14: do Decreto-Lei n." 19478,
n· I de Março de 1931, e n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei
. 03/77, de 22 de Março.
{lor d

despacho de 23 de Novembro de 1979, anotado pelo Tribunal
•
e Contas em 10 de Dezembro e 1979>:
·os·
e lUí
.
Qu S Oliveira Santos Bouça, operador chefe de fotogrametria do
~l{:d~o do Pessoal Civil do Exército/Serviço Cartográfico do
()u~~to - passou à situação de licença ilimitada desde 17 de
JUnh ro de 1979, nos termos do artigo 25: da Lei de 14 de
Mar o de 1913, e artigo 14: do Decreto-Lei n." 19478, de 18 de
tros ~o de 1931, esclarecido pelo Despacho do Conselho de Minise 15 de Fevereiro de 1956.
(Ditírio d
a R/pública n.O 8 - 2.' Série, de 10 de Janeiro de 1980.)
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Por despacho de 5 de Dezembro de 1979, anotado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Dezembro de 1979:
Pedro Manuel Viana Machado, analista de sistemas do Quadro dO
Pessoal Civil do Exército / Serviço de Informática do Exér~ito;
passou à situação de licença ilimitada desde 1 de janeiro pbo
1980, nos termos do § 2.° do artigo 25.° da Lei de 14 de ju
de 1913.
(Diário da República n," 16 - 2.' Série, de 19 de Janeiro de 1980.)

Ide
Por despacho de 20 de Novembro de 1979, anotado pelo Tribuna
Contas em 29 de Novembro de 1979:
.. I dO
Isabel Maria Varela de Sousa Guerra Costenla, iprimeiro-ofJ~la de
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do ServiÇobro
Finanças - exonerada do referido cargo desde 3 de Nove~pis_
rll1
de 1979, data em que tomou posse do lugar de adjunto ad erll,
trativo do citado quadro (registo TC n." 80754, de 29 de rJov pS'
bro de 1979), ficando assim rectificado na parte respectiva o eo de
tante do Diário da República n." 3291 de 19 de DezembrO
1979.
(Diário da República n," 4 -

0
2." Série, de 5 de Janeiro de 198 .)

1 de
ullll

Por despacho de 31 de Agosto de 1979, anotado pelo Trib
Contas em 13 de Dezembro de 1979:

dro
Maria Idália Antunes Morais, escriturária-dactilógrafa do .Q~;lit1~
do Pessoal Civil do Exército/Repartição de Justiça e Dlsc~llbrO
_ exonerada do referido cargo a seu pedido desde 13 de Ou
de 1979.
(Diário da República n," 6 - 2." Série, de 8 de Janeiro de 1980.)
UP

Por despacho de 30 de Novembro de 1979, anotado pelo Trib
Contas em ao de Novembro de 1979:

ai de
sso~

José Vieira Simões, vigilante de 2.' classe do Quadro d~ I':arsO
Civil do Exército/Colégio Militar - exonerado do refendO c::lrSo
desde 21 de Novembro último, data em que tomou posse dO
de vigilante de 1.' classe do mesmo quadro.

--.:::---------------------------------------4.' Sé .
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Por despacho de 30 de Novembro de 1979, anotado pelo Tribunal
de Contas em 10 de Dezembro de 1979:
},fanuelda Rocha Soares, vigilante de 2: classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Colégio Militar - exonerado do referido cargo
desde 21 de Novembro último, data em que tomou posse do
CargO de vigilante de 1.' classe do mesmo quadro.
<'\nt' .
onlo LUís Ferreira, vigilante de 2: classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército / Colégio Militar - exonerado do referido cargo
desde 21 de Novembro último, data em que tomou posse do cargo
de vigilante de 1." classe do mesmo quadro.
-

llenr'
~~u~ da Fonseca, vigilante de 2: classe do Quadro do Pessoal
d IVIIdo Exército/Colégio Militar - exonerado do referido cargo
eSde 21 de Novembro último, data em que tomou posse do
CargOde vigilante de 1." classe do mesmo quadro.
Joaqu'
.
CI.rn_Pires Badalo, vigilante de 2: classe do Quadro do Pessoal
d IVIl do Exército/Colégio Militar - exonerado do referido cargo
ceSde 21 de Novembro último, data em que tomou posse do
argO de vigilante de 1." classe do mesmo quadro.
DOIl1'

~~g?S Quintas Polido, vigilante de 2: classe do Quadro do Pessoal
d IVIl do EXército/COlégio Militar - exonerado do referido cargo
d:s~: ~1 de Novembro último, data em que tomou posse do cargo
Igllante de 1." classe do mesmo quadro.
Jos'
e de P
do paula dos Anjos Poejo, desenhador de 2." classe do Quadro
ref . essoal Civil do Exército/Colégio
Militar - exonerado do
po~~do cargo desde 7 de Novembro último, data em que tomou
do cargo de desenhador de I: classe do mesmo quadro.
(Diã'
TIO

Por

JOà:

da República n.' 6-2."

Série, de 8 de Janeiro de 1980.)

despach
COnt o de 30 de Novembro de 1979, anotado pelo Tribunal de
as em 10 de Dezembro de 1979:

o Lopes v'
Civil
lolante, vigilante de 2: classe do Quadro do Pessoal
desd do Exército/Colégio Militar - exonerado do referido cargo
de v~ ~l de Novembro último, data em que tomou posse do cargo
IgUa t
n e de 1." classe do mesmo quadro.
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Francisco Xavier, vigilante de 2." classe do Quadro do Pessoal O;e
do Exército/Colégio Militar - exonerado do referido cargo desde
21 de Novembro último, data em que tomou posse do cargO
vigilante de 1.' classe do mesmo quadro.
Manuel Teixeira da Mota, vigilante de 2." classe do Quadro do pesso:~
r
Civil do Exército/Colégio Militar - exonerado do referido ca
desde 21 de Novembro último, data em que tomou posse do carg
de vigilante de L" classe do mesmo quadro.

°

t:

Francisco da Conceição Pires, vigilante de 2." classe do Quadro
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - exonerado do re oU
rido cargo desde 21 de Novembro último, data em que to!ll
posse do cargo de vigilante de 1." classe do memo quadro.
(Diário da República n.? 6 -

2." Série, de 8 de Janeiro de 1980.)

Por despacho de 20 de Novembro de 197~, anotado pelo
de Contas em 29 do mesmo mês:

-<'ribUoal
J.

dO
António de Almeida Marques, auxiliar de serviço de I." classeilos
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar doS puPbro
do Exército - exonerado do referido cargo desde 8 de NOV~~ dO
de 1979, data em que tomou posse do cargo de cozinhe~r lidO
citado quadro/IMPE (registo T. C. 70755, de 29/11 /79), fl~a dD
assim rectificado na parte respectiva o constante no DiárIo
República n." 291, 2." Série, de 19 de Abril de 1979.
.bUlIal

Por despacho de 30 de Novembro de 1979, anotado pelo Tfl
de Contas em 10 de Dezembro de 1979:
dro dO
a
José Maria Ratana Polainas, vigilante de 2." classe do Qu
efe'
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - exonerado do ~otl
rido cargo desde 21 de Novembro de 1979, data em que tO
posse do cargo de vigilante de I." classe do mesmo quadro.
0
(Diário da República n." 7 - 2." Série, de 9 de Janeiro de 198 .)
'bUP~

Por despacho de 7 de Novembro de 1979, anotado pelo TO
de Contas em 19 de Dezembro de 1979:
. 'al

00

Maria José Félix Guerreiro Custódio Pereira, primeiro.oflc~ço oe
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do SerVI

4.' Sé'

~
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do referido cargo desde 29 de Novembro

},fa .
r~ da Graça Tavares Coim~bra, auxiliar de serviço de 2." classe
o Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de OdivelaseXonerada do referido cargo desde 25 de Setembro último a seu
pedido.
},fariaC
C' -elsa do Carmo Pimenta, segundo-oficial do Quadro do Pessoal
e IV!!do Exército/Centro de Estudos Psicotécnicos do ExércitodXonerada do referido cargo desde 27 de Novembro de 1979,
mata ern que tomou posse do cargo de técnica de 3.. classe do
eSrno quadro.
(Diário da República n.s 16 - 2." Série, de 19 de Janeiro de 1980_)

~ernand
C· .0 Xavier Tavares Mata, segundo-oficial do Quadro do Pessoal
d IVII do Exército/Centro
Financeiro do Exército - exonerado
o referido cargo desde 30 de Novembro de 1979, a seu pedido.
.
Cecíli
C~ ~Ilva Evora Carvalhal, segundo-oficial do Quadro do Pessoal
d IVII do Exército/Centro
Financeiro do Exército - exonerada
o referido cargo desde 28 de Novembro de 1979, a seu pedido.
},faria
do
Qu
Céu Gonçalves Brás Ventura Mendes, primeiro-oficial do
Bx~~~o do Pessoal Civil do Exército/Centro
Financeiro do
1979Cito- exonerada do referido cargo desde 2 de Novembro de
tivo ' data ern que tomou posse do cargo de adjunto administrado rnesrno quadro.
(Diário d
a República n." 12 - 2." Série, de 15 de Janeiro de 1980.)

lIor

despach
COnt
o de 10 de Dezembro de 1979, anotado peJo Tribunal de
as em 19 de Novembro de 1979:
~einald
<lo~ Perreira de Sales Ribeiro, vigilante de 2." classe do Quadro
rada ~soal Civil do Exército/Hospital
Militar PrincipalexoneqUe t o referido cargo desde 22 de Novembro de 1979, data em
qUadrornou
Posse do cargo de vigilante de 1." classe do mesmo
o.
(Diário d
a República n." 12- 2." Série, de 15 de Janeiro de 1980.)

4• série
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. a I de
Por despacho de 18 de Dezembro de 1979, visado pelo Tnbun
Contas em 26 de Dezembro de 1979:
de
Vanda Maria de Abreu Gonçalves, preparadora de venciment~S o2.' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro f~ade
ceiro do Exército - exonerada do referido cargo desde 2 aNovembro de 1979, data em que tomou posse do cargo de preP
radora de vencimentos de 1.' classe do mesmo quadro.
Aida da Conceição Saraiva Mourão Rebelo de Freitas, prepar~o:;'
de vencimentos de 2." classe do Quadro do Pesoal Civil do ~dO
cito/Centro Financeiro do Exército - exonerada do referido
cargo desde 26 de Novembro, data em que tomou posse tJlo
cargo de preparadora de vencimentos de 1. 'classe do IlleS
quadro.

.

aI de

Por despacho de 19 de Dezembro de 1979, visado pelo TnbuO
Contas em 26 de Dezembro de 1979:

cviI dO
Arnaldo Alves, vigilante de 2.' classe do Quadro do Pessoal. I arSo
Exército /Hospital Militar Principal- exonerado do refendo c dO
desde 22 de Novembro de 1979, data em que tornou posse
cargo de vigilante de 1.' classe do mesmo quadro.
dO
Manuel Francisco de Jesus, vigilante de 2.' classe do QuadrOrado
ope
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal- ex
q\le
do referido cargo desde 22 de Novembro de 1979, data erJ1
adro,
tomou posse do cargo de vigilante de 1.' classe do mesmv qU
dO
Jacinto Manuel Afonso Leal, vigilante de 2.' classe do Quadr~adO
ope
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal- ex
qlle
do referido cargo desde 22 de Novembro de 1979, data erJ1adrO
tomou posse do cargo de vigilante de l.· classe do mesIllOqU
ssoal
Luís Mário Pires Novais, vigilante de 2.' classe do Quadro do ~e dO
Civil do Exército /Hospital Militar Principal- exonera o qúe
referido cargo desde 22 de Novembro de 1979, data erJ1
acro,
tomou posse do cargo de vigilante de 1.' classe do mesIllOqtl

56/13.i
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
80

(Diário da República n." 12 - 2.' Série, de 5 de Janeiro de 19

.)

4.' Séri
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III - PROMoçÕES

}l

Ordespacho de 17 de Abril de, 1979, visado pelo Tribunal de Contas
etn 18 de Setembro de 1979:
<\ngelilloVidal da Costa, auxiliar de serviço de 2.· classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar - promovido à
l' I
. c asse do referido quadro/AM, nos termos dos n." 1 e 5
do artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e
arr 19o 19.· da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
Corár
~a Silva Pereira Mourão Apolónio, auxiliar de serviço de 2.'
~ asse do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro
o Exército - promovida à L' classe do referido quadro /CFE,
~s termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de
D de Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de
ezetnbro.
bUle
~Oda Conceição Salgueiro Gomes, auxiliar de serviço de 2.' classe
p ~uadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
I~Ilos do Exército - promovida à 1.' classe do referido quadro /
n- PE, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei
d~ i03/77, de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77,
8 de Dezembro.
~aria
,.
do OdIlia da Piedade Joaquim, auxiliar de serviço de 2: classe
Pu ~uadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
II~lpoS do Exército - promovida à I: classe do referido quadro /
n.· 1OE, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3 .. do Decreto-Lei
3/77, de 22 de Março, e artigo 19.· da Portaria n." 791/77,
de 28
(S~o
de Dezembro.
devid
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário d

a República n." 3 - 2.' Série, de 4 de Janeiro de 1980.)

Por <l
e~P~ho de 19 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
C
de Setembro de 1979:
arlos
Qua~agalhães Xavier, auxiliar de serviço de 2: classe do
vido ~o do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar _ prornoe 5 do L" .classe do referido quadro /AM, nos termos dos n." 1
gO 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e
artigo
(São d
. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
eVidos
(D'
etnolumento~ nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

l;:tJ

lário d

a RepÚblica n.· 3·_ 2.' Série, de 4 de Janeiro de 1980.)

• Série
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Por despacho de 19 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de contaS
em 2 de Outubro de 1979:
dO
Lília Maria Ferro, auxiliar de serviço de 2.· classe do Qu~dro
COS dO
Pessoal Civil do Exército/Centro
de Estudos Psicotéclll
pB,
Exército _ promovida à I: classe do referido quadro/CE 77,
nos termos dos n." 1,4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/ Z8
7
de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria n." 791 ;7 . de
de Dezembro.
coptaS
Por despacho de 19 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 10 de Outubro de 1979:
dO
Luís Guilherme Amaral Coelho, auxiliar de serviço de 2: classe 'do
omo
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - pr
;! dO
à I: classe do referido quadro/CM, nos termos dos n." 1. eo 19'
.
artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e arug
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
dO
António Américo dos Santos, auxiliar de serviço de 2: classevido
oIl1O
Quadro do Pessoal Civil do Exército /Colégio Militar - pr
e5
à I: classe do referido quadro /CM, nos termos dos n." 1 e
do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de :Março,
artigo 19.· da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
"iÇO
e
Maria da Purificação Pereira Lopes Violante, auxiliar .d Co
se~égíO
de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil do ExércltO/
!los
Militar _ promovida à I: classe do referido quadro /CM';1 de
termos dos n." 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/ Z8' de
22 de Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77. de
Dezembro.

.~:r/
~.'

Maria de Lourdes Martins da Silva Janeiro. auxiliar de scrviÇ~
classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio :M!1t dOS
promovida à L" classe do referido quadro/CM. nos termo;Z de
n." 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103177• de (llbro,
Março. e artigo 19: da Portaria n." 791/77. de 28 de pete

56/13.)

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 3

0
(Diário da República n." 3 - 2.' Série, de 4 de Janeiro de 198 .)
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espacho de 19 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
el1l 15 de Outubro de 1979:
~~aA
•
d urora de Moura, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro
o Pessoal Civil do Exército/QG /Região Militar do Norte~rOl1l0vjda à 1.' classe do referido quadro / QG /RMN, nos termos
~s n.·· 1 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
arço, e artigo 19.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
(São de id
VI os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República

n." 3 -

2." Série, de 4 de Janeiro de 1980.)

Por :espacho de 19 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
11116 de Outubro de 1979:
<'\rtllrJ
.
C' ?aqUlm, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal
1 !VII do Exército /Campo de Tiro de Alcochete - promovido à
a~/Iasse do referido quadro/CTA, nos termos dos n." 1 e 5 do
da I~O 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19:
Ortaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
Carrnind
do P de Jesus Cardoso, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro
BXé ~SsoaI Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do
ter~clto - promovida à 1.' classe do referido quadroJIMPE, nos
de 2~s dos n."· 1 e 5 do artigo 3." do Decreto- Lei n.° 103/77,
de D de Março, e artigo 19. da Portaria n." 791/77, de 28
ezernbro
(São
.
devido
s emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
0

(Diá'

no da República

n." 3 - 2." Série, de 4 de Janeiro de 1980.)

POr d
e~P2~ho de 19 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Outubro de 1979:
aria d
Os A .
QUad fiJOSPinto Gouveia, auxiliar de serviço de 2.' classe do
de L~~ do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Artilharia
nos t~S Oa- promovida à L' classe do referido quadro/RAL,
de 22 r~os dos n"· 1 e 5 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77,
De2ernbe Março, e artigo 19.. da Portaria n." 791/77, de 28 de
• roo
(São
devidos
(D"
.
ernolnrnentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
~

larlo

da

•
RepUblica

n." 3 - 2." Série, de 4 de Janeiro de 1980.)

4, Série
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Por despacho de 19 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de contaS
em 31 de Outubro de 1979:
Cesarina Fernandes Ribeiro, auxiliar de serviço de 2: classe do Qua~~~
do Pessoal Civil do Exército /Instituto de Odivelas - pron10VI5
à L" classe do referido quadro /10, nos termos dos n." 1 e e
do artigo 3. do Decreto-Lei n. o 103/77, de 22 de Março,
artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
0

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n."

6 13
35 / .)

(Diário da República n." 3 - 2." Série, de 4 de Janeiro de 1980.)

taS
Por despacho de 19 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Coo
em 2 de Novembro de 1979:

peS'

José Bernardino, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do vjdO
soaI Civil do Exército / Escola Prática de Engenharia - prorn~ e 5
à L" classe do referido quadro /EPE, nos termos dos n." 1. o e
do artigo 3. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de MarÇ ,
artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
0

56/73.)

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 3
0
(Diário da República n." 3 - 2." Série, de 4 de Janeiro de 198 .)

cootaS
Por despacho de 10 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 30 de Novembro de 1979:

l'eS'
atlCO

Lúcia dos Santos, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro d;r
soaI Civil do Exército/Regimento de Infantaria de CastelO terrtl°s
_ promovida à 1: classe do referido quadro/RICB, nos de ZZ
77
dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/ , trlb(O'
de Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de peze
)
° 356/73.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
1980.)

Diário da República n," 3 - 2.' Série, de 4 de Janeiro de

Co!lt~S
Por de!>pacho de 19 da Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 10 de Outubro de 1979:
dO
dro ,
a
Alberto Bernardo, auxiliar de serviço de 2: classe do Qu ~ lPessoal Civil do Exército / Academia Militar - promovido 5 da
classe do referido quadro iAM, nos termos dos n." 1 e

4.' Sé .
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~rtigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19:
a Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro .

..

NOrberta Maria Bento Lopes, auxiliar de serviço de 2: classe do
~uadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - promovida
d I: classe do referido quadro/CM, nos termos dos n." 1 e 5
o. artigo 3: do Decreto- Lei n." 103/77, de 22 de Março, e
artIgO 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
},fanuel A.nt··
F .
..
.
d 2
I
d
ODlO aruco Pernas, auxiliar de serviço e .' c asse o
~uadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - promovido
aI'
I
d . c asse do referido quadro/CM, nos termos dos n." 1 e 5
aO. artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e
rtIgO 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
(São d
evidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n." 4-2.' Série, de 5 de Janeiro de 1980,)
{lor d

e~P;cho de 19 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Novembro de 1979:
},faria d
do e Lourdes Pompeu de Sousa, auxiliar de serviço de 2: classe
téc~uadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Estudos Psico/CB~oS do Exército - promovida à I: classe do referido quadro /
n.o 10E, nos termos dos n.? 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei
3
de 28 /77, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77,
(São
de Dezembro.
deVid
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário d
a República n,O 4 - 2,' Série, de 5 de Janeiro de 1980.)
{lor

despach
em 14 o de 19 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
l
de Novembro de 1979:
llcinda P
QuadraUlo Almeida Ribeiro, auxiliar de serviço de 2: classe do
--- pro~:~ Pessoal Civil do Exército/Repartição
de Oficiais/DSP
dos no. VIda à I: classe do referido quadro/RO/DSP,
nos termos
de ~a' rço1,e4 e . 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
(São deVidos' artIgo 19: da Portaria n." 791/77, de 218 de Dezembro.
(D'

lário d

emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

a República n.• 4 - 2." Série, de 5 de Janeiro de 1980.)

4' série
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COllt~S
Por despacho de 19 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 18 de Setembro de 1979:

dtO
Albertino Pereira Henriques, auxiliar de serviço de 2: classe do ~ua dO
do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos PUPliS pOs
IMP
Exército _ promovido à 1: classe do referido quadro/
03/77,
termos dos n." 1 e 5 do artigo 3.° do Decreto·Lei n." t 28 de
de 22 de Março, e artigo 19.° da Portaria n." 791177, de
Dezembro.
(São devidos emolumentos

° 356/73.)

nos termos

do Decreto·Lei

(Diário da República n." 4 - 2.' Série, de 5 de Janeiro

n.

0
de 198 .)

coptaS
Por despacho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 17 de Setembro de 1979:
"
J 'G
.
D'
' .
d
.
d 2' classe
ose
uerreiro
ornmgos. auxiliar e serviço e :velas./
A rmeruo
do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Instituto de Odl
dOS
promovido à L' classe do referido quadro /10, nos terJ1l0~zoe
n. o. I e 5 do artigo 3.° do Decreto- Lei n. o 103177, de IJ1bto,
Março, e artigo 19.° da Portaria n." 791177, de 28 de peze
o
356/73.)
n.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto·Lei
(Diário da República n," 4 - 2," Série, de 5 de Janeiro

0
de 198 .)

copt~S
Por despacho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 9 de Outubro de 1979:

dO

Henrique Correia, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadr~JÍeí'
Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos PupiloS dOe 0°'
cito _ promovido à L" classe do referido quadro/IMPt03/11,
termos dos n." 1 e 5 do artigo 3: do Decreto·Lei n." 28 de
de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de
Dezembro.
o

(São devidos emolumentos

nos termos

do Decreto·Lei

(Diário da República n," 4 - 2.' Série, de 5 de Janeiro

6/13.)

35

n.

0
de 198 .)

_t,v

COI'

Por despacho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 10 de Outubro de 1979:

dO

adrO I'

José António Rosa de Carvalho, auxiliar de 2. 'classe do QLI ~ .
Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - promovidO

4.' Série

4.)~
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-------------------------------classe do referido quadro /CM, nos termos do n." do artigo 3:
~o Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da
ortaria n." 791/77, de 28 ~e Dezembro.

JoaqUimAntónio Correia, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército /Colégio Militar - promovido à 1."
classe do referido quadro/CM,
nos termos dos n.O 1 e 5 do
~rtigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19:
a Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
(São d
evidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
O

(Diário da República n.v 4 -

2." Série, de 5 de Ianeiro

de 1980.)

!lor despacho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
em 15 de Outubro de 1979:
~aria ~
posa
Nunes, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do
meSS?al Civil do Exército/Centro
Financeiro do Exército _ pron.~Vlda à L" classe do referido quadro/CFE,
nos termos dos
1\1 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n.? 103/77, de 22 de
arÇo, e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
(Sã:o
devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(D"

lario da República

n.O4 -

2.' Série, de 5 de Ianeiro de 1980.)

llor <I
e:P;cho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
Il
de Novembro de 1979.
el'tl.ardo
.
Pess da SIlva, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do
..._POal Civil do Exército/Batalhão do Serviço Geral do Exército
dos r~~ovido à L" classe do referido quadro/BSGE, nos termos
de M' 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
(Sã:
arço, e artigo 19·: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
o devido
s emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário d

II
Ord

a RepÚblica n.· 4 -

2.' Série, de 5 de Ianeiro de 1980.)

eSPach
em 18 ~ de 10 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
l
e Setembro de 1979:
~dov'
Ina

M

do Pes ota Monteiro, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro
~lCérCitSOai Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do
o - promovida a auxiliar de serviço de 1.. classe do

4• Série
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3. dO
referido quadro/IMPE, nos termos do n." 1 do artigo . ria
Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Março, e artigo 19. da porta
0

n." 791/77, de 28 de Dezembro.
Por despacho de 10 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 22 de Outubro de 1979:

coptaS

de
Celeste da Piedade Fradique, auxiliar de serviço de 2." class~
de
aOll
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Artilh
nOs
Lisboa _ promovida à L" classe do referido quadro /RAL'3/77,
termos dos n.0 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto·Lei n." 1~8 de
de 22 de Março, e artigo 19.° da Portaria n." 79 1/77, de
8

1

Dezembro.
C pt(lS

o

Por despacho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 21 de Setembro de 1979:

'çO

Maria da Conceição Batista de Freitas Cabrita, auxiliar de~e~:tlIl
de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército / o dro!
i
Militar Principalpromovida à 1: classe do referido qtl:o.r.,e
fHMP, nos termos dos n." 1 e ~ do artigo 3.. d~ De;r;91/71,
n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.. da Portaria n.
de 28 de Dezembro.
copt~S
Por despacho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 22 de Outubro de 1979:

Qtla.d!~
João Luís Ferreira Pereira, auxiliar de serviço de 2: classe d~d ~ 1·
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - promoVI o 5 d~
classe do referido quadro/CM, nos termos dos n"· 1 ~go19·
artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artl
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
6/13.1
o

35

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
0
(Diário da República n," 7 - 2." Série, de 9 de Janeiro de 198 .)

coot~S
Por despacho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 25 de Outubro de 1979:

dO

Maria Odete Viegas Gusmão, auxiliar de serviço de 2." cl~~;~Je
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do ser

4,' Sé '
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Material_ promovida à 1,' classe do referido quadro/DSM, nos
termos dos n." 1, 4 e 5 dõ artigo 3,° do Decreto-Lei n." 103/77,
de 22 de Março, e artigo 19,' da Portaria n." 791/77, de 28 de
Dezembro,

Por despacho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
ern 30 de Novembro de 1979:
r'laria do Rosário Conceição Calado, auxiliar de serviço de 2,· classe
d,o Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Gráfico do ExérCito- promovida à L" classe do referido quadro/COE,
nos
~ermos dos n:' 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77,
De 22 de Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de
ezembro,
Por d
espacho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
elll 21 de Agosto de 1979:

l\faria

J '
dose da Silva Fraga, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro
po Pessoal Civil do Exército/Centro
Financeiro do ExércitoDro~IllOvidaà 1.' classe do referido quadro/CFE, nos termos dos
~ 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
arço, e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,

Por d
e~spacho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
1 21 de Agosto de 1979:
aria
Sil
d e Alm eiid a P'ais, auxt'li ar d e serviço
ico d e 2 ,a
claBlisabet e d alva
do:S~ d~ Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar
qUad Upllos do Exército - promovida à 1.' classe do referido
-le' rO/IMPE, nos termos dos n.? 1 e 5 do artigo 3: do Decreto0
D,O\9
103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria
1/77, de 28 de Dezembro,

l\f

,0

Por d
e:PI~ho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
1
de Outubro de 1979:
OaqUilll
do p~onçalves da Luz, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro
ClaSseS~oal Civil do Exército/Academia Militar _ promovido à 1.'
o referido quadro/AM,
nos termos dos n." 1 e 5 do

• série
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19.'

. 0

artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e arus
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
•

.

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n,

e

356/13.)

(Diário da República n," 7 - 2." Série, de 9 de Janeiro de 1980.)

contaS
Por despacho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 10 de Outubro de 1979:
Abel Secundino Pereira, auxiliar de serviço de 2.' classe do Q~:dr~
do Pessoal Civil do Exército / Academia Militar - promoVI50dO
e
L" classe do referido quadro/AM, nos termos dos n.·· 1.
19.'
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e arUgO
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.

contaS
Por despacho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 15 de Outubro de 1979:

!a::~

José Luís Pontes, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro ?O
soal Civil do Exército/Colégio Militar - promovida à!.. Co 3.'
do referido quadro /CM, nos termos dos n." 1 e 5 do arUg pof'
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da
taria n." 791/77, de 28 de Dezembro.

!ltaS

Por despacho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 15 de Outubro de 1979:

co

adfO
Idalina Aurência Correia, auxiliar de serviço de 2: classe d~ Qt.la 1.'
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - promovida 5 &0
classe do referido quadro/CM, nos termos dos n." 1 ~ O 19:
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e arUg
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.

Por despacho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 15 de Outubro de 1979:

COIlt9S
dO

Etelvina da Conceição André, auxiliar de serviço de 2: c1ass:a~O
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Militar de B~t.l reW
Física, Equitação e Desportos - promovida à 1.' classe o

4.' Sél1'
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rido
nos termos dos n,·· 1 e 5 do artigo 3,0
o quadro/CMEFED,
d. Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19,· da PortafIa n,· 791/77, de 28 de Dezembro,
(São

devidos emolumentos

nos~ termos do Decreto-Lei

n," 356/73,)

(Diário da República n.· 7 - 2,' Série, de 9 de Janeiro de 1980,)
}lor d

eSPacho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
em 16 de Outubro de 1979:
Ivol1
e dos Santos Moita Conde, auxiliar de serviço de 2,' classe do
?~adro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de Doenças
/~~to'Contagiosas
- promovida à 1,' classe do referido Quadro /
·t . DIC, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3.0 do Decretod er n.. 103/77, de 22 de Março, e artigo 19 da Portaria n." 791/77~
e 28 de Dezembro,
}lar d

e~pacho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
16 de Outubro de 1979:
Lídia d
do ~ Santos Almeida, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro
..._ essoal Civil do Exército/Serviço de Informática do Exército
Promov'd '
.
d
11,·' I
I a a 1.' classe do refendo quadro/SIE,
nos termos os
e are e 5 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
iso 19.0 da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
}lor d

e~P:~ho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Outubro de 1979:
loril1d

t'

QU:d~aria Vicente Alves, auxiliar de serviço de 2.' classe do
de San~ do Pessoal Civil do Exército/Campo de Instrução Militar
/CI
Margarida - promovida à 1.' classe do referido quadro/
11.· 10317' nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3.. do Decreto-Lei
de 28 d 7, de 22 de Março, e artigo 19.. da Portaria n." 79 1/77,
e Dezembro.

MSM

1

}lor

despach
em 16 ~ de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
<\d
e Outubro de 1979:
e1aide G
do Qua~ça A.lberto Casimiro, auxiliar de serviço de 2,' classe
o do Pessoal Civil do Exército/Serviço de Informática
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do Exército _ promovida à L" classe do referido quadro~~:
nos termos dos n."· 1,4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei o.· 108 de
de 22 de Março, e artigo 19.· da Portaria n." 791177, de 2
Dezembro.
contaS
Por despacho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribuoal de
em 2 de Novembro de 1979:
dO
Laurinda Henriques das Neves, auxiliar de serviço de 2.' cla5S:icO'
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro
de EstudoS PdrO/
técnicos do Exército - promovida à L" classe do referido qU:o_Vi
'/CEPE, nos termos dos n.·· I, 4 e 5 do artigo 3.· do Decr;9l/11.
n," 103177, de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria n."
de 28 de Dezembro.

56/13,)

(São devidos emolumentos

nos termos

do Decreto-Lei

n." 3

0
(Diário da República n.· 7 - 2.' Série, de 9 de Janeiro de 198 .)

Por despacho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribuoal de
em 2 de Novembro de 1979:

cootaS

, classe
Maria Margarida Cardoso Mesquita, auxiliar de serviço de 2. J3"er'
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado.Maior
~J3 oos
11
cito _ promovida à L" classe do referido quadro/B
3/ •
termos dos n." 1 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei o." ~8 de
de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria n." 791177, de

10

Dezembro.
(São devidos emolumentos

56/1),)
nos termos do Decreto-Lei

n-" 3

0
(Diário da República n," 7 - 2." Série, de 9 de Janeiro de 198 .)
COtlt~

Por despacho de 14 de Março de 1979, visado pelo Tribuoal de
em 27 de Novembro de 1979:

~

I'Csso•

Alzira Pereira, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro d~a ~ ~~
Civil do Exército/Região
Militar do Norte-promoVJ4
e 5 9'
classe do referido quadro/RMN, nos termos dos n." 1. úgO I'
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103{77, de 22 de Março. e ar
da Portaria o." 791 {77. de 28 de Dezembro.

~~~ -.~
--
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)lor <lespacho de 10 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
em 5 de Dezembro de 1979:
~aria Ali

ce Rocha Borges, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército /Regimento de Infantaria do Portoprol110vida à L" classe do "referido quadro/RIP, nos termos dos
en.o' 1. e 5 do artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
artIgo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.

)lor despacho de 10 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
em 5 de Dezembro de 1979:
~aria d
e Jesus Carrilho, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Infantaria de Castelo
teranco - promovida à L" classe do referido quadro/RICB, nos
dermos dos n:' 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77,
b 22 de Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de
ezembro.
<I

n°

)lor d
e~P~cho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
O de Outubro de 1979:
~aria Et .
Qu ~lvIna Mendes Graça, auxiliar de serviço de 2." classe do
do ~ ~ ~o Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos
nos tXercIto - promovida à L" classe do referido quadro /IMPE,
de 2;rl110s dos n:' 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77,
de
beze b Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de
111 ro,

}lor

despach
ell1.16 o de 20 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
l.
de Outubro de 1979:
'VJ.ariaJ
os'
do Q~ Correia Carrajola Romão, auxiliar de serviço de 2." classe
do Ex~d~o do Pessoal Civil do Exército/Serviço de Informática
nos te ercIto - promovida à L' classe do referido quadro/SIE,
de 22 r~os dos n."' 1 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 10'3/77,
bezell1.broo
e Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de
(s~o

devidos
el11olul11entos nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário d

a RepÚblica n.? 8 - 2." Série, de IOde Janeiro de 1980.)

• série
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Por despacho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de contaS
em 9 de Julho de 1979:
Maria da Nazaré Rodrigues Teixeira Lopes, auxiliar de serviço d~ :;
classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/DSP /Repartral
a
de Pessoal Civil - promovida à 1.' classe do referido qu to'
'/DSP/RPC, nos termos dos n." 1,4 e 5 do artigo 3.° do Decreria
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19" da porta
n." 791/177, de 28 de Dezembro.
contaS
Por despacho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 12 de Outubro de 1979:
dO
José Maria Pereira, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadr~ 1.'
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - promovido ~ dO
classe do referido quadro/CM, nos termos dos n." 1 ~ 19·'
artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigO
da Portaria n." 791/17, de 28 de Dezembro.
\
contaS
Por despacho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 17 de Agosto de 1979:
adJ'°
Emília Madureira Barbosa, auxiliar de serviço de 2." classe do Q~/RO
do Pessoal Civil do Exército /Direcção do Serviço de pessoa nOs
_ promovida à L' classe do referido quadro/DSP/ROÓ3/11,
termos dos n." 1 e 4 do artigo 3 .. do Decreto-Lei n: 1 Z8 de
de 22 de Março, e artigo 19.. da Portaria n." 791/77, de
Dezembro.
cootaS
Por despacho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 20 de Setembro de 19·79:
dro 00
a
José Domingos Nabais, auxiliar de serviço de 2.' classe do Qu f:"éf'
Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos d% tios
P
cito - promovido à I: classe do referido quadro/I:M /
oe
termos dos n." 1 e 5 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103 Z8 oe
22 de Março, e artigo 19.. da Portaria n." 791/77, de
Dezembro.

11,

4.' Série
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ar de&pacho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
ern 16 de Outubro de 1979:

C'r
e la Maria Lopes de Almeida, auxiliar de serviço de 2.· classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior
do Exército
-- promovida à 1.' classe do referido quadro /EME, nos termos dos
n.O&I, 4 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.· 103/77, de 22 de
Março, e artigo 19.· da Portaria n.· 791/77, de 28 de Dezembro,
POrdespacho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
ern 22 de Outubro de 197~:
<'\lberti
na Maria Jorge Salvador, auxiliar de serviço de 2," classe do
~~adro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Artilharia de
t Isboa - promovida à 1.. classe do referido quadro /RAL, nos
<lerrnosdos n.·· I, 4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77,
22 de Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de
ezembro.

D

Por :espacho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
rn 10 de Outubro de 1979:
B'elicidad
.
do ; Mafia Martins, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
CI
essoal Civil do Exército/Colégio Militar - promovida à L"
ar~~se do referido quadro/CM,
nos termos dos n."· 1 e 5 do
da I~O3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.
ortaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.

0

Por d
~

e~P2;cho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Outubro de 1979:
aria L '
Qua~lsa Perreira dos Santos, auxiliar de serviço de 2.· classe do
Pina ro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de
terrnnças - promovida à 1." classe do referido quadro/DSF, nos
22 dOS~s n."· 1,4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de
beze e b arço, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de
rn roo

Por

despach
em 25 o de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
<'\d
de Outubro de 1979:
e1aide Q.
•
do P emédIOS Santos, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
essoal Civil do Exército/Centro
Financeiro do Exército-
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promovida à 1." classe do referido quadro/CFE, nos termOSd~~
n." 1, 4 e 5 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
Março, e artigo 19.. da Portaria n." 791/77, de 28 de DezembrO.

Por despacho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de contaS
em 15 de Outubro de 1979':
Maximino Lacerda Fernandes, auxiliar de serviço de 2.. classe d;
Quadro do Pessoal Civil do Exército / Academia Militar - pro~ 1
vido à 1.' classe do referido quadro/AM, nos termos dos O· e
e 5 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de :Março,
artigo 19.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.

Por despacho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 15 de Outubro de 1979:

C ntaS

o

Júlia Albina de Araújo, auxiliar de serviço de 2." classe do Q~ad~
do Pessoal Civil do Exército /Centro Financeiro do ExércltOdoS
promovida à 1.' classe do referido quadro/CFE, nos termOSrÇo,
a
n." 1 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de:M
e artigo 19 da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
taS
Por despacho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Con
em 31 de Outubro de 1979:
dO
Ana Rita Colaço, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro rO°
Pessoal Civil do Exército /Direcção de Serviço de Material-- Pdos
movida à 1.' classe do referido quadro/DSM, nos termo;z de
n." 1, 4 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de b!o,
Março, e artigo 19.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezefll
ntaS
Por despacho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de co
em 14 de Novembro de 1979:

dto

Q~i~O

Ema dos Santos Marques, auxiliar de serviço de 2.' classe do
do Pessoal Civil do Exército /Direcção de Serviço de Pessoarmos
_ promovida à L" classe do referido quadrojDSP /RO, nos t~e ZZ
dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, fIlb!o,
e
de Março, e artigo 19.° da Portaria n." 791/77, de 28 de DeZ

~
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espacho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
elll 5 de Dezembro de 1979:
M:a'
rIa B:elena Falcão Rodrigues, auxiliar de serviço de 2,' classe do
Q~adro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Regional
~' 2 - promovida à L" classe do referido quadro/HMR
2, nos
derlllOSdos n,O' 1 e 5 do artigo 3,° do Decreto-Lei n." 103/77,
; 22 de Março, e artigo 19,° da Portaria n." 791/77, de 28 de
ezernbro,
(São de id

VI os emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73,)

(Diário da República n." 8 - 2," Série, de 10 de Janeiro de 1980,)

Por d
e~spacho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
20 de Setembro de 1979:
M:ar~~de Jesus Gouveia dos Santos Ramos, auxiliar de serviço de 2,'
d~sse d~ Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar
qUs PUPIlos do Exército - promovida à L" classe do referido
-l a,dro/IMPE, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3.. do Decreton oe~ n,o 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.. da Portaria
' 91/77, de 28 de Dezembro,
Por d

espach d
elll 10 o e 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Outubro de 1979:

A.Qa d
us
doe ;es
Fernandes, auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro
class essoal Civil do Exército/Colégio Militar _ promovida à L'
artige do referido quadro/CM,
nos termos dos n." 1 e 5 do
da rOrt
"o 3.. 'do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19."
ana n.. 791/77, de 28 de Dezembro,
POr d
e~P~ho

de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Outubro de 1979:

~Ill.il'
la M '
n
atJas a 'li
'
I
'-iVil d ' UXJ ar de serviço de 2," classe do Quadro do Pessoa
referid o EXército/Colégio Militar - promovida à L" classe do
})ecret~_q~adr~/CM, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3.. ~o
!l,. 791/}el n, 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.. da Portaria
7, de 28 de Dezembro,

• Série
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Por despacho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de co
em 10 de Outubro de 1979:

do
Rosalina de Oliveira Cotrim, auxiliar de serviço de 2: classe br'
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do B~os
cito - promovida à I: classe do referido quadrojCFE, nos t~ ZZ
dos n:' 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, ~ro,
de Março, e artigo 19: da Portaria n.? 791j77, de 28 de Deze!ll

Por despacho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 16 de Outubro de 1979:

coot~S

dO
Germana da Conceição Alves, auxiliar de serviço de 2: classerJlo'
Quadro do Pessoal Civil do Exército /Colégio Militar - pro" 1
vida à I: classe do referido quadro/CM, nos termos dos..~·rço,
e 5 do artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de ly,a
e artigo 19. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
0

Por despacho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 16 de Outubro de 1979:

cootaS

dO
Preciosa Caetano Domingues, auxiliar de serviço de 2: classerJlo'
Quadro do Pessoal Civil do Exército /Colégio Militar - pro,. I
vida à I: classe do referido quadro/CM, nos termos dos 0'0 e
e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de MarÇ ,
artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.

Por despacho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 16 de Outubro de 1979:

coptaS

• O de
Maria Gabriela da Conceição Jesus Rodrigues, auxiliar de s.er~jljtal
2: classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/ColégIO
rJ110s
e
- promovida à I: classe do referido quadro /CM, nos t Z2de
dos n:· 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de rJlblo,
e
Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de DeZ

coptaS
Por despacho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 16 de Outubro de 1979:
• classe
Teodora Guiomar Grazina Fernandes, auxiliar de serviço de 2· piO'
do Quadro do Pessoal Civil do Exército jColégio Militar .......
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mOvida à 1.' classe do referido quadro /CM, nos termos dos n." 1
e 5 do artigo 3. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e
artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
0

,

}lor d

espacho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
em 17 de Outubro de 1979:

1\fa .
ria do Rosário Mendes Pereira, auxiliar de serviço de 2.' classe
do Quadro do Pessoal Civil do EXército/Colégio Militar _ promovida à La classe do referido quadro/CM, nos termos dos n."' 1
e ~ do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e
artIgO 19. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
0

}lor despacho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
em 17 de Outubro de 19'79:
~ita T'
p flgueiro Nunes, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do
elesSoal Civil do Exército/Colégio
Militar _ promovida à 1.•
Dasse do referido quadro/CM,
nos termos dos n."' 1 e 5 do
n ;ereto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria
. 791/77, de 28 de Dezembro.
}lord
e~paeho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
17 de Outubro de 1979:
JÚlia d
<loo~ Reis de Oliveira, auxiliar de serviço de 2.· classe do Quadro
elasseessoal Civil do Exército/Colégio Militar _ promovida à 1.Dee do referido quadro/CM, nos termos dos n"· 1 e 5 do
n.· ~~to-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria
1/77, de 28 de Dezembro.
}lor
despaeh
elll 22
de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
h
de Outubro de 1979:
etel'"
vlua G'l
.
I>esso: <?~rrela, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do
à I.•ai
do Exército _ promovida
c asCIVil do Exército/Estado-Maior
<lo arr Se do referido quadro /EME, nos termos dos n.:" 1, 4 e 5
artigo
3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e
. da Portaria n. o 791/77, de 28 de Dezembro.

°

;;0.
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Por despacho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de contas
em 22 de Outubro de 1979:
do
Maria Adelaide Gonçalves Pires, auxiliar de serviço de 2,' c1a~se1"'-Quadro do Pessoal Civil do Exército /Hospital Militar prioc1padOs
promovida à 1,' classe do referido quadro /HMP, nos termoS2 de
n." 1, 4 e 5 do artigo 3,' do Decreto-Lei n." 103/77, de 2 bro,
Março, e artigo 19,' da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezem
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ ,)
(Diário da República n," 9 -

2,' Série, de 11 de Janeiro de 1980,)

contaS
Por despacho de 19 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 9 de Outubro de 1979:
'
A"
C
'R'
d
'I'
d
íco d 2' claSse
F rancisco ntoruo orreia aimun o, auxi lar e serviço e ' J1lodo Quadro do Pessoal Civil do Exército/Museu Militar - pro., 1
vida à L" classe do referido quadro/MM, nos termos doS 0'0 e
e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de MarÇ ,
artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
S

n tll

Por despacho de 23 de Abril de 1979, visado 'pelo Tribunal de co
em 4 de Dezembro de 1979:

'çO

Maria da Conceição Fevereiro da Cunha Sousa, auxiliar de se~~~o
de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Ba~ rido
do Serviço Geral do Exército - promovida à I: classe do re ~ dO
quadro/BSGE, nos termos dos n," I, 4 e 5 do artigo \aríll
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da por
n." 791/77, de 28 de Dezembro,
copt~S
Por despacho de 11 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de
em 30 de Julho de 1979:

dO

Maria do Carmo Barata Simão, auxiliar de serviço de 2,' clasOvil1
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Repartição de pessoal/pSf,
/DSP - promovida à L" classe do referido quadro/RPC03/11,
nos termos dos n." 1,4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 128 de
de 22 de Março, e artigo 19" da Portaria n." 791/77, de
Dezembro,

4.' Série

ORDEM DO EXbRCITO N.o 2

'---=---------------------------------------------

57

Por despacho de 29 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
em 25 de Outubro de 1979:
},faria Olinda de Almeida Clara Dias, auxiliar de serviço de 2.· classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
Pupilos do Exército - promovida à 1.' classe do referido quadro /
/IMPE, nos termos dos n." I, 4 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei
~.o 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77,
e 28 de Dezembro.
Por despacho de 29 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
em 25 de Outubro de 1979:
},faria A,·
~Ice Gonçalves Graça, auxiliar de serviço de 2." classe do
~~adro do Pessoal Civil do Exército /Colégio Militar - promoVI a à 1.' classe do referido quadro/CM, nos termos dos n." 1
~;. do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e
Igo 19.0 da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.

P Or des
empacho de 29 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
25 de Outubro de 1979:
N'oém'
Qla R.uivo Fabião Rodrigues, auxiliar de serviço de 2.' classe do
Vi~adro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - promoa
e 5 à 1.' .classe do referido quadro /CM, nos termos dos n:· 1
arf do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e
IgO 19.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
POrd
e~P2~ho de 29 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
},f
de Outubro de 1979:
atiaJ'r U
Clas la da Fonseca Ferreira Antunes, auxiliar de serviço de 2.__ P se do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
dos rO~ovida à L" classe do referido quadro/AM, nos termos
1far~
1 e .5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103(77, de 22 de
, e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
Por

despach
ell12S o de 29 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
Cl.
de Outubro de 1979:
arlSseC
SoaI ~~a:ina, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do PesIVI! do EXército/Colégio Militar _ promovida à L" classe
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do referido quadro/CM, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3.'
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da por'
taria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
otaS
Por despacho de 29 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de co
em 25 de Outubro de 1979:
Gracinda da Mota Martins, auxiliar de serviço de 2.· classe do Qu~d~~
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - promovida II dO
cla~se do referido quadro/CM,
nos termos dos n:' 1 ~ 519.'
artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artIgO
da Portaria n." 791/77. de 28 de Dezembro.
otaS

Por despacho de 29 de Maio de 1979. visado pelo Tribunal de co
em 25 de Outubro de 1979:

Justino Gomes Patronilha, auxiliar de serviço de 2: classe do Qu~d:~
do Pessoal Civil do Exército /Colégio Militar - promovido ; dO
classe do referido quadro/CM,
nos termos dos n." 1 ~ 19.'
artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março. e artigO
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
taS
Por despacho de 29 de Maio de 1979. visado pelo Tribunal de Coo
em 14 de Novembro de 1979:

z.'
Maria Esmeralda Sobreira Anaia da Silva. auxiliar de serviço .d; dO
classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado.Mal;
005
Exército - promovida à I: classe do referido quadro /EM 71 de
termos dos n." 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/ ' de
28
22 de Março. e artigo 19: da Portaria n." 791/77. de
Dezembro.

Por despacho de 29 de Maio de 1979. visado pelo Tribunal de
em 4 de Dezembro de 1979:

cootaS

• classe
Maria Fernanda Martins Alves Pereira. auxiliar de serviço de 2. B"ér'
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior
dOtertJ10S
cito - promovida à I: classe do referido quadro /EME. nos de ZZ
dos n." 1. 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77• Jtlbro,
e
de Março. e artigo 19: da Portaria n." 791/77. de 28 de DeZ

~
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Por despacho de 29 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
em 5 de Dezembro de 1979:
Lídia M: .
C" .afia, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal
IvIl do Exército/Estado-Maior
do Exército _ promovida à 1.~lasse do referido quadro /EME, nos termos dos n." 1 , 4 e 5
o. artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e
artigO 19.0 da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
Por ~espacho de 29 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
rn 10 de Outubro de 1979:
~arg .
e~rlda de Jesus Castanheira Gomes, auxiliar de serviço de 2:
sse
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serl1~o de Finanças - promovida à I: classe do referido quadrojDSF,
22 s dtermos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de
De e Março, e artigo 19.° da Portaria n." 791/77, de 28 de
zembro.

"t

Por d

eSPaeh
em IOde
29 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
6 de Outubro de 1979:
IrIa da C
do pOsta Lemos Melo, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro
elas essoal Civil do Exército/Museu
Militar - promovida à 1.·
arti;e d~ referido quadro/MM, nos termos dos n.O' I, 4 e 5 do
da "o
'-Ort3. .do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.0
afia n: 791/77, de 28 de Dezembro.

Por
t\

despaeh
elll 17 o de 29 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Outubro de 1979:

IltóQj

doO:e Jesus Miguel, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro
1.' el:ssoal Civil do Exército / Academia Militar - promovido à
artigo ;s: do referido quadro/AM, nos termos dos n.O' 1 e 5 do
da" '-°rt . .do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19'afia n.O 791/77, de 28 de Dezembro.

Por

despach
elll 17 o de 29 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
IS<tb
de Outubro de 1979:
el 11a .
la
Quad: Santos Lousa Alves, auxiliar de serviço de 2.· classe do
o do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar _ promo-
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.,·1
vida à L" classe do referido quadro/AM, nos termos dos o· e
e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
Por despacho de 29 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de
em 22 de Outubro de 1979:

COOlaS

Júli
.
H'ennques d a Sil
'li
de serviço
.
de· 2' classe
u a J oaquma
I va, amo ar
010
do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Distrito de Recruta~~idO
e Mobilização de Lisboa - promovida à 1.' classe do re ~ dO
quadro/DRML,
nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo \aria
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da por
n." 791/77, de 28 de Dezembro.
Olas
Por despacho de 29 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Co
em 26 de Outubro de 1979:
dO
Joaquina Rosa Nobre, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadr~rt10'
Pessoal Civil do Exército ICampo de Tiro de Alcochete - '1'r" L
vida à L" classe do referido quadro/CI'A, nos termos dos~~rço,
4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
coolaS
Por despacho de 29 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de
em 29 de Outubro de 1979:

e dO
Maria Alice Loureiro Pinto Pires, auxiliar de serviço de 2." c1~ssode
s
Quadro do Pessoal Civil do Exército /Direcção de serv~ lIo
V
o
11
Finanças - promovida à L" classe do referido quadr /
,
termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n.o Z8 de
de 22 de Março, e artigo 19.' da Portaria n." 791/77, de
Dezembro.

;03/

cootaS
Por despacho de 29 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de
em 31 de Outubro de 1979:

drO
Qlla
Natividade Veiga Carapeta, auxiliar de serviço de 2: classe dOSÍlde/
do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de aos dOS
rll
promovida à L' classe do referido quadro jDSS, nos ter MarçO
n." 1 e 5 do artigo 3.' do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
e artigo 19.· da Portaria n." 791/77, de 28 de DezembrO.

~

ORDEM DO EX~RCITO N.· 2

--------------------------------------------

61

Por despacho de 11 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
ern 10 de Outubro de 1979:
Vítor M
P anUel Pais, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do
IessoaI Civil do Exército/Academia
Militar _ promovido à 1.'
c a~se do referido quadro/AM,
nos termos dos n." 1 e 5 do
~rtIgO 3.· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19."
a POrtaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.

Por :espacho de 11 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
rn 10 de Outubro de 1979:
M:aria da Con

. - B .
M'
uxilí d
. d 2' I
ceIçao aptista
artíns, a
ar e serviço e . c asse
C~ .Quadro do Pessoal Civil do EXército/Repartição
de Pessoal
n lVII/DSp - promovida à L" classe do referido quadro/RPC/DSP,
rnos
dOS;er
dos n."· 1,4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77,
e
b ezernbro.
2 de Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de
d

POr d
e~SP;cho de 11 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
7 de Outubro de 1979:
M:anlIeIA.
do P ntonIO Custódio, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
l\1a eSS?al Civil do Exército/Campo de Instrução Militar de Santa
nosr:anda - prornovido à L" classe do referido quadro/CIMSM,
s
de 2;rrno dos n.O' 1, 4 e 5 do artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77,
bez. ernbro.
de Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de
eÓ,

Por d

eSPach
em 17 o de 11 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Outubro de 1979:
~aria Bt .
do QelvIna Figueiredo Gonçalves, auxiliar de serviço de 2.' classe
mecâ U~dro do Pessoal Civil do Exército/Escola Militar de Electroterrn:lca - prornovida à 1.' classe do referido quadro/EMBJ, nos
os
de 22sdd n.o' 1, 4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77,
bezernb roo
e Março, e artigo 19." da Portaria n.: 7911/77, de 28 de
Por
despacho d
em 17 delI
de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
e OutUbro de 1979:
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Alice Florêncio Marelo Carapuça, auxiliar de serviço de 2: classe dO
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de Doeóçai
Infecto-Contagiosas - promovida à 1.' classe do referido quadro.
/IHMDIC, nos termos dos n.O' 1 e 5 do artigo 3 .. do Decreto.;~
h" 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.. da Portaria n." 791/ '
de 28 de Dezembro.
Por despacho de 11 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de coptaS
em 31 de Outubro de 19'79:
Maria da Conceição Cardoso Araújo Amaral, auxiliar de ser~i~o
o ~:
2." classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Repartlça
'do
Justiça e Disciplina/DSJD - promovida à L" classe do refefl3'
. o .
quadro/RJD/DSJD,
nos termos dos n." 1, 4 e 5 do arug rta'
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19" da po
ria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
cootaS
Por despacho de 11 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de
em 31 de Outubro de 1979:

da
a sse
Laurinda Fernandes Lima Vieira, auxiliar de serviço de 2: cl . de
Quadro do Pessoal Civil do Exército /Direcção do ServiÇooOs
DS
Finanças-promovida
à I: classe do referido quadro/ I'3/71,
termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." l~S de
de 22 de Março, e artigo 19.. da Portaria n." 791177, de
Dezembro.
otaS
Por despacho de 11 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de
em 25 de Outubro de 1979':

co
da

Joana Maria de Almeida Rebola, auxiliar de serviço de 2: claSS;!l10°
Quadro do Pessoal Civil do Exército /Colégio Militar - pr " 1
vida à 1.. classe do referido quadro/CM, nos termos doS (l~o,e
e 5 do artigo 3 .. do Decreto-Lei n." 103177, de 22 de Mar
artigo 19.. da Portaria n." 791177, de 28 de Dezembro.
cootaS
Por despacho de 11 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de
em 25 de Outubro de 1979:

dtO

Almerinda Ribeiro Braga, auxiliar de serviço de 2: classe do ~:ldaS
do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Infantaria daS

4.' Sét'ie
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da R.ainha - promovida à L" classe do referido quadro/RICR,
~os termos dos n.O' 1 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77,
Deezelllbro.
22 de Março, e artigo 19.° da Portaria n." 791}77, de 28 de
(São de id
VI

Os emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n.O 10- 2.' Série, de 12 de Janeiro de 1980.)

flor d
cho
e:Pt
de 11 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
5 de Outubro de 1979:
BtníliaFe
do p rnanda ?e Matos, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
Pro eSS?al Civil do Exército/Direcção
do Serviço de Finançasn o, mOvida à 1.' classe do referido quadro / DSF, nos termos dos
11a I, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
rço, e artigo ]9.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
Por d

eSPaeh
em]5 o de 11 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Outubro de 1979:
~aria d
Qua~ Carmo ROdrigues Alves, auxiliar de serviço de 2.' classe do
à l'. ro
ela do Pessoal Civil do Exército/Museu Militar _ promovida
do a . sse do referido quadro/MM, nos termos dos n." 1, 4 e 5
O
artig rtlg 3.° do Decreto-Lei n.? 103/77, de 22 de Março, e
o 19.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
~or
despaeh
etn 17 o de 11 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
~aI",·
de Outubro de 1979:
'''Ira d
ClaSse
edCarvalho André Vieira da Silva, auxiliar de serviço de 2.•
BstUdOso M'l'
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto dos Altos
/IAtM:
I Itares - promovida
à L' classe do referido quadro/
n.o 103/, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei
de 28' d 7, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77,
e Dezembro.

pOr"
despaeh
etn 30 dO de 11 de Maio de" 1979, visado pelo Tribunal de Contas
01'
e NOvembro de 1979:
Illda
de
Jes
Q
lladro Us SOUsa Gonçalves, auxiliar de serviço de 2.' classe do
do Pessoal Civil do EXército/Direcção
de Serviço de

4' Série
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----------o--RD--EM--D-o--E-X-~-R-CI-T-O--N-.o-2---------~
Transportes _ promovida à L" classe do referido quadrO/~f7;:
nos termos dos n." 1,4 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n" 1°28de
de 22 de Março, e artigo 19.° da Portaria n." 791/17, de
Dezembro.
.

(São

° 356/73.)

.

devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
80
(Diário

da República

n," 10 -

2.' Série, de 12 de Janeiro de 19

.)

1 de
Por despacho de 17 de Outubro de 1979, visado pelo Tribuna
Contas em 9 de Janeiro de 1980:

dro

Maria Henriqueta Goulão Marques, enfermeira de 3." classe do Q~:cto"
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de Doenças1ll~VlC,
_Contagiosas-promovida à 2." classe do referido quadro/ /77 de
nos termos do n." 1 do artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103
de
Vi
22 de Março, e artigo 6.. do Decreto-Lei n." 534/76, deto·
Julho, mandado aplicar às Forças Armadas pelo pecr;91/11,
n." 107/77, de 16 de Agosto, e artigo 18." da portaria n."

8

de 28 de Dezembro.

•

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei

356/13.)

o

n,

80
(Diário

da República

n," 17 _ 2." Série, de 21 de Janeiro de 19

.)

Ide

'hUna

Por despacho de 14 de Dezembro de 1979, visado pelo 'Tfi
Contas em 10 de Janeiro de 1980:
o

l'eSSO~

Maria Amaro Couto, enfermeira de 3." classe do Quadro d. à Z·
Civil do Exército /Hspital Militar Principal- promovld~ecretO'
classe do referido quadro/HMP, nos termos do n." 1 do pecretO;
O
-Lei n." 103/17, de 22 de Março, e n." 1 do artigo 4." do tig Z·
-Lei n.• 440/14, de 11 de Setembro, conjugado com o arlicar~o
do Decreto-Lei n." 534/16, de 8 de Julho, mandado ~Po 1.' dO
pessoal das Forças Armadas, por força do n," 1 do arM
Decreto-Lei n." 107/11, de 16 de Agosto.

oe

llll1

'bU

\Por despacho de 15 de Dezembro de 1979, visado pelo 'TO
Contas em 21 de Novembro de 1979:
l'eSsO~,I
Rosalina Maria Jacinto, enfermeira de 2." classe do Quadro d'~a ~ 1·
Civil do Exército /Hospital Militar Principal- promoVI

--=---------------------------------------4.' Série
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~lasse do referido quadro/HMP, nos termos do n." 1 do artigo 3:
o Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 2 do artigo 18..
D n.o, 1 e 2 do artigo 19.· da Portaria n." 791 /77, de 28 de
dezembro, este com a .redacção dada pela Portaria n." 535/79,
e 22 de Outubro, ficando assim nulo e de nenhum efeito o publi~ado no Diário da República n." 274, 2." Série, de 27 de Novemro de 1979.
Por d
Cespacho de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal
Ontas em 28 de Maio de 1979:

de

~aria l '
QUisa
Marques Patrício Jacob, enfermeira de 2." classe do
Uadro do Pessoal Civil do Exército /Hospital Militar Principal
;- promovida à L' classe do referido quadro /HMP, nos termos
do artigo 2.. do Decreto-Lei n." 534/76, de 8 de Julho, artigo 1.0
d~ ~e~reto-Lei n." 107/77, de 16 de Agosto, alínea c) do n." 2
de rtIgo 32.· do Decreto-Lei n." 414/71, de 27 de Setembro, e
PoSpacho de 15 de Setembro de 1978 do General Ajudante-General
n orsdelegaçãO do GEME, com base no artigo único da Portaria
. 32/78, de 9 de Setembro de 1978.
Por d
Cespacho de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal
Ontas em 29 de Maio de 1979:

de

~aria JUli
Pes eta Barbosa Nobre, enfermeira de 2." classe do Quadro do
a esofalCivil do Exército/Hospital
Militar Principalpromovida
n erm .
do
. eira de L" classe do referido quadro/HMP, nos termos
do ~hgO 2.. do Decreto-Lei n." 534/76, de 8 de Julho, artigo L·
do a~~reto-Lei n." 107/77, de 16 de Agosto, alínea c) do n." 2
e de Igo 32.· do Decreto-Lei n." 414/71, de 27 de Setembro,
_GenSpacho de 15 de Setembro de 1978 do General Ajudanteartig~r~l .do Exército por delegação do CEME, com base no
(Sã
UQlco da Portaria n." 532/78, de 9 de Setembro de 1978.
o d .
eVldo
.
s emolumentos 110S termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(D'ário d
a República

n." 20 - 2." Série, de 24 de Janeiro de 1980.)

}lor
despach
COnta o de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal de
leo
S em 28 de Dezembro de 1979:
POldin
PesSO:ld~ !esus Silva, enfermeira de 2." classe do Quadro do
CiVil do Exército /Hospital Militar Principalpromovida

4• Série
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o 1 do
à 1.' classe do referido quadro/HMP, nos termos do n. o 2 do
artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n.
ria
artigo 18: e n." I, este com a redacção dada pela port~ro
n." 791/77, de 28 de Dezembro, e despacho de 15 de SeteIJl
de 1978 do General Ajudante·General do Exército.

.
ai de
bun
Por despacho de 15 de 'Dezembro de 1978, visado pelo Tn
Contas em 27 de Dezembro de 1979:
C"vil dO
Ana Lopes, enfermeira de 2.' classe do Quadro do Pessoal ass
I dO
Exército /Hospital Militar Principal- promovida à L" cl : dO
referido quadro/HMP, nos termos do n." 1 do arti~O
e
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 2 do artIgO de ZZ
n," 1 este com a redacção dada pela Portaria n." 555/79, z;efll'
de Outubro, e artigo 19: da iPortaria n." 791/77, de 28 de .V~aote'
bro, e despacho de 15 de Setembro de 1978 do General j\Ju
-General do Exército.

\8:

I de
Por despacho de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribuna
Contas em 27 de Dezembro de 1979:
.
adro
Margarida da Conceição Costa, enfermeira de 2." classe do Q~ofllO'
do 'Pessoal Civil do !Exército/Hospital Militar Principal- P o: '
vida à L" classe do referido quadro/HMP, nos terruos do o: Z
a
do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Març~, j'tllri
do artigo 18. e n." I, este com a redacção dada pela /rtari~
n." 555/79, de 22 de Outubro, e n." 2 do artigo 19.0 da :efllbro
n." 791/77, de 28 de Dezembro, e despacho de 15 de Se
de 1978 do General Ajudante·General do Exército.
0

'buoa

Por despacho de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tn
Contas em 27 de Dezembro de 1979:

I Je

resso~l•

Adelina Silva Santos, enfermeira de 2." classe do Quadro d?d à. ",
Civil do Exército/Hospital Militar Principal- proruoVI ~igo)',
classe do referido quadro/HMP, nos termos do n." 1 do a;'go ,S'Z
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e n." 2 do ar~ de Z
e n." I, este com a redacção dada pela Portaria n." 555f7d~28 J~
7
oera
de Outubro, e n." 2 do artigo 19: da Portaria n." 79117 , Oe
Dezembro, e despacho de 15 de Setembro de 1978 dO
Ajudante-General do Exército.

4.' Sé .
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C spacho de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal
Ontas em 27 de Dezembro de 1979:

de

---------------------------------Por de

1faria d
.
P a Piedade Costa, enfermeira de 2.' classe do Quadro do
tSsoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas - promovida à L'
d asse do referido quadro/Ki, nos termos do n." 1 do artigo 3."
o Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 2 do artigo 18."
e n' I
d . ,este com a redacção dada pela Portaria n." 555/79, de 22
~ Outubro, e n." 2 do artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de
A..ezembro, e despacho de 15 de Setembro de 1978 do General
JUdante-General do Exército.
(São
devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n.' 20 - 2.' Série, de 24 de Janeiro de 1980.)

}lor d
Cespacho de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal
Ontas em 27 de Dezembro de 1979:

de

~aria E
cl duarda Nóbrega de Almeida Rodrigues, enfermeira de 2.'
~ aS~e do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Hospital Militar
n~glOnal n.s I-promovida
à 1: classe do referido quadro/HMR 1,
22 s termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de
dad de Março, n." 2 do artigo 18." e n." 1, este com a redacção
da ~ pela Portaria n," 555/79, de 22 de Outubro, e n." 2 do artigo 19."
Set ortaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, e despacho de 15 de
embro de 1978 do General Ajudante-General do Exército.
Po
r despach
COnt o de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal
as em 27 de Dezembro de 1979:

de

~aria li
do ;lena dos Santos Marques, enfermeira de 2: classe do Quadro
vida ~sSoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principalpromodo a. 1.' classe do referido quadro/HMP,
nos termos do n." 1
do ~~~gO 3," do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 2
n.· ss~gO 18. e n." 1, este com a redacção dada pela Portaria
n.· 791/79, de 22 de Outubro, e n." 2 do artigo 19." da Portaria
77, de 28 de Dezembro, e despacho de 15 de Setembro de
1978
o General Ajudante-General do Exército.
0

i

• Série
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Por despacho de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Dezembro de 1979:
QuadrO
Maria Fernanda Raposo André, enfermeira de 2." classe do
!Jlodo Pessoal Civil do Exército /Hospital Militar Principalpro o 1
vida à L" classe do referido quadro/HMiP, nos termos do 0'0 Z
do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, ~.ria
do artigo 18." e n." 1, este com a redacção dada pela por ~ro
n." 791/77, de 28 de Dezembro, e despacho de 15 de Sete!Jl
de 1978 do General Ajudante-General do Exército.
o 356/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n," 20 - 2.' Série, de 24 de Janeiro de 1980.)

n

ai de

Por despacho de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribu
Contas em 27 de Dezembro de 1979:

'li d C
. ~ S
'R amos Sousa, en fermei
ermeira de 2''. classe,
cipa
R oge a a onceiçao antos
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar poor!Jlos
_ promovida à L" classe do referido quadro/HMP,
noS ~ rÇo,
do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de ~rill
n." 2 do artigo 18.. e n." 1, este com a redacção dada pela portarill
n." 555/79, de 22 de Outubro, e n." 2 do artigo 19" da PO~brO
n." 791/77, de 28 de Dezembro, e despacho de 15 de Sete
de 1978 do General Ajudante-General do Exército.
I de
Por despacho de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribuna
Contas em 27 de Dezembro de 1979:
o da
Raquel Corregedor Mineiro, enfermeira de 2." classe do QuadroviM
Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal-r" pro~ 1 da
à L" classe do referido quadro/HMP,
nos termos do 11· n: Z
artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, rtarjll
do artigo 18.. e n." 1, este com a redacção dada pela POrtarill
n." 555/79, de 22 de Outubro, e n." 2 do artigo 19." da po!Jlbro
n." 791/77, de 28 de Dezembro, e despacho de 15 de Sete
de 1978 do General Ajudante-General do Exército.
'bunal de
Por despacho de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tn
Contas em 27 de Dezembro de 1979:

°

QUlIdr

Isaura da Graça Costa Ferreira, enfermeira de 2.' classe do roJ1lo'
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal- P

~
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ida
V à .1. classe do referido quadro /HMP, nos termos do n." 1
do
d artIgo 3. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 2
~ artigo 18. e n." 1, este com a redacção dada pela Portaria
~·o
555/79, de 22 de Outubro, e n." 2 do artigo 19: da Portaria
d' 791/77, de 28 de Dezembro, e despacho de 15 de Setembro
e 1978 do General Ajudante.General do Exército.
(São
de id
VI os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
0

0

0

(Diário da República n." 20-2."

Série, de 24 de Janeiro de 1980.)

Por d
Cespacho de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal de
Ontas em 27 de Dezembro de 1979:
Carlota 11 .
P
afia Dias de Sousa, enfermeira de 2.' classe do Quadro do
Vi~SO~1Civil do Exército /Hospital Militar Principal- promodo : a. L" classe do referido quadro/HMip, nos termos do n." 1
do art~gO3. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n:.2
n.o 5rtlgO 18. e n.? 1, este com a redacção dada pela Portana
n o 7~5/79, de 22 de Outubro, e n." 2 do artigo 19: da Portaria
1
d~ 19 /77, de 28 de Dezembro, e despacho de 15 de Setembro
78 do General Ajudante-General do Exército.
0

0

Por d
espach d
COnt o e 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal de
as em 27 de Dezembro de 1979:
~aria d
a
class Natividade Araújo Rodrigues Teixeira, enfermeira de 2.1Prin~ do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar
terl11Clpal-promovida à 1. classe do referido quadro/HMP, nos
de ~s do n: 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
Pela p~ço, ~: 2 do artigo 18.° e n." 1, este com a redacção dada
da Pon rtana
. n." 555/79, de 22 de Outubro, e n." 2 do artigo 19:
Setel11b
afIa n: 791/77, de 28 de Dezembro, e despacho de 15 de
ro de 1978 do General Ajudante-General do Exército.
POr
despach
COnta o de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal de
~
S em 27 de Dezembro de 1979:
atia 0[' .
l>esso:~la.C~rreia Filipe, enfermeira de 2." classe do Quadro do
à 1.' cíCIVIldo Exército/Hospital Militar Principal- promovida
artigo
do referido quadro/HMP, nos termos do n.? 1 do
do arr'
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 2
Igo 18. e n." 1, este com a redacção dada pela Portaria
0

t~se

0

4• série
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o_R_D_E_M
__ D_o__ E_X_~_R_C_IT_O
__ N_.•_2

--~
de

n." 791/17, de 28 de Dezembro,

e despacho de 15 de Setembro
1978 do General Ajudante-General do Exército.

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n." 20 - 2.' Série, de 24 de Janeiro de 1980.)

.
ai de
bun

Por despacho de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tn
Contas em 27 de 'Dezembro de 1979:

Quadro
Maria Manuela Dias Marques, enfermeira de 2: classe do
roo
do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar IPrincipal-- p da
movida à L" classe do referido quadro/HMP,
nos term~SrÇo,
n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de
apela
n." 2 do artigo 18." e n." 1, este com a redacção dada o da
Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, e n." 2 do artigo
de
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, e despachO d~
Setembro de 1978 do General Ajudante-General do ExércIto.

1;5

I de
Por despacho de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribuna
Contas em 27 de Dezembro de 1979:
, classe
Maria Graciete Pessoa Alves Martins Cardoso, enfermeira de 2. l'rÍJl'
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Mili~p !los
cipal- promovida à L' classe do referido quadro/II
ZZ
77
termos do n." 1 do artigo 3." do 'Decreto-Lei n." 103/ , daCÇ~o
de Março, n." 2 do artigo 18: e n." 1, este com a r: 2 dO
dada pela Portaria n." 555/19, de 22 de Outubro, e n. spacllO
artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, e de ai JO
de 15 de Setembro de 1978' do General Ajudante-Gener

de

Exército.
'buoal

d'

Por despacho de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tn
Contas em 27 de Dezembro de 1979:
QuadJ'°
Maria Virgínia Pinheiro Ismael, enfermeira de 2.' classe ~o
pro'
do 'Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar 'Princlpa~o !l" ~
movida à 1.. classe do referido quadro /HMP, nos terIllOs o
do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Ma~p~rtar~~
do artigo 18." e n." 1, este com a redacção dada pela 'J'ortarl~
n." 555/79, de 22 de Outubro, e n." 2 do artigo 19." da

o:,

4.' Sé .

~
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o

n. 791/77, de 28 de Dezembro, e despacho de 15 de Setembro
de 1978 do General Ajudante-General do Exército.
]lo

r desp I
C ac 10 de 15 de 'Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal de
Ontas em 27 de Dezembro de 1979:
!vtaria A
d UgUsta Cleto Canceira, enfermeira de 2. classe do Quadro
V~ Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar PrincipalpromodI a à L" classe do referido quadro/HMP, nns termos do n." 1
dO art!gO 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 2
0
o~ artigo 18. e n. o I, este com a redacção dada pela Portaria
n·· 555/79, de 22 de Outubro, e n.? 2 do artigo 19: da Portaria
d' 791/77, de 28 de Dezembro, e despacho de 15 de Setembro
e 1978 do General Ajudante-General do !Exército.
(São
devid
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
0

(D'

lário da República n." 20-2.'

Série, de 24 de Janeiro de 1980.)

{lor d
C~spacho de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal
otas em 27 de 'Dezembro de 1979:
l!.s01

de

eralda L
do P
Ollrenço Correia, enfermeira de 2.' classe do Quadro
vid ~sSoal Civil do Exército/Hospital Militar Principalprornodo a a. L' classe do referido quadro/HMP,
nos termos do o: 1
do art~gO 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 2
O.• 5artJgO18:
e n." I, este com a redacção dada pela Portaria
55/7
O' 79 9, de 22 de Outubro, e o: 2 do artigo 19. da Portaria
1978 1/77, de 28 de Dezembro, e despacho de 15 de Setembro de
do General Ajudante-General
do Exército.
0

(lor
despach
COOt o de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal de
as em 27 de Dezembro de 1979:
!vtaria C .
.
M arques D'las, en f errneira
.
Quadrlstioa T'eixerra
de 2 .' cIasse d o
........
" r ro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar 'Principal
1' Omo id
do n'
VI a à L' classe do referido quadro/HMP,
nos termos
n.· 1 do artigo 3: do 'Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
:Porta .do artigo 18: e n." I, este com a redacção dada pela
POrtarIa
r~a n: o 555/79, de 22 de Outubro , e n." 2 do artigo 19: da
Setemb 11. 791/77, de 28 de Dezembro, e despacho de 15 de
ro de 1978 do General Ajudante-General do Exército.

i

• Série
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Por despacho de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Dezembro de 1979:
Maria Domingues Real, enfermeira de 2. classe do Quadro do ~~~
soal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal-r- pro~oVIdO
à LO classe do referido quadro/HMP,
nos termos do n, 10 Z
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, ~. ria
do artigo 18. e n." 1, este com a redacção dada pela poraria
n." 555/79, de 22 de Outubro, e n." 2 do artigo 19. da port~ro
n." 791/77, de 28 de Dezembro, e despacho de 15 de SeteJll
de 1978 do General Ajudante-General
do Exército.
6 13
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 35 / .)
0

0

0

(Diário da República n." 20 - 2.' Série, de 24 de Janeiro de 1980.)

I de
Por despacho de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribuna
Contas em 27 de Dezembro de 1979:
f Jlleira
Maria da Conceição Machado Acabado da Silva MaIato, en er pital
Bos
de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
drO!
Militar Principalpromovida à 1.' classe do referido qU;3!11.
/HMP, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 1 da"
de 22 de Março, n." 2 do artigo 18." e n." 1, este com a r~: Z
ção dada pela Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro. ebrO• e
do artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezertl neral
despacho de 15 de Setembro de 1978 do General Ajudante-oe
do Exército.
. naI de
bu
Por despacho de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tn
Contas em 27 de Dezembro de 1979:
adrO
Antónia Júlia Roque dos Santos, enfermeira de 2: classe do Q:oIllO'
do Pessoal Civil do Exército /Hospital Militar Principal- P o: 1
vida à L" classe do referido quadro/HMIP, nos termOS do n: ~
do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Març;~rtllr~~
do artigo 18." e n." 1, este com a redacção dada pela p rtarl~
n." 555/79, de 22 de Outubro, e n." 2 do artigo 19." da t~IllbrO
n." 791/77, de 28 de Dezembro, e despacho de 15 de Se
de 1978 do General Ajudante-General do Exército.
óe
'bUn1l1
Por despacho de 15 de Dezembro de 1078, visado pelo Tn
Contas em 27 de Dezembro de 1979:
• ela.sse
Hermínia Luz Guerreiro Matos Fernandes, enfermeira de 2. prioC!'
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar
1

~
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~al_ promovida à 1." classe do referido quadro /HMrP, nos termos
~ n.O1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
,;. 2 do artigo 18: e n.? 1, este com a redacção dada pela
Portaria
Ort . n: 555/79, de 22 de Outubro, e n." 2 do artigo 19: da
S
afIa n." 791/77, de 28 de Dezembro, e despacho de 15 de
etembro de 1978 do General Ajudante-General do Exército.
(São de id
VI Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n." 20 - 2." Série, de 24 de Janeiro de 1980.)

Por d
Cespacho de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal de
Ontas em 27 de Dezembro de 1979:
aria
tvr
A '.
d pmelia Augusta Quintela, enfermeira de 2." classe do Quadro
V~ ~Ssoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principalpromodao arti
a 1.' classe do referido quadro/HMP,
nos termos do n." 1
do a .go 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 2
n." 5 rbgo 18." e n." 1, este com a redacção dada pela Portar~a
n" /5/79, de 22 de Outubro, e n." 2 do artigo 19: da Portaria
91
d~ 1 /77, de 2g de Dezembro, e despacho de 15 de Setembro
978 do General Ajudante-General do Exército.

Por d
C~spacho de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal
ntas em 27 de Dezembro de 1979:

de

tvrar~ud~ Conceição Sá Ramos Costa, enfermeira de 2.' classe do
__ a o do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal
do pr~rnovida
à L" classe do referido quadro/HMP,
nos termos
n
n." 2 . 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
do a r tiIgo 18." e n." 1, este com a redacção dada pe Ia P ortana.
n." 555
n." 791/79, de 22 de Outubro, e n." 2 do artigo 19: da Portaria
1978 /77, de 28 de Dezembro, e despacho de 15 de Setembro de
do General Ajudante-General do Exército.
ilo

r despach
COnt o de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal de
\k
as em 27 de Dezembro de 1979:
"lar
la Orc'r
Pesso ~ la. ~artins Boto, enfermeira de 2." classe do Quadro do
à l' a CIVIl do EXército/Hospital Militar Principal- promovida
arti~ classe do referido quadro/HMP,
nos termos do n." 1 do
o 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 2 do

" Série
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----------------------------------artigo 18.°
n." 555/79,
n." 791/77,
do General

4
_;;_--

e n." 1, este com a redacção dada pela portar!:
de 22 de Outubro, e n." 2 do artigo 19. da port~:o
de 28 de Dezembro, e despacho de 15 de Sete[Jl
Ajudante-General do Exército.

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei

0

n"

73
356/ .)

(Diário da República n.? 20 - 2." Série, de 24 de Janeiro de 1980.)

Por despacho de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Dezembro de 1979:

~

.

Maria Stela Silva Cavalheiro, enfermeira de 2." classe do Quadro[Jlo'
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal- pro ° 1
vida à L" classe do referido quadro/HMP, nos termos do n·o 2
do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de MarçO, ~'ria
do artigo 18." e n." 1, este com a redacção dada pela Portaria
n." 555/79, de 22 de Outubro, e n." 2 do artigo 19" da por ~ro
n." 791/77, de 28 de Dezembro, e despacho de 15 de Sete[Jl
do General Ajudante-General do iExército.
I de
Por despacho de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribuna
Contas em 27 de Dezembro de 1979:

Z:

Vitória Felicidade Cravosa da Cruz Carvalho e Rego, enfer~eiraJj~tar
classe do Quadro do iPessoal Civil do Exército/HospttalMP nOs
Principal- promovida à 1.' classe do referido quadro /fI
de
termos do n." 1 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/17, ~e dada
Março, n." 2 do artigo 18.0 e n." 1, este com a redacÇ~oo 19'pela Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, e n." 2 do artlg 15 de
da Portaria n." 791/17, de 28 de Dezembro, e despachO de
Setembro do General Ajudante-General do Exército.

i2

un

Por despacho de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Trib
Contas em 27 de Dezembro de 1979:

ai de
dO

Laurinda Mendes de Almeida, enfermeira de 2.' classe do Qua~opro'
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n." 1 as dO
movida à L" classe do referido quadro /HMR 1, nos te~arçO,
n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de da pela
n." 2 do artigo 18." e n." 1, este com a redacção. da 19" da
Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, e n." 2 do artigO

4.' Sér'

~

ORDEM DO EXERCITO N," 2

-----------------------------------------'

75

Port
S t afia n. ° 791/77, de 28 de Dezembro, e despacho de 15 de
(S e embro do General Ajudante-General do Exército.
ão deV'd
~
I Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário da República

n.? 20 - 2,' Série, de 24 de Janeiro de 1980,)

}lor d
C~Spacho de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal de
ntas em 27 de Dezembro de 1979:
Isabel 13
'
lDda
do ;nv
~odrigues Jardim, enfermeira de 2: classe do Quadro
vid ~sSoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principalpromodo a a, J.t classe do referido quadro/HMP,
nos termos do n." 1
do art,lgO
tIgO 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 2
n,· ;r55
18,· e n." r. este com a redacção dada pela Portaria
79
n· 7 1 / , de 22 de Outubro, e n." 2 do artigo 19,· da Portaria
77
d~ 1: 7 / , de 28 de Dezembro, e despacho de 15 de Setembro
8 do General Ajudante·General
do Exército,
}lor d

eSPach
COnta o de 15 de Dezembro de 1978, visado pelo Tribunal de
~
s em 27 de Dezembro de 1979:
aria de "
do Q Fatima de Jesus Cabaças Sequeira, enfermeira de 2: classe
-<; p uadro do Pessoal Civil do EXército/Hospital
Militar Principal
rOm '
do n. oVlda à L' classe do referido quadro/HMP,
nos termos
n,· 2'd 10 dO,artigo 3,· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Març~,
n,· 555 artigo 18" e n." 1, este com a redacção dada pela Portaria
n,· 791/79, de 22 de Outubro, e n." 2 do artigo 19.. da Portaria
77
de 19/ , de 28' de Dezembro, e despacho de 15 de Setembro
(São
8 do General Ajudante-General do Exército,
devido
S emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário
da RepÚblica n." 20 -

IV -

2,' Série, de 24 de Janeiro de 1980,)

TRANSFERtl:NCIAS
Annas

C

serviços

~sct'ItUrá '
Estado-Maior do Exército.
,
r rla-dact')6
IÇão d
I grata Ilda Pires Sobreiro Prudêncio João, da ReparOeve
e JUstiça e Disciplina da DSJD.
ser
cOn id
SI erada nesta situação desde 7 de Janeiro de 1980.

4' Série
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Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
iO!

Escriturária-dactilógrafa
do Exército.

Maria Ivone Santos Simões, do EstadO-Ma
1980.

Deve ser considerada nesta situação desde 3 de Janeiro de

Direcção de Serviço de Pessoal
Repartição de Oficiais
Motorista Francisco José Carneiro Brás, da Academia Militar.
1980.
Deve ser considerado nesta situação desde 17 de Janeiro de

Direcção da Arma de Infantaria
Escriturária-dactilógrafa Arminda de Jesus Castanheira,
Liquidatária da Repartição de Mobilizados.

da

co[1lÍss~O
1980.

Deve ser considerada nesta situação desde 24 de Janeiro de

Direcção da Arma de Artilharia
'SS~O

Escriturária-dactilógrafa Maria Celeste Pereira Duarte, da CoJllI
Liquidatária da Repartição de Mobilizados.
80.
de 19
Deve ser considerada nesta situaão desde 24 de Janeiro

Direcção do Serviço de Finanças
Repartição da ADME
ecy
2: oficial Maria do Carmo de Oliveira Cid Peixeiro, da pir
Serviço de Finanças.
3: oficial Berta Mota Betencourt Rebordão, da Direcção do
de Finanças.

~o dO
'çO

serVI

4.' Série
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-------------------------------------------------------3." oficial Ana Paula Cruz do Nascimento

e Almeida Santos, da Direc-

ção do Serviço de Finanças.
Devern ser consideradas

nesta situação desde 28 de Janeiro de 1980.

Quartel-General da Região Militar do Centro
Escriturária-dactilógrafa
SUperior Militar.

Ermelinda Maria Vidal da Silva, do Instituto

Escritur"ana. d actilógrafa
.,'
. d o C entro
Mana dos Prazeres de Jesus Galo,
de Gestão Financeira da Região Militar do Centro.
Devern ser consideradas

nesta situaão desde 3 de Janeiro de 1980.

Auxiliar de serviço de 2.' classe António Gonçalves Lopes, do Colégio
Militar.
Deve

ser considerado

nesta situação

desde 2 de Janeiro

de 1980.

Escolas práticas das anuas e serviços, centro
de instrução, unidades e diversos
Escola Prática de Infantaria
AUX'1

ar de serviço de 1.' classe Américo Vieira da Mota Sobral, da
Acadernia Militar.

I

Deve

ser considerado

nesta situação

desde 10 de Janeiro

de 1980.

Centro de Gestão Financeira/RML
Escritu â .
d r na-dactilógrafa Maria Almerinda Franco dos Santos Serrenho
a Conceição, da Bscola Prática do Serviço de Material.
Deve

ser considerada

nesta situação

desde 3 de Janeiro

de 1980.

Centro de Gestão FinanceirofLogística

2."

or .

~.c'al Maria Natália Arnelhas da Silva Pereira Lopes, do Centro
1nanceiro do Exército.

ORDEM DO EXBRCITO N.o 2
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3." oficial José Arnaldo Lourenço Soares, do Centro Financeiro do
Exército.
3." oficial Luísa Maria Gonçalves, do Centro Financeiro do ExércItO·
Devem ser cor siderados nesta situação desde 18 de Janeiro de 1980.

Academia Militar
Operário de 2." (electricista) Júlio Baldé, do Colégio Militar.
Deve ser considerado nesta situação desde 5 de Janeiro de 1980.

o

Chefe do Estado-Maior do Exército

Pedro Alexandre

Gomes Cardoso, general

Está conforme.

o

Ajudante-General

José Luís Almiro

Canêlhas, general

EsTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM
".- SÉRIE
No
~

MARÇO

,

DO

EXERCITO

DE 1980

~hlica
-se ao Exército o seguinte:

1-

ADMISSõFS

Por d
e~pacho de 21 de Agosto de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
4 de Janeiro de 1980:
A.llaMaria
Sarai
. Q.ueiroz F erreira
.
d e Almeid
d
Pa
raiva P ereira
er a - nomea a
Q~~ eXercer o cargo de técnica de 3.' classe (Psicologia) do
n.· ~ ro do Pessoal Civil do Exército /Hospital Militar Regional
/77 ' nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 103/
alín' de 22 de Março, alínea b) dos n.? 1 e 2 do artigo 3.° e
a
l.emeb a) do artigo 5.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Deroo
(
São d
eV·d
(O·d~ Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
I rIO

da República n.' 30 _ 2.' Série, de 5 de Fevereiro de 1980.)

}lor d

espach
em 8 de de 6 de Agosto de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
A.
e Janeiro de 1980:
Ilt61li

doo ~onçalves Lopes, auxiliar de serviço de 2.· classe do Quadro
eXercessoal
Militar _ nomeado para
er Civil do Exército/Colégio
qUClJ(Jr
/ o c~rgo de operador de registo estagiário do referido
do ar~·SerViço de Informática do Exército, nos termos do n." 1
artigo ~~ 3.' do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e
(São d
. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
eVidos
(Ojd.
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
r,o da República n.' 33 _ 2.' Série, de 8 de Fevereiro de 1980.)

Série

"
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Por despacho de 20 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de contaS
em 29 de Janeiro de 1980:
soai
António José Teixeira Pinheiro, segundo-oficial do Quadro do pes a do
Civil do Exército/Direcção do Serviço de Finanças - no?,e de
técnico de 3: classe do mesmo quadro/Direcção do ServiÇoar'
Fortificações e Obras do Exército, nos termos do n." 1 do a)
tigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e aIín;: de
do n." 2 e n." 1 do artigo 5.. da Portaria n," 791 /77, de
Dezembro.
73 )
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .
(Diário da República n.· 43 - 2." Série, de 21 de Fevereiro de 1980.)

contaS
Por despacho de 18 de Maio de 1979" visado pelo Tribunal de
em 31 de Dezembro de 1979:
Mariana do Carmo Diogo Soares - nomeada para exercer o ~:;.
de enfermeira de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil dO. o 3.'
cito/Hospital Militar Principal, nos termos do n." 1 do artlg " I
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) doS ;bro,
e 2 do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 de oez;94/76.
e alínea b) do n." 3 do artigo 53.· do Decreto-Lei n."
de 24 de Abril.
356/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei o"
(Diário da República n.· 43 -

0

2." Série, de 23 de Fevereiro de 198 .)

cont~
Por despacho de 4 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 4 de Janeiro de 19,80:

Ções
Maria Alice dos Santos Curado - nomeada para exerce~ .asd!\J~"ét;
de enfermeira de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil (gO 3·
cito/Hospital Militar Principal, nos termos do n." 1 do ar I n." I
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) doS rnbto,
e 2 do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 de ~e~9411G.
e alínea b) do n." 3 do artigo 53.. do Decreto-Lei 11·
de 24 de Abril.
Q\Jlldro
José Maximiano Lopes da Silva - nomeado segundo-oficial ~o de
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantan~
,103
Real, nos termos do n." 1 do artigo 1.. do Decreto-Lei n., 1 dO
/17, de 22 de Março, artigos 41.· e 42:, e alínea b) do 1\.
artigo 43: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.

viii
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cana
Emauz de Vasconcelos Guimarães - nomeada para exerC~r,o cargo de enfermeira de 2,' classe do Quadro do !Pessoal
n ~~Il do EXército/Hospital
Militar Principal, nos termos dos
Mie
2 do artigo 3,' do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
r arço, Portaria n." 12/78, de 10 de Junho, n." 1 e 2 do arIgo 2'
,
,
2 d
D
' , e n." 2 do artigo 3,° da Portana n." 791/77, de 8 e
ezembro,
Gis'l'
e la d
Pa a Palma Simões Gonçalves - nomeada conservador predor~dor ~e laboratório de 3.. classe do Quadro do Pessoal Civil
do ~érclto/Instituto Militar dos Pupilos do Exército, nos termos
n
arr , I do artigo I." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
·tI~OS41.° e 42", e alínea b) do n." 1 do artigo 43." do Decreto(Sa er n.s 294/76, de 24 de Abril.
o deVidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário d

a República n,O 45 - 2,' Série, de 23 de Fevereiro de 1980,)

~or d

eSPach
elll 4 O de 6 de Agosto de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Janeiro de 1980:
António
2,' ~anuel Gaspar Violante Nobre - auxiliar de serviço de
},fili~asse do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
estag~r ,dos Pupilos do Exército - nomeado operador de registo
do Bla~lo,do mesmo quadro/Direcção
do Serviço de Informática
n,' Io~ercltO. nos termos do n." 1 do artigo 3.. do Decreto-Lei
de 28 /77. de 22 de Março, e artigo 5." da Portaria n." 79,1/77,
de Dezembro.
~or
despaCho
elll 16 de 3 de Agosto de 1979. visado pelo Tribunal de Contas
A
de Janeiro de 1980:
ntÓnioJ
or
caÇão
Afonso Abreu de Matos - nomeado professor de edu~iIitar ISlca do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
do De' nos termos da alínea c) dos n." 1 e 2 do artigo 1.'
creto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965.
!lor
despach
~ 4 dO de 18 de Maio de 1979. visado pelo Tribunal de Contas
lldl.l
e Janeiro de 1980:
ardo }l
Serviçoa~o Anastácio Rodrigues. desenhador de 2,' classe do
Para e" entraI de Pessoal/Quadro Geral de Adidos - nomeado
"ercer
o cargo de desenhador de 2: classe do Quadro do

le,
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do Serviço de
Obras do Exército, nos termos do n." 1 do artigo
-Lei n." 103(77, de 22 de Março, artigos 41." e
n." 1 do artigo 43." do Decreto-Lei n." 294(76,

~

4' Série

FortificaçÕeStO~
1.0 do ~ecre b)

42.. e al!O~bril,
de 24 de
a dro
Maria dos Prazeres de Jesus Gaio, escriturária-dactilógrafa
do qu de
do Pessoal Civil do Exército/Centro
de Gestão Finaocelrasn10
Coimbra _ nomeada operador de registo estagiário do. Jlleoos
quadro/Direcção
do Serviço de Informática do Exérclt~7 de
termos do n." 1 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/ 'pe22 de Março, e artigo 5." da Portaria n." 791/77, de 28 de
zembro.
(São devidos emolumentos

56/73.)
nos termos do Decreto-Lei

n." 3

(Diário da República n." 47 - 2.' Série, de 26 de Fevereiro de 1980.)

e dO
asS
Manuel David Caciano Pereira Franco, desenhador de 2: cl o de
Quadro Geral de Adidos - nomeado para exercer o carg}3)(ér'
desenhador de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil do s dO
cito/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército, nos terJll~arço,
n." 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 103(77, de 22 de o' Z
e artigos 41.° e 42 .. e alínea b) do n." 1 do artigo 43.",~ ,
do artigo 44.. do Decreto-Lei n." 294(76, de 24 de Abfl' 13,)
e 356/
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
0
(Diário da República n." 48 - 2,' Série, de 27 de Fevereiro de 198 ,)

coot(15
'Por despacho de 4 de Julho de 1979, visado pelo Tribunal de
em 28 de Dezembro de 1979:

cargO

Maria Beatriz da Silva Jorge Galrão - contratada para exercer 01 Civil
de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do pessoaos ter'
do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército, dO ZZ de
mos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103(77, d e Zs ~:
Março, n." 1 do artigo 2.. da Portaria n." 791(77, 9: /76, ?
Dezembro, n." 2 do artigo 53. do Decreto-Lei n,: 2 • 41S9;~
24 de Abril, § 5" do artigo 48 .. do Decreto-LeI °cÍada pC
de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção
Decreto-Lei n." 218(76, de 27 de Março,
r o
e-,cercC'!o
Armindo da Ressurreição dos Santos - contratado para }3)(érC1 r
cargo de motorista do Quadro do Pessoal Civil dO. 1 dO~.'
/Direcção da Arma de Artilharia, nos termos do n. tigOS~
tigo 1.0 do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, ar
0

4,' Sér'
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e 42 o
li
d "e a nea b) do n,: 1 do artigo 43,0 e n." 2 do artigo 44.0
o Decreto_Lei n." 294/76, de 24 de Abril.

JOaq ,

~Irn de Oliveira Alves - contratado para exercer o cargo de fiel
de depÓsito do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Campo
d~ Ins~rução Militar de Santa Margarida, nos termos do n." 1
tig artJgO 1.0 do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, arart?S 41.° e 42.", alínea b) do n." 1 do artigo 43.", n." 2 do
},f
-so 44,0 do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
aria A.d '
aUX'relalde
Pinheiro Paulo - contratado para exercer o cargo de
1
Ex' I~r de serviço de 2.· classe do Quadro do Pessoal Civil do
terercIto /Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas,
nos
22~os do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de
28 d e Março, n." 1 do artigo 2." da Portaria n." 791/77, de
<le 2: Dezembro, n." 2 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76,
de 3 de Abril, § 5.. do artigo 48." do Decreto-Lei n." 41 892,
-le' de Outubro de 1958, com a redacção dada pelo Decreto},f
1 n." 218/76, de 27 de Março.
aria eec' .
de a 1~1~ dos Santos Costa - contratada para exercer o cargo
do EUXllt~rde serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil
lllos ~érclto/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército, nos ter~ar o n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
Dez:o, n." 1 do artigo 2." da Portaria n." 791/77, de 28 de
24 drnbro, n.. 2 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de
de 3edA.bril, e § 5." do artigo 48." do Decreto-Lei n." 41 892,
-lei n oe Outubro de 1958, com a redacção dada pelo Decreto(São d
. 218/76, de 27 de Março.
eVido
(D'
S emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
lário da

'

Republica n. 29 - 2," Série, de 4 de Fevereiro de 1980.)
O

Por

despach
elll 3 dO de 27 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
Jos'
e Janeiro de 1980:
e A.ntónio
aUXilia Bastos Duarte, contratado para exercer o cargo de
e
BXércitr
serviço de 2," classe do Quadro do Pessoal Civil do
POrtoso Centro Militar de Educação Física, Equitação e Des/77,
nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/
alínea
de Março. conjugado com a alínea a) do n." 1 e
de bez do n." 3 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28
de 6 dernbro, Com a redacção dada pela Portaria n." 710/78,
becreto~l I?ezeombro, e alínea b) do n." 3 do artigo 53." do
el n. 294/76, de 24 de Abril.

1

d

~/2
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Por despacho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de contaS
em 28 de Dezembro de 1979:
o de
Maria Armanda Silva Jorge - contratada para exercer o cafg Civil
escriturária-dactilógrafa
de 2." classe do Quadro do !Pessoal ,I
do Exército/Hospital
Militar Regional n." 2, nos termos do n·ar'
do artigo LOdo Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,cfelO'
tigos 41.° e 42: e alínea b) do n." 1 do artigo 43: do De
-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
73 )
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei o: 356/ .
(Diário da República n." 30 - 2." Série, de 5 de Fevereiro de 1980.)

contaS
Por despacho de 27 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de
em 28 de Dezembro de 1979:

1 de
Maria de Lurdes Fidalgo Teixeira, funcionária do Quadro oer~l'i1ar
Adidos, destacada 00 Regimento de Artilharia da Serra ~~Ógrafa
_ contratada para exercer o cargo de escriturária.d~ctJ RASP,
de 2." classe do Quadro do. Pessoal Civil do Ex~rcI~0/103/17,
nos termos do n." 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n. dO ~r'
de 22 de Março, artigos 41.° e 42.', alínea b) do n." 1 /76 de
4
tigo 43.° e n." 2 do artigo 44: do Decreto-Lei n." 29
'
24 de Abril.
coptaS
Por despacho de 11 de Julho de 1979, visado pelo Tribunal de
em 8 de Janeiro de 1980:

atgO

Maria Bernardete Figueira Barradas - contratada para exercer 01'Civil
de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do pessoa, I d~
do Exército/Hospital
Militar Principal, nos termos do n. arll'
artigo LOdo Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de MafÇ~' Z dO
gos 41.° e 42: e alínea b) do n." 1 do artigo 43.' e n.
artigo 44.' do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
/13.)
o

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

356

n.

0
(Diário da República n." 33 - 2." Série, de 8 de Fevereiro de 198 .)

copj$S
Por despacho de 22 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de
em 21 de Dezembro de 1979:

óe

Ilda Martins Dias Farinha - contratada para exercer o c~goCivjl
so
auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do pes

4.' Sé '
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do E'
,
a r xercIto/Estado-MaiQI' do Exército, nos termos do n.·
do
a~/gO 3,° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do
a\~gO 2,° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, n." 2 do
d~IgO,53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e § 5:
195artIgo 48: do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de
de ~' Com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76,
o 7 de Março, ficando assim rectificado na parte respectiva
Ia c~nstante do Diário da República n." 24, 2: Série, de 29, de
neuo de 1980.
})ord
e~P;Cho de 4 de Maio de 1979, vistado pelo Tribunal de Contas
9 de Outubro de 1979:
J{_Ui

11

aux~~uel
Franco Filipe - contratado para exercer o cargo de
l
'EXé l~r de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil do
tos rCltO/Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desporde '2~oStermos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77,
do °de Março, conjugado com a alínea a) do n." 1 e alínea b)
bron. 3 do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 de DezemDe~ cOm a redacção dada pela Portaria n." 710/78, de 6 de
n.o ~~bro, e alínea b) do n." 3 do artigo 53: do Decreto-Lei
(Sã
/76, de 24 de Abril.
o deVidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário d
a República

n." 34 - 2,' Série, de 9 de Fevereiro de 1980,)

~Ot

despach
em 15 o de 8 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Maio de 1979:
~aria 11
el(erc~nuelaParreiro Marques Beirão Seborro - contratada para
do p r o cargo de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro
Gerai:ssoal Civil do Exército/DSEFE - Repartição de Estudos
/77 d' nos termos do n." 1 do artigo 3,° do Decreto-Lei n." 103/
de
22 de Março, n." 1 do artigo 2: da Portaria n." 791/77,
/76, d e Dezembro, n." 2 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/
n,O 41 :9 24 de Abril, e § 5: do artigo 48: do Decreto-Lei
Decreto_t.de ~ de Outubro de 1958, com a redacção dada pelo
(São d
1 n. 218/76, de 27 de Maio,
eVidos
(D'
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

28 ~

lário d

a República

n,O 37 _ 2,' Série, de 13 de Fevereiro de 1980,)

• série
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1 de

Por despacho de 3 de Outubro de 1979, visado pelo Tribuna
Contas em 15 de Janeiro de 19<80:

Para
Dr. Nicolau Alberto Andrade Brumond Borges - contratado
11
exercer o cargo de médico cirurgião geral no Quartel-Gen~r~o
/Zona Militar da Madeira, nos termos dos n." 1 e 2 -- c 10"
artigo 1.., n." 2 do artigo 2.· e n." 1 do artigo 3.· do Decreto'
Cre
-Lei o: 524-C/77, de 28 de Dezembro, e artigo 2: do De
-Lei n." 220/71, de 26 de Maio.
13 )
(São devidos emolumentos

nos

(Diário da República n," 37 -

termos do Decreto-Lei

356/ .

n."

0
2.' Série, de 13 de Fevereiro de 198 .)

un

al de

Por despacho de 11 de Setembro de 1979, visado pelo Trib
Contas em 31 de Dezembro de 1979:

dO
José Ramos Ferreira, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadr~J(er'
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - contratadO para r(1los
cer o cargo de motorista do mesmo quadro/CM,
nOS
de
do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 28 de
Março, n." 1 do artigo 5: da Portaria n." 791/77, de
Dezembro.
13.)
6
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 35 /

t;2

(Diário

da República n.· 38 -

0
2.' Série, de 14 de Fevereiro de 198 .)
COll1P

Por despacho de 4 de Julho de 1979, visado pelo Tribunal de
em 31 de Dezembro de 1979:

°

r
Lucinda Monteiro Salvador Silvestre - contratada para e"e~~:SO~
cargo de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do .tO vos
c1
Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do E"ér / de
termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n" 103/11, dei
4
22 de Março, n." 1 do artigo 2: da Portaria n: 7?1 • 29 .
28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53: do Decreto-Lei n~IO·VI
/76, de 24 de Abril, e § 5: do artigo 48: do Dec~a pelO
o." 41 892. de 3 de Outubro de 1958, com a redacção da
Decreto-Lei o: 218/76, de 27 de Março.
eJ(erc':
Maria de Fátima Silva Coelho Antunes - contratada para dO ~es
o cargo de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro eJ(érCII~'
soai Civil do Exército/Institu~o Militar dos PupiloS. dO. 10311'
nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n.

17,

4,' Sé '
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~e 22 de Março, 0,° 1~do artigo 2," da Portaria o." 791/77,
28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/
no' de 24 de Abril, e § 5." do artigo 48.° do Decreto-Lei
41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a redacção dada pelo
(Sã eCreto-Lei o." 218/76, de 27 de Março,
o devidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

/;6

D

(D" ,
laTIa da

República n.? 43-2,·

Série, de 21 de Fevereiro de 1980,)

!lor d
e~P3acho de 4 de Julho de 1979, visado pelo Tribuoal de Contas
I de Dezembro de 1979:
GraCinda
'
o
Mana de Oliveira Jorge Amaralcontratada para exercer
rg
so:t ? ,de auxiliar de serviço de 2.· classe do Quadro do Pesnos CIVil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército,
de 2~ermos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77,
de 28 de Março, o." 1 do artigo 2,° da Portaria n." 791/77,
/76
de Dezembro, o." 2 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/
de
n,· 41
24 de Abril, e § 5." do artigo 48." do Decreto-Lei
I)e,.. 892, de 3 de Outubro de 1958, com a redacção dada pelo
...reto L '
\.
- er n." 218/76, de 27 de Março,
<'laria lI.,
t~atáli
Carg
a de Jesus Andrade Pedro - cootratada para exercer o
CiVi~ de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoa!
terrn do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército, oos
22 dOS do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de
28 d: ~arço,
n." 1 do artigo 2." da Portaria n." 791/77, de
/76 dezembro,
o." 2 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/
n,· 41 :9 24 de Abril, e § 5." do artigo 48." do Decreto-Lei
I)CCreto2, ,de 3 de Outubro de 1958, com a redacção dada pelo
~
-Lei o." 218/76, de 27 de Março,
atia de L
de au ~~rdes da Silva Charepa - contratada para exercer o cargo
do BX~1 l~r de serviço de 2.· classe do Quadro do Pessoal Civil
termos rClto/Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas, oos
de Ma do n." 1 do artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/17, de 22
I)ezern~ço, n." 1 do artigo 2." da Portaria o." 791/77, de 28 de
24 de ~o', n." 2 do artigo 53," do Decreto-Lei n." 294/76, de
de 3 d bnl, e § 5." do artigo 48.· do Decreto-Lei n." 41 892,
-Lei n; Outubro de 1958, com a redacção dada pelo Decreto~()
. 218/76, de 27 de Março.
Ilee'
lÇãoN
de aux.!~nes Alexandre Coelho - contratada para exercer o cargo
llar de serviço de 2_· classe do Quadro do Pessoal Civil

' série
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do Exército/Hospital
Militar de Doenças Infecto-Contagiosas, o~;
termos do n." 1 do artigo 3.' do Decreto-Lei n." 103(77, de de
de Março, n." 1 do artigo 2,' da Portaria n." 791/77, de 28 de
Dezembro, n." 2 do artigo 53,° do Decreto-Lei n." 294/76'892,
24 de Abril, c § 5,° do artigo 48,° do Decreto-Lei n." 41 to'
de 3 de Outubro de 1958, com a redacção dada pelo pecre
-Lei n." 218/76, de 27 de Março,
)
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .
(Diário da Republica

n." 43 - 2,' Série, de 21 de Fevereiro de 1980,)
eC'

Francelina de Jesus dos Santos Bento Araújo - contratada para e:oal
s
cer o cargo de escriturária-dactilógrafa
do Quadro do pe teC'
Civil do Exército/Centro
de Gestão Financeira/RMC,
nO~2de
mos do n." 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 103/17, de 3 o dO
Março, artigos 41.° e 42 .. e alínea b) do n." 1 do artigo 4 '
Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
3)
56/7 '
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário da República

n." 43 -

2,' Série, de 23 de Fevereiro de 1980,)

cootaS

Por despacho de 6 de Julho de 1979, visado pelo Tribunal de
em 4 de Janeiro de 1980:

°

aCSo

José António Palminha Martins - contratado para exercer
cCi"jl
de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do pessoa~go 3.'
tl
do Exército/Colégio Militar, nos termos do n." I do ar 11.' 1
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea a) d/o77,de
e alínea b) do n." 3 do artigo 3.. da Portaria n." 791 o 7101
28 de Dezembro, com a redacção dada pela IPortari,a 0
dO
/78, de 6 de Dezembro, e alínea b) do n." 3 do arugO
Decreto-Lei n." 294/16, de 24 de Abril.

53.'

!!lotO'

António Maria Aragão - contratado para exercer o cargo, de ~o de
torista do Quadro do Pessoal Civil do Exército/D~recÇl.' dO
Arma de Engenharia. nos termos do n." 1 do artigO 42.' e
Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Março, artigos 4~.' e44.' dO
alínea b) do n." 1 do artigo 43.' e n." 2 do artigO
Decreto-Lei n." 294/16, de 24 de Abril.
'
"l'
d atl~
José Domingos Policiano - contratado para exercer o cargO C~vjl dO
liar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal !!los dO
Exército/Depósito
Geral de Material de Guerra, OOSter Março'
n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de

~
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e;fJ

a) do n." 1 e alínea b) do n." 4 do artigo 3.° da Porn.O 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção dada pela
a~:taria n.O 710/78, de 6 de Dezembro, e alínea b) do n." 3 do
r IgO 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
A.nt6ni
c o R.odrigues Freitas Medeiros - contratado para exercer o
C~r~o
lV1I de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal
te
do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército, nos
d:~s
do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
da P arço~ alínea a) do n." I e alínea b) do n." 4 do artigo 3.°
dad ortana n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção
do a pela Portaria n." 710/78, de 6 de Dezembro, e alínea b)
.A.bri~: 3 do artigo 53.· do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de
(São d .
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

a

(Diário d

a República n.· 47 - 2." Série, de 26 de Fevereiro de 1980.)

!lar

despach
_
COnt o de 6 de Dezembro de 1979, visado pelo Tribunal de
~.
as em 17 de Janeiro de 1980:
I&Uelda S·
CiVil Ilva, Carneiro, professor provisório do Quadro do Pessoal
e Pa do Exercito/Colégio Militar - reconduzido no referido cargo
n.·' J o ano lectivo de 1979/80, nos termos da alínea c) dos
JUnh e 2 do artigo 5." do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de
(Sã
o de 1965.
o d .
eVldos
(D'
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
lário d

a República n.s 47 - 2.' Série, de 26 de Fevereiro de 1980.)

!lor

despach
COnta o de 27 de Novembro de 19790,visado pelo Tribunal de
II
S em 17 de Janeiro de 1980:
erna
ndo Jos'
do Pe e dos Santos Fernandes, professor provisório do Quadro
referidssoal Civil do Exército/Colégio Militar - reconduzido no
alínea o) cargo e para o ano lectivo de 1979/80, nos termos da
de 11 ~ dos n."· 1 e 2 do artigo 5." do Decreto-Lei n." 46377,
e Junho de 1965.
A.rtur ~
errer Be' nnques Bastos dos Reis,
. pro f essor provis. óri
Q uadro
no d o
dUZido do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar -- reconterlllos ~o r~ferido cargo e para o ano lectivo de 1979/80, nos
n.· 4637; alínea c) dos n." 1 e 2 do artigo 5." do Decreto-Lei
, de 11 de Junho de 1965.

so
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p~~:

Rogério da Costa Casanova, professor provisório do Quadro do
soal Civil do Exército/Colégio
Militar - reconduzido no red~
rido cargo e para o ano lectivo de 1979/80, nos terlll~317,
alínea c) dos n." I e 2 do artigo 5.· do Decreto-Lei n." 4
de 11 de Junho de 1965.

':2\J!ld~~

Jacinto Augusto dos Mártires Falcão, professor provisório do
o
do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - reconduZ1d d~
referido cargo e para o ano lectivo de 1979/80, nos terlll~S311,
alínea c) dos n." 1 e 2 do artigo 5: do Decreto-Lei n." 4
de 11 de Junho de 1965.
dro
António Pedro da Costa Fernandes, professor provisório do
!lo
do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - reconduZ1 o d~
referido cargo e para o ano lectivo de 19790/80, nos ter~~S311.
alínea c) dos n." I e 2 do artigo 5: do Decreto-Lei n."
de 11 de Junho de 1965.
so~l
Franci co Vaz Soalheira, professor provisório do Quadro do P~;ridO
Civil do Exército/Colégio
Militar - reconduzido no r~ ell c)
cargo e para o ano lectivo de 1979/80, nos termos da alí!ll1 de
dos n." 1 e 2 do artigo 5: do Decreto-Lei n." 46377, de
Junho de 1965.
adrO
Alberto Amaro Epirnaco de Lemos, professor provisório do ~~ !Ia
do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - reconduZ! OSd~
referido cargo e para o ano lectivo de 1979/80, nos ter~6311.
alínea c) dos n." 1 e 2 do artigo 5: do Decreto-Lei o"
de 11 de Junho de 1965.
• 35 /13,)
6
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei o.

?;:!l

0
(Diário da República n." 47 - 2." Série, de 26 de Fevereiro de 198 .)

1 de
uoll

Por despacho de 6 de Dezembro de 1979, visado pelo Trib
Contas em 17 de Janeiro de 1980:

dO

José João Machado de Brito, professor provisório do Quad:Orefe'
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - reconduzido n OSd~
rido cargo e para o ano lectivo de 1979/80, oos. te~~6 311.
alínea c) dos n." 1 e 2 do artigo 5: do Decreto-Lei n.
de 11 de Junho de 1965.
fel'
Amílcar de Carvalho Grijó, professor provisório do Quadro d~erid~
0
soal Civil do Exército/Colégio Militar - reconduzido 0 ~lleil c
cargo e para o ano lectivo de 1979/80, nos termos da li

i,' Sé '

~
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de 11

t\ntó '
Qlo Carlos de Lemos Lepicrre Tinoco, professor provisório do
d~~dro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar _ reconte Zldo no referido cargo e para o ano lectivo de 1979/80, nos
8
n :1110 da alínea c) dos n." 1 e 2 do artigo 5." do Decreto-Lei
, 46377, de 11 de Junho de 1965.
José Ma
'
.
do ;uel VIctor Hugo Gomes, professor provisório do Quadro
ref ,essoal Civil do Exército/Colégio
Militar - reconduzido no
alí erIdo cargo e para o ano lectivo de 1979/80, nos termos da
denea c) dos n." 1 e 2 do artigo 5." do Decreto-Lei n." 46377,
II de Junho de 1965,
J:rnesto p ,
Civ'l erelra Gomes, professor provisório do Quadro do Pessoal
e I do Exército/Colégio Militar _ reconduzido no referido cargo
n.•~a~a o ano lectivo de 1979/80, nos termos da alínea c) dos
Junh e 2 do artigo 5,· do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de
(Sã
o de 1965,
o <levidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/13.)
(Diário d

a República n,· 47 -2,'

n-

MUDANÇAS

Série, de 26 de Fevereiro de 1980.)

DE SITUAÇÃO

POr
despach
COnta o de 9 de Janeiro de 1980, anotado
s em 11 de Janeiro de 1980:
~aria d

pelo Tribunal

de

Qua~ lourdes Monteiro Oliveira Sedas, empregada de mesa do
rada ~o do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar _ exoneem q o referido cargo desde 26 de Novembro de 1979, data
qUadrUe
o. tornou posse do lugar de chefe de mesa, do citado
(;clina M '
Quadrafia Du arte Fonseca Rodrigues
.
.
f"reia I d o
Bastos, terceiro-o
........
e)(oo do Pessoal Civil do Exército/Repartição
de Sargentos
seu p~~rada do referido cargo desde 1 de Janeiro de 1980, a
"'-'Ido.
(Diário

da RepÚblica n.• 27 - 2.' Série, de 1 de Fevereiro de 1980.)

, • Sério
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--------------------------------------Por despacho de 9 de Janeiro de 1980, anotado
Contas em 11 de Janeiro de 1980:

;:;_..--

pelo Tribunal de

Maria Júlia Luzio, empregada de mesa do Quadro do Pessoal Ci1~
do Exército/Colégio Militar - exonerada do referido cargo dessse
O
26 de Novembro de 1979, data a partir da qual tomOu p
do lugar de chefe de mesa do citado quadro.

1 de
Por despacho de 9 de Janeiro de 1980, anotado
Contas em 11 de Janeiro de 1980:

pelo Tribuna

dr°
Alexandre José de Canêdo Correia Leal, segundo-oficial do QU~rteS
do Pessoal Civil do Exército/Chefia
do Serviço de TransP arSo
_ exonerado a seu pedido, desde 1 de Janeiro de 1980, do c
que exerce.

1M
Por despacho de 9 de Janeiro de 1980, anotado
Contas em 11 de Janeiro de 1980:

pelo Tribuna

°

uadr
Emília Cerdeira Marques Grancho, empregada de mesa do ~a dO
do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - exonera qve
referido cargo desde 26 de Novembro de 1979, data efll
tomou posse do lugar de chefe de mesa do citado quadro.

Por despacho de 9 de Janeiro de 1980, anotado
Contas em 11 de Janeiro de 1980:

pelo

Tribuna

Ide

t6ri°

Luís Pedro Toscano de Melo, conservador preparador de. labt~ítt1tO
de 2.· classe do Quadro do Pessoal Civil do ExércltO_! n cargO
Militar dos Pupilos do Exército - exonerado do refendo se dO
desde 1 de Dezembro de 1979, data em que tomOu P~~sedO
lugar de conservador preparador de laboratório de I: c a
citado quadro.

Por despacho de 9 de Janeiro de 1980, anotado
Contas em 11 de Janeiro de 1980:

pelo

Tribunal

de
dO

Clarisse da Conceição Bajanca, empregada de mesa do Qu~~r~efe'
tl
Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - exonerada
tOrtl
rido quadro desde 10 de Novembro de 1979, data em que
posse do lugar de chefe de mesa do citado quadro.

°
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Por des
C pacho de 7 de Janeiro de 1980, anotado pelo
Ontas em II de Janeiro de 1980:
Graça 1\1 .
d
artlOs Alves Figueiredo Henriques, monitora
o Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
o
nerada do referido cargo a partir de
de
, a seu pedido.

;;8e;

1

Tribunal

de

de internato
de Odivelas
Fevereiro de

(Diário d

a República n.O 27 - 2." Série, de 1 de Fevereiro de 1980.)

Por d
C~~~cho de 11 de Janeiro de 1980, anotado pelo Tribunal de
s em 21 de Janeiro de 1980:
Alfredo
efect.Manuel Florenço Tovar de Lemos, professor catedrático
tar IVOdo Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia
Milireir; eXonerado das respectivas funções a partir de 24 de Feve, a seu pedido.
(Diário d

a RepÚblica n." 33 - 2." Série, de 8 de Fevereiro de 1980.)

POt d

espach.
.
COnta o de 22 de Janeiro de 1980, anotado pelo Tribunal de
1\.
s em 23 de Janeiro de 1980:
Illetico R '.
dto d OOngues Pereira, auxiliar de serviço de 2." classe do Quado ref~ .Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - exonerado
tOtno rtdo cargo desde 26 de Dezembro de 1979, data em que
qUad~o.Posse o lugar de auxiliar de serviço de 1." classe do mesmo
Por
despach
COntas o de 22 de Janeiro de 1980, anotado pelo Tribunal de
em 23 de Janeiro de 1980:
<\fon
8
0 Cardo.
..
.
do Jle
so PlOto, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
teferidssoal Civil do Exército/Colégio
Militar _ exonerado do
tOtnouo cargO desde 28 de Dezembro de 1979, data em que
Illestno Posse do cargo de auxiliar de serviço de I." classe do
quadro.
Por
despacho
COntas de 22 de Janeiro de 1980, anotado pelo Tribunal de
~a..'
em 23 de Janeiro de 1980:
<la b
Q qelena L
ua.dro d eal dos Reis, auxiliar de serviço de 2." classe do
o Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar _ exone-
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d~~
rada do referido cargo desde 31 de Dezembro de 1979, 1 sse
em que tomou posse do cargo de auxiliar de serviço de I: c a
do mesmo quadro.
(Diário da República

n." 36 -

2.' Série, de 12 de Fevereiro de 1980.)

1 de
Por despacho de 18 de Janeiro de 1980, anotado
Contas em 23 de .laneiro de 1980:

pelo Tribuna

dO
Emília Elisa Lopes, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadr~~é!'
Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do 1980,
cito _ exonerada daquelas {unções desde 1 de .laneiro de. o de
data em que tomou posse do lugar de auxiliar de se('VIÇ
1.' classe do mesmo quadro.
(Diário da República

n." 37 - 2.' Série, de 13 de Fevereiro de 1980.)

Por despacho de 22 de Janeiro de 1980, anotado
Contas em 23 de Janeiro de 1980:

pelo

Tribuníl

I de

QII~d!O
Emília da Silva Correia, auxiliar de serviço de 2: classe do ~ooe'
do Pessoal Civil do Exército /Hospital Militar principal-; ~~ eJ1l
rada das suas funções desde 2 de Janeiro de 1980, ~ clasSe
que tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de 1.
do mesmo quadro.
de
Triblloal
Por despacho de 22 de Janeiro de 1980, anotado pelo
Contas em 23 de Janeiro de 1980:
dO
Norberta Maria Bento Lopes, auxiliar de serviço de 2: cla~:oo~
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar-;~t~ e e
rada daquelas funções desde 5 de Janeiro de 1980, 1 • c1~ss
que tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de .
do citado quadro.
1 dI
Por despacho de 22 de Janeiro de 1980, anotado
Contas em 23 de Janeiro de 1980:

pelo

'friblltlll
J(O

QlIllV

Eduardo Rodrigues Dias, auxiliar de serviço de 2: classe dOradOd~;
do Pessoal Civil do Exército /Academia Militar - e"ooe efl14dO
a tíl
quelas funções desde 26 de Dezembro de 1979, d • classe
tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de 1.
referido quadro.

4~ Série'
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U.qUInl
''''
d e serviço
ico xí e 2 .' cIasse d o Qua d ro
do PP~re'
" Ira o'
t mto, auxiaar
b:.é ~sSoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do
lÍlt' rclto - exonerado
do referido cargo desde 3 de Janeiro
Cit.~~o, data em que tomou posse do lugar de cozinheiro do
,«c,o quadro/Hospital
Militar.
Por

I

C!C_SPlcl
Cont~" to de 22. de Janeiro de 198J. anotado pelo Tribunal de
~ em 23 de Janeiro de 1980:
!}fa"d'
"lna M' .
do
oreIra Gomes da Costa, auxiliar de serviço de 2.· classe
Cip~~uadr() do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Prin, dat: - exonerada do referido cargo desde 2 de Janeiro último,
I •<, Iem que tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de
' c asse do mesmo quadro,
Por d

eSPach
'
COOt o de 22 de Janeiro de 1980, anotado
},r.,
as em 23 de Janeiro de 1980:

pelo Tribunal

de

'(rI' cl

Qlla~ Carmo Costa Oliveira, auxiliar de serviço de 2.· classe do
Militar Principal
cn) qonerada do referido cargo desde 3 de Janeiro último, data
do mue tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de 1.' classe
eSmo quadro

--- ex ro do Pessoal Civil do Exército/Hospital

(Diário d

'
II

República n" 37 - 2,· Série, de 13 de Fevereiro de 1980,)

Por

despach
COlltas o de 22 de Janeiro de 1980, anotado
~ ,
em 23 de Janeiro de 1980:
'IrIa A.

pelo Tribunal

de

Qlia~;~nção Duarte Couto, auxiliar de serviço de 2: classe do
--- e,l(on do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal
1:111 qUeerada do referido cargo desde 3 de Janeiro último, data
do me tomou POSse do lugar de auxiliar de serviço de 1.' classe
smo qUadro.

Por
despach
COntas o de 18 de Janeiro de 1980, anotado pelo Tribunal
t\ristid
em 23 de Janeiro de 1980:

de

es A.u

do PessgUsto Gomes,
~}(ércitooaj Civil do
ultimo d- exonerado
Vir,:
, ata em
o de l'
que
. classe do

auxiliar de serviço de 2.· classe do Quadro
Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do
do referido cargo desde 1 de Janeiro
'li
d
tomou posse do lugar de auxi ar e sermesmo quadro.

~

~
ROEM DO EXeRCITO
N," 3

,____
4,," __,./Sé~e

:6

Por despacho de 18 de Janeiro de 1980, anotado
Contas em 23 de Janeiro de 1980:

pelo Tribunal de

Mário Pereira Martins, au~iliar de serviço de 2: classe do ~uad~~
do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos pupllo~ dO,
Exército _ exonerado daquelas funções desde 1 do mês fIOde
data em que tomou posse do lugar de auxiliar de serviÇO
1: classe do mesmo quadro / Hospital Militar Principal.
I de
Por despacho de 22 de Janeiro de 1980, anotado
Contas em 23 de Janeiro de 1980:

pelo Tribuna

' d L d Ribei
R o d rigues,
'
'd
auxi'I'lar d e serviço
e 2"' classe
e"o'
M ana e ur es I eiro
do Quadro do Pessoal Civil do Exército / Academia Militar"'-- data
7
nerada daquelas {unções desde 26 de Dezembro de 19 ;, lasse
em que tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de I, c
do mesmo quadro.
I de
Trl'buna
Por despacho de 22 de Janeiro de 1980, anotado pelo
Contas em 23 de Janeiro de 1980:
de
Maria de Lurdes Martins da Silva Janeiro, auxiliar de ser:'IÇ!JUí'
2." classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/ColégIO dllt~
tar _ exonerada daquelas funções desde 4 do mês find~,classe
em que tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de 1.
do mesmo quadro,

.°

(Diário da República n." 37 -

80

2," Série, de 13 de Fevereiro de 19

,)

'bUnal

Por despacho de 22 de Janeiro de 1980, anotado
Contas em 23 de Janeiro de 1980:

de

pelo Trt

dO
F 'P
'I' d
'd
2" classe fie'
e"o
Manue I Ant Ó mo amco ernas, aUXIlar e serviço e'
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar "'--orreflte,
rado do referido cargo desde 5 de Janeiro do ano cviÇOde
data em que tomou posse do lugar de auxiliar de ser
I: classe do mesmo quadro,
de
'bUnal
Por despacho de 22 de Janeiro de 1980, anotado pelo Trt
Contas em 23 de Janeiro de 1980:
dO
• classe dO
José António Rosa de Carvalho, auxiliar de serviço de 2. "ooera
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar -- e
'

4.- ·S~.,
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das f
.t
unções que exercia desde 5 do mês. findo, data érn que
ornou Posse do
lugar de auxiliar de serviço de L" classe do
mes'"
. ·,,0 quadro.
?or d
. C~~~acho de 22 de Janeiro de 1980, anotado pelo Tribunal de
as em. 23 de Janeiro de 1980:
JoaqUim M .
.Pe.:;
orelra, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do
rid~o:1 Civil do Exército / Colégio Militar - exonerado do refeposs argo desde 28 de Dezembro de 1979, data em que tomou
e do
d
quadro. cargo de auxiliar de serviço de 1. classe o mesmo
8

?or
~~h
COnt o de 22 de Janeiro de 1980, anotado
as em 23 de Janeiro de 1980:
·'Ila ~

.
pelo Tribunal

de

À

Qu:~ques Gorrinha Pereira, auxiliar de serviço de
do re~~?O Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
tornou fIdo cargo desde 28 de Dezembro de 1979,
rnesm Posse do cargo de auxiliar de serviço de
o quadro.
.

2." classe do
_ exonerada
data em que
1." classe do

!lor
despaCho
. COntas c de 22 de Janeiro de 1980, anotado pelo Tribunal de
C:id .
rn 23 de Janeiro de 1980:
altna d'
.
Os A.' .
do Pes
n)Os tAlves, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro
nerada ~oal Civil do Exército/Hospital
Militar Principalexotornou as suas funções desde 3 de Janeiro último, data em que
referidoPosse do lugar de auxiliar de serviço de 1. classe do
(D"
qUadro.
.
8

. 1Qrio d

a RepÚblica

!lor

n. 37 - 2." Série, de 13 de Fevereiro de 1980.)
O

desp
C aCho d
Ontas e e 18 de Janeiro de 1980, anotado pelo Tribunal de
~ari .
rn 23 de Janeiro de 1980:
a do
~.-cl
Carmo
Rod ngues
.
F urta d o T"eixerra, auxi'1'lar d e serviço
. .
de
d asse
d
lOS PUPilo Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar
a de Jan ~s do Exército - exonerada do referido cargo desde
Ultiliardelro último, data em que tomou posse do cargo de
e serviço de 1.' classe do mesmo quadro.

•
4
_%_'

O_R_D_E_M__ D_O__ E_x_e_R_c_IT_O__ N_.•__3

Série

~

dO
Maria Elisa Viegas, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadr~ ér'
Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos dO, ~~o.
cito _ exonerada do referido cargo desde 1 de Janeiro \.11 de
data em que tomou posse do lugar de auxiliar de serviÇO
I." classe do referido quadro.
dO
Lisete Martins Tavares César, auxiliar de serviço de 2: classe ilos
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar do&PtlPeiro
do Exército _ exonerada do referido cargo desde 1 de Ja!lser'
último, data em que tomou posse do lugar de auxiliar de
viço de 1: classe do referido quadro.

adrO
António da Graça Ralo, auxiilar de serviço de 2." classe do Qtl dO
do Pessoal Civil do Exército/Co16gio Milit.ar - exonerada qlle
referido cargo desde 26 de Dezembro de 1979, data eme
ss dO
tomou posse do cargo de auxiliar de serviço de I: c1a
referido quadro.
e dO
Maria Alice Covas de Carvalho, auxiliar de serviço de 2." c1~~pilOS
Quadro do Pessoal Civil do Exército /Instituto Militar dos, findo,
do Exército _ exonerada daquelas funções desde 1 do J1lcs'ço de
data em que tomou posse do lugar de auxiliar de serVI
1.' classe do mesmo quadro.
" classe
.Joana dos Santos Pereira Paulos, auxiliar de serviço de 2.
dOs
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
MiI~:rl de
Pupilos do Exército - exonerada do referido cargo deS tl~ili~1
Janeiro último, data em que tomou posse do lugar de :l
de serviço de I." classe do mesmo quadro.
se dO

Maria Ramalho Barnabé Pires, auxiliar de serviço de 2: cl~~e!;ld
e
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar-e"
el11qtl
do referido cargo desde 28 de Dezembro de 1979, d~ta lasSed~
tomou posse do cargo de auxiliar de serviço de 1. c
mesmo quadro.
dlC

QIJ3

Maria da Glória Silva, auxiliar de serviço de 2: classe dO e"ooe~
do Pessoal Civil do Exército /HospitalMilitar
principal--:111 q~o
rada das suas funções desde 3 de Janeiro de 1980, d~ta laSse
tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de 1. c
mesmo quadro.
80)
(Diário da República n.· 37 - 2.· Série, de 13 de Fevereiro de 19

.
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Por des
C' pacho de 22 de Janeiro de 1980, anotado pelo Tribunal de
Gntas cm 23 de Janeiro de 1980:
Jorge A,.
C" :itunes, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal
11
do Exército/Academia
Militar - exonerado daquelas fun<i es desde 26 de Dezembro de 1979, data em que tomou posse
o lugar de auxiliar de serviço de L" classe do citado quadro.

çt

~
anUeh!
2 • 'Mar'la dR'
os ers I .ean dro
. classe do Quadro do Pessoal
~teXOnerada do referido cargo
1 • a em que tomou posse do
. classe do mesmo quadro.

R o drigues,
.
'1' de serviço
.
de
aUXIlar
Civil do Exército/Colégio Militar
desde 28 de Dezembro de 1979,
cargo de auxiliar de serviço de

(Diârio d

a República n." 37 _. 2.' Série, de 13 de Fevereiro de 1980.)
}l

or dcspa I
C'o ntasc io de 22 de Janeiro de 1980, anotado pelo Tribunal de
em 23 de Janeiro de 1980:
t\ntónio L
Quad ourenço Rodrigues, auxiliar de serviço de 2." classe do
do ro ~o Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - exonerado
tOmrefendo cargo desde 28 de Dezembro último, data em que
lllesOu Posse do cargo de auxiliar de serviço de 1.' classe do
mo quadro.
C'elesr
d~n~ COsta Alfaiate, auxiliar de serviço de 2.· classe do Quadro
rido essoal Civil do Exército/Colégio Militar _ exonerado do refePosseCargO deSde 26 de Dezembro último, data em que tomou
qUad roodo cargo de auxiliar de serviço de 1.· classe do mesmo
~anuel
Qua~oaqUim Felicíssimo, auxiilar de serviço de 2." classe do
o
do r ert ~o Pessoal Civil do EXérCito/Colégio Militar - exonerado
tomo efldo cargo desde 28 de Dezembro último, data em que
meslllU Posse do cargo de auxiliar de serviço de 1," classe do
o quadro .
J
oSé Ch'
\.

!to

ROd .

l>tilitar
ngues, projectista de classe A eventual da Fábrica
I de Jall
de . Braço de Prata - exonerado do referido cargo desde
t\d
elro de 1980, a seu pedido.
e1aided
dro d o Carmo Nobre, auxiliar de serviço de 2." classe do Quado refo .Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - exonerada
errdo cargo desde 28 de Dezembro último, data em que

• ,Séri~
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do
tomou posse do. cargo. de auxiliar de serviço. de L" claSse
mesmo. quadro,
2' claSse
.Maria de Lourdes Pompeu de Sousa, auxiliar de serviço. de . psiCO'
do. Quadro. do. Pessoal Civil do. Exércitoj Centro de Estudo.S 5 dO
técnicos do. Exército. - exonerada das suas funções desde fUo'
mês findo, data em que tornou posse, por prümüçãü, daS
ções de auxiliar de serviço. de 1.. classe do. referido. quadro.
dO
Joaquim Moreira, auxiliar de serviço. de 2." classe do. Quadrorefe'
Pessoal Civil do. Exército. / Colégio Militar - exünerado. do posse
o.u
rido. cargo. desde 1 de Janeiro de 1980, data em que to.m uaro,
do. cargo. de auxiliar de serviço. de 1. classe do. mesmo q
(Diário da República n.? 39 - 2.' Série, de 15 de Fevereiro de 1980.)

I de
Por despacho. de 22 de Janeiro. de 1980, anotado pelo. Tribuna
Contas em 23 de Janeiro. de 1980:
, '
'(ViÇO
Maria Georgete Soares Russo. Mendes Ribeiro, auxiliar .de/~~légiO
, de 2.' classe do. Quadro do. Pessoal Civil do. Exército efl'lbro
Militar - exonerada do. referido. cargo. desde 31 de D~f'ar de
de 1979, data em que tornou posse' do. cargo. de aU'Oi
serviço. de 1.' classe do. mesmo. quadro.
Quadro
J oão Francisco. Gabriel, auxiliar de serviço. de 2: classe do do dO
do. Pessoal Civil do. Exército/Colégio
Militar - exo.nerarn qlle
referido. cargo. desde 28 de Dezembro. de 1979, data sse dO
tomou posse do. cargo. de auxiliar de serviço. de I." c a
mesmo. quadro.
'
Quadro
J oaquim António. Correia, auxiliar de serviço. de 2: classe do. dO dO
do. Pessoal Civil do. Exércitoj Colégio Militar - exo.neratOJ1lov
referido. cargo. desde 23 do. mês último, data em ~ue J11eSfllO
posse do. cargo. de auxiliar de serviço. de I: classe do.

t

quadro,

. ° de
Maria da Purificação. Pereira Lopes Violante, auxiliar de s~(V~j]Ít~r
2': classe do. Quadro d.o.PessoalCivil do. Exército.!Co.l~g~o.o. d~t~
_ exonerada do. refendo. cargo. desde 4 de Janeiro. ult1~. ciass
em que tornou posse do. cargo. de auxiliar de serviço. de .
do. mesmo. quadro.
fes'
dO

" Manuel Cardoso, auxiliar de serviço. de 2.' classe do. QuadrO. 1:reÔ
soal Civil do. Exército/Colégio Militar - exonerado. do.

4' Sé '

~
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gO
deSde 26 de Dezembro de 1979, data em que tomou posse
:r
o cargO de auxiliar de serviço de 1.' classe do mesmo quadro.
lUís G '

Q ullherme Amaral Coelho - auxiliar de serviço de 2: classe do
d Uadro do Pessoal Civil do Exército / Colégio Militar _ exonerado

o referido cargo desde 4 de Janeiro último, data em que tomou
POsse do cargo de auxiiJar de serviço de 1.. classe do mesmo
qUadro,
t\ntónio

' ,
Amenco dos Santos, auxiliar de serviço de 2: classe do
d Uadro do Pessoal Civil do Exército/COlégio Militar _ exonerado
Po referido
cargo desde 4 de Janeiro findo, data em que tomou
s
qUOs
e
d
o
cargo
de auxiliar de serviço de 1.. classe do mesmo
adro,

Q

~aria

da N

t' ,

,

,

a IVtdade Gonçalves Soares Victor Valente Pires, pnrneiro"I'
IClal do
J:' nan
' Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão
úlr celra/RML - exonerada do seu cargo desde 15 de Janeiro
ad ~mo, data em que tomou posse, por promoção, do cargo de
JUnto administrativo do mesmo quadro/ADME,
·0["

(Diário da República

n," 39-2,'

Série, de 15 de Fevereiro de 1980,)

j)Ot d
CeSPacho de 25 de Janeiro de 1980 anotado
antas em 28 de Janeiro de 1980: '
José 11

pelo Tribunal

de

do ~nuel da Silva, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro
qUela:ssoal Civil do Exército /Academia Militar _ exonerado datam
funções desde 28 de Dezembro de 1979, data em que
pro~U Passe do lugar de auxiliar de serviço de 1.' classe, por
OÇão, do referido quadro.
JOsé}-,.
vom'
do pIngues Nabais, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro
~l(ér ~Soal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do
1980CIto- exonerado daquelas funções desde 10 de Janeiro de
de I" data em que tomou posse do lugar de auxiliar de serviço
' Classe, por promoção, do citado quadro,
~anUel J
do P oão Torres, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro
qUelaessoal Civil do Exército/Academia
Militar _ exonerado datOmos funções desde 28 de Dezembro de 1979, data em que
Ptom~ ?Osse do lugar de auxiliar de serviço de 1,· classe, por
çao, do mesmo quadro,

,4' Série
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dO
Lília Maria Ferro, auxiliar de serviço de 2,' classe do Qu~dro dO
Pessoal Civil do Exército/Centro
de Estudos Psicoté~nlc~~JldO,
Exército - exonerada das suas funções desde 4 de Janeiro ~ilíar
data em que tomou posse, por promoção, do lugar de ati
de serviço de 1.. classe do referido quadro.
-'_ Sil
Ribei
'ii
d e serviço
'd
I va
I erro, auxi ar
e 2'' classe
eto'
M anue I A ugusto W1
do Quadro do Pessoal Civil do Exército / Academia Militar;- data
nerado daquelas funções desde 28 de Dezembro de 19~' lasse,
em que tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de I, c
por promoção, do referido quadro,
I cC dO
João Plácido Negrita Vieira, auxiliar de serviço de 2." c as" )(0'
Quadro do Pessoal Civil do Exército / Academia Milita~;- ~ata
nerado daquelas funções desde 28 de Dezembro de 19, ~laSse,
em que tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de I,
por promoção, do mesmo quadro,
0

(Viário da República n," 42 - 2,' Série, de 20 de Fevereiro de 198 ,)

Por despacho de 28 de Janeiro de 1980, anotado
Contas em 30 de Janeiro de 1980:

I de
'l"'ribUOa
pelo ~

adtO
Angelino Vidal da Costa, auxiliar de serviço de 2,· classe do ~: deS'
do Pessoal Civil do Exército /Academia Militar - exonera posse
tas funções desde 4 de Janeiro findo, data em que tomOtltladtO,
do lugar de auxiliar de serviço de L" classe do mesmo q
0
(Viário da República n,> 45 - 2,' Série, de 23 de Fevereiro de 198 ,)

Por despacho de 28 de Janeiro de 1980, anotado
Contas em 30 de Janeiro de 1980:

pelo

de
rr-ribtlOa1
l

da

António Lacerda Fernandes, auxiliar de serviço de 2." c1a~e"o'
Quadro do Pessoal Civil do Exército / Academia Mi1it;~9 data
nerado das suas funções desde 28 de Dezembro de 11' 'classe
em que tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de '
do mesmo quadro.
dtO da
Alberto Bernardo, auxiliar de serviço de 2,' classe do Qtl~aqtJela~
Pessoal Civil do Exército / Academia Militar - exonerado ti poss
funções desde 5 de Janeiro de 1980, data em que toJYlo
qtladtO'
do lugar de auxiliar de serviço de 1.' classe do mesmo
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Carlos M
d
agalhães Xavier, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro
t Q Pessoal Civil do Exército / Academia Militar - exonerado desas funções desde 4 de Janeiro de 1980, data em que tomou
Posse do lugJ.r de auxiliar de serviço de L" classe do mesmo
qUadro.
10 .
.
se Ioa'
.
P '. qUlln Pina, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do
f essoal Civil do Exército/ Academia Militar - exonerado destas
plll1çõe~desde 28. de Dezembro de 1979, data em que tomou
Osse do lugar de auxiliar de serviço de 1.. classe do referido
qUadro.
hl<Íri

°

Baptista Pereira da Gama, auxiliar de serviço de 2: classe
~lJadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Comandos
--ex
clll onerado destas funções desde 13 de Janeiro de 1980, data
/t\ qUe tornou posse do lugar de cozinheiro do referido quadro /
cadenlia Militar.
(Diá'
fio da República n." 45 -

2." Série, de 23 de Fevereiro

de 1980.)

Por de.,
C 'Pacho de 9 de Janeiro de 1980, anotado pelo Tribuna! de
Ontas em II de Janeiro de 1980:
lO'é !\
d~ IVes ROdrigues da Eufémia, auxiliar de serviço de 2.' classe
Cind~uadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - res.
qUe .o o contrato desde 15 de Dezembro de 1979, data em
tomou posse do cargo de cozinheiro do referido quadro.
(Diário d

a RePlíblica n.· 27 - 2." Séne, de 1 de Fevereiro de 1980.)

!lor

despach
COnt o de 28 de Dezembro de 1979, anotado pelo Tribunal de
J .
as em 9 de Janeiro de 1980:
alllle t\
do ;tu,r da Rocha, auxiilar de serviço de 2." classe do Quadro
resPec~soal Civil do Exército/Academia
Militar - rescindido o
tOIll IVO Contrato desele 15 de Dezembro de 1979, data em que
(O, Ou Posse do cargo de cozinheiro
do mesmo quadro.
'ário d

a República n." 30 - 2.' Série, de 5 de Fevereiro de 1980.)
~()r d
V·

C~~~~ho de 11 de Janeiro de 1980, anotado
em 15 de Janeiro de 1980:

pelo Tribunal

de

ICtot

do ~anuel Vieira dos Santos, auxiliar de serviço de 2.' classe
\ladro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar _ res-
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data
cindido o respectivo contrato desde 2 de Janeiro de 1980. dto.
a
em que tomou posse do cargo de cozinheiro do referido qU
(Diário da República n." 30 -

2." Série, de 5 de Fevereiro de 1980.)

dro
José Joaquim Rodrigues, auxiliar de serviço de 2: classe d~ ~~O
do Pessoal Civil do Exército/Academia
Militar - rescJO Idido.
respectivo contrato desde 28 de Janeiro de 1980, a seu pe

°

(Diário da República n." 34 - 2." Série, de 9 de Fevereiro de 1980.)

dO
Maria Otília Costa Ferreira Guedes Bacelar, médica contr~tadacoo·
Hospital Militar Regional n." 1 - rescindido o respectiVO
trato, a seu pedido, a partir de 13 de Fevereiro próximo.
(Diário da República n." 36 - 2." Série, de 12 de Fevereiro de 1980.)
ttlal
Maria Isaura Rosa Pinto de Sousa, especialista farmacêutica eV~ti"O
do Hospital Militar Regional n." 1 - rescindido o res~or1l01l
contrato desde 29 de Novembro de 1979, data e~ ~ueda voi'
posse do cargo de docente na Faculdade de Farmacla
versidade do Porto.

(Diário da República n." 39 - 2." Série, de 15 de Fevereiro de 1980.)

DI - PROMOÇõES
Ulla
Por despacho de 20 de Setembro de 1979, visado pelo Trib
Contas em 28 de Dezembro de 1979:

1 de

dO
2' claSsede
Manuel de Passos Pacheco Fernandes, desenhador de . ["ViÇo.
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Se referJd~
Material - promovido a desenhador de 1.' classe do vecret~
quadro/DSM, nos termos dos n.O' 1 e 5 do artigo 3.° do I'ortarJ~
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.° da la por
n." 791/77, de 28de Dezembro, com a redacção dada pe
taria D.O 555/79, de 22 de Outubro.
/13.)
• 356
(São devidos emolumentos DOS termos do Decreto-Lei n.
0

(Diário da República n." 29 - 2.' Série, de 4 de Fevereiro de 198 .1

'4.' Série

-_:.~
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Por des
e pacho de 29 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
tn28 de Dezembro de 1979:
À1aria d
. 2' a Assunção Mendonça Luzia Coelho, auxiliar de serviço de
t' r classe do Quadro do. Pessoal Civil do Exército/Colégio Miliqa - promovida a auxiliar de serviço de 1." classe do referido
_~a.dro/CM, nos termos dos n.c" 1 e 5 do artigo 3." do Decreton oel n.: 103/77, de 22~ de Março, e artigo 19.° da Portaria
(Sã .. 791/77 ,de 28 de Dezembro.
o dev'd
I os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Di' .
<no da República

n.O 29 - 2." Série, de 4 de Fevereiro de 1980.)

Por d
e~P;Cho de 29 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
8 de Dezembro de 1979:
~aria ru .
dla
do Ip Lopes tPrates, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
essoal Civil do Exército/Escola Militar de Electromecânica
qu P~ornoVida a auxiliar de serviço de Ln classe do referido
-La. rO/EME, nos termos dos n.c' 1 e 5 do artigo 5." do Decreton oe\ n.O ro3/77, de 22 de Março, e artigo 19.° da Portaria
. 91/77, de 28 de Dezembro.
.
-<;

<'\""1'
·'te la

n. '

.

do pOsa Godinho, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
aUXlessoal Civil do Exército / Academia Militar _ promovida a
ter~ lar de serviço de 1.· classe do mesmo quadro / AM, nos
de 2~s dos n.O' I, 4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77,
de n de Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28
eZernbro.
Ilda l
'
Urdes Gl' .
dro d
ona Raposo, auxiliar de serviço de 2.' classe do Qualisb o Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Artilharia de
/n.A~- promovida a auxiliar de L" classe do mesmo quadro/
-lei. ~ onos termos dos n.c' 1, 4 e 5 do artigo 3." do Decret?n.o 79i 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria
l
/77, de 28 de Dezembro.
\lisa I)'
,
Qua~gO Joaquim Loureiro, auxiliar de serviço de 2." classe do
Vida ro do Pessoal Civil do Exército/Museu
Militar _ promoa au '1'
1filit
XI lar de serviço de L" classe do referido quadro/Museu
-lei ar,onos termos dos n." I, 4 e 5 do artigo 3." do Decreton.o 79~'/ 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria
77, de 28 de Dezembro.

,"
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~
dO

Maria Fernanda de Almeida, auxiliar de serviço de 2: classepro'
Quadro do Pessoal Civil do Exército / Instituto de Odivelas-- f'lllos
movida a auxiliar de L' classe do mesmo quadro/Ia, no~~; de
dos n." 1 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/ 28 de
22 de Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de
Dezembro.
73 )
. ° 356/ '
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário

da República

11.°

30 - 2.' Série, de 5 de Fevereiro de 1980.)

COllt~S
Por despacho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 17 de Dezembro de 1979:
Quadro
o
Maria do Carmo Mendes, auxiliar de serviço de 2: c1ass~d. ..--pro'
do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do ExerCitouadrol
movida a auxiliar de serviço de 1.' classe do mesma ÓecretO·
/EME, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3: do portarí~
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19. da
n: 791/77. de 28 de Dezembro.
0

IljrO

Ana Ferreira Tavares, auxiliar de serviço de 2." class~ d~ ~ral)S'
do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática do Serviço e plesJ110
portes _ promovida a auxiliar de serviço de I." classe .doo ")'o dO
qU<1dro/EPST. nos termos dos n:' 1, 4 e 5 do artl~ da por'
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.
taria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
/73,)
o 356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República

80

n.? 33 - 2." Série, de 8 de Fevereiro de 19

,)

collt~S
Por despacho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 17 de Dezembro de 1979:

• cl~se
Etelvina Paula de Almeida Ferreira, auxiliar de serviço d:,.i:tar }te'
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital ~.I
se d~
gional n" 3 - promovida a auxiliar de serviço de 1. ~rtigo~'9
referido quadro/HMR3. nos termos dos
1 e 5 d? 19.'
do Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Março, e artigO
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
_,Sl
• cl.,., I
Maria Moreira Campos Ferreira, auxiliar de serviço de /. l'eSS~o
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Repartição
cit~
Civil- promovida a auxiilar de serviço de 1.' classe

;as

n"·

;0

-1-,' Série
._

..
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'
,nos termos dos n." I, 4 e 5 do artigo 3." do
ta/reto-Lci n." 103;'77, de 22 de Março, c artigo 19,· da PorIa n," 791/77, de 28 de Dezembro.
Gabriel J
'
do perónlmo Brás, auxiliar de serviço de 2,' das se do Quadro
Sa t essoal Civil do Exército/Campo de Instrução Militar de
dona Margarida - prompvido a auxiliar de serviço de 1,· classe
arl' mesmo quadro/CIMSM, nos termos dos n.? I, 4 e 5 do
tig~gO 3,° do Decreto-Lei n.? .103/77, de 22 de Março, e ar19,' da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
~aria d
do ; Carmo Costa.. auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro
mo .essoal Civil do Exército/Repartição de Pessoal Civil -- proa auxiliar de serviço de 1.· classe do mesmo quadro /
-te' ' nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3. do Decretono
103/77, de 22 de Março, e artigo 19. da Portaria
,
1/77, de 28 de Dezembro.
},fariaF
do ernanda dos Santos Vieira, auxiliar de serviço de 2.' classe
&iorQuadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Re.
dI·
elo'lal n°. 1 - promovIid a a auxtilitar d e servrço
e . cIasse
do ~ado Quadro/HMR1, nos termos dos n."' 1 e 5 do artigo 3.POrt ,:crcto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da
(Sa
aTIa n.O 791/77, de 28 de Dezembro.
o devido,
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

In.;~a

0

0

\:.0

»«:

. da República

n.? 34 -

2.' Série, de 9 de Fevereiro

de 1980.)

!lor d
e:P~~ho de 11 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Dezembro de 1979:
António M
~esso Ian~e!, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do
~ar a . CivIl do Exército/Campo de Instrução Militar de Santa
lt!~~;anda - promovido a auxiliar de serviço de 1.. classe do
tigo ~~ quadro/CIMSM, nos termos dos n."' 1, 4 e 5 do arda ,,'
{"'ortdo. Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19."
4
afia n.O 791/77, de 28 de Dezembro.
onardo L
do P edo Soares, auxiilar de serviço de 1.· classe do Quadro
a au:~t°al Civil do Exército/Instituto de Odivelas - promovido
tetmol!ar de serviço de L' classe do referido quadro/R), nos
/77, ~ dos n."· 1,4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/
28
22 de Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de
ezembro.

de ~
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A d o G ornes N ~~es, auxi 'I'I~r, d e se~1Ço
"d
C eCI'I'la d e Azeve
e Z'O' classe
rifan'
do, Quadrado
Pessoal ~1V11 do Exer~ltoIReglm,e~to de Irviço
taria das Caldas da Ramha ~ promovida a auxiliar de seo' 1.
de L' classe do referido quadro/RICR,
nos termos dos:,' rço.
a
4 e 5 do artigo 3,· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de !n
e artigo 19,0 da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
.
.
' ' dO
José Manuel Moço, auxiliar de serviço de 2: classe do Q~adro rO'
Pessoal Civil do Exército / Escola Prática de Engenhana
movido a auxiliar de serviço de 1.' classe do mesmo qua~roo 1031
nos termos dos n." 1,4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei 0'91/77,
/77, de 22 de Março, e artigo 19." da: Portaria n." 7
de 28 de Dezembro,

íJpe,

Carminda da Natividade Martins Pinheiro, auxiliar de servi~ai~~
2: classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/EstadOdO
do Exército - promovida a auxiliar de' serviço de 1," cla~S~3.'
mesmo quadro /EME, nos termos dos n,·o 1, 4 e 5 d? artl go da
9
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 1 '
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
'd
e" 2' classe
elec'
Leopo ldima de Jesus Car d aso P'1l1a,aUXI'I'lar d e serviço
do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Escola Militar de e dO
tromecânica - promovida a auxiliar de serviço de 1.o cla~so 3.'
mesmo quadro/EMEI, nos termos dos n."· 1, 4 e 5 d,o artl~: d~
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 1
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
dO
Virgílio Fronteira Rodrigues, auxiliar de serviço de 2: c1a;sepiIOS
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dóS I ue dO
do Exército - promovido a auxiliar de serviço de I: cla~s03.'
referido quadro/IMPE, nos termos dos n."O I, 4 e 5 ~o ar~~o da
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,

56/73,)

(São devidos emolumentos

nos termos' do Decreto-Lei

n." 3
(Diário da República n." 34 - 2," Série, de 9 de Fevereiro de 1980,),

CoJ1taS
"ar despacho de 19 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 17 de Dezembro:
.
soai
José Martinho, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do r~~o ~
Civil do Exército/Campo
de Tiro de Alcochete-e- prorn;; J10s
auxiliar de serviço de L" classe do referido quadro/C
'

4.' Sé .
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termos d
de 22 os n.O' 1, 4 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77,
De
de Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de
zembro.

~aria de L
.
do Q urdes dos Santos Gonçalves, auxiliar de serviço de 2.' classe
__ uadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas
drt;rromovida a auxiliar qe serviço de 1.a classe do referido qua-le' O,o nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3.° do Decreto.
n
no
. 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.° da Portaria
.
1/77, de 28 de Dezembro.
!\faria r .
dror~a Gaveta Ferreira, auxiliar de serviço de 2.' classe do QuaVida ~ Pes~~al Civil do Exército/Instituto
de Odivelas - promonos t aUXIlIar de serviço de I.' classe do referido quadro/K),
/77 ~mos dos n.O' 1,4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/
28
e 22 de Março, e artigo 19.° da Portaria n." 791/77, de
e. Dezembro .
.
J
()aql.f

\9

d

.B~~~morim Dantas, cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil do
COZin~to/EscOla Prática de Infantaria - promovido a chefe de
artig a do mesmo quadro /BPI, nos termos dos n. o. 1, 4 e 5 do
da poOrt
3.° .do Decreto·Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.0
J
afIa n.° 791 /77, de 28 de Dezembro.
()sé V
Ins~~~erde,cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
de c ut_o Militar dos Pupilos do Exército - promovido a chefe
e 5 ~~nha. do mesmo quadrofIMPE,
nos termos dos n.O' 1, 4
e arr
artIgO 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
J
Igo 19.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
()aquirn
do ~~~ ~onseca Morais, cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil
de co ~rclto/Escola Prática de Cavalaria - promovido a chefe
do ar~~nha do mesmo quadro/EPC, nos termos dos n.O' 1 e 5
attigOI;O o 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e
~
9. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
aria d
2.' ~l La Salete Rodrigues dos Santos, auxiliar de serviço de
};'orrn:s~e do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola de
1.' claÇao de Sargentos - promovida a auxiliar de serviço de
do art~se do mesmo quadro/EFS, nos termos dos n." 1 e 5
artigO o 3.° do Decreto. Lei n." 103/77. de 22 de Março, e
(Sã() d
. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
.
eVidos
(D'
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

I;~

lário d

a RepÚblica

n .• 36 -

2.' Série, de 12 de Fevereiro de 1980.)

riC
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Por despacho de 10 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de
em 17 de Dezembro de 1979:

Rita Batista, cozinheira do Quadro do Pessoal Civil do E){érci!~~
/Esco)a Militar de Electromecânica - promovida a che~ e 5
'cozinha do mesmo quadro/EMEI. nos termos dos n." 1,
c
do artigo 3,° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de MarçO,
artigo 19,° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
I S antos, 2.UXI'1'lar d e serviço
"d
M arra' Aldima S errano (OS
do Quadr~ do Pess~~1 Civil do ,Exército/Instituto
_ promovida a auxiliar de serviço' de 1.~ classe'
quadroj LO, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3,°
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19:
n." 791/77, de 28 de Dezembro.

e 2'' claSse
'elas
de,
ridO
do re reto'
do vectari3
da ror

Od::

adro
Ana 'Nunes Mantinha, auxiliar de serviço ele 2: classe do Q~ectO'
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de Doenças ln c dO
-Contagiosas - promovida a auxiliar de serviço de 1.' cla~so 3·'
u
reteríco quadro/HMDIC,
nos termos dos n." 1 e 5 do ar :, da
do Decreto-Lei n." 103 /77, de 22 de Março, e artigo 1 .
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
dO
Alda de Oliveira, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadr~a('
~essoal Civil do Exército/Regimento
de Cavalaria de Santa eSJtl°
garida - promovida a auxiliar de serviço de 1.' classe do ~, dO
quadro/RCSM,
nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo '1'0('
d
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19,° a
taria n." 791/77. de 28 de Dezembro.
dO
Irene da Conceição Parreira, auxiliar de serviço de 2: c1~S~~l1ete
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Campo de Tiro de A c feridO
__ promovida a auxiliar de serviço de I: classe d.
dO
quadroj Cf'A, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artl~Oda pof'
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.
tarja n." 791/77, de 28 de Dezembro.
Civil
Maria Augusta Diniz Soares, cozinheira do Quadro do pessO~~fed
S
do Exército / Instituto Superior Militar - promovida a c 4 e
cozinha do mesmo quadro/1SM, nos termos dos n." ~ rÇo, e
do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
a
artigo 19-,· da Portaria n. ° 791/77, de 28 de DezembrO.
o
adf
do QU de
Viriato Jerónimo Brás, auxiliar de serviço de 2." classe Militar
do Pessoal Civil do Exército/Campo
de Instrução

o r;..

~,' Séri
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~anta Margarida - promovido a auxiliar de serviço de 1,' classe
a~' referido quadro/CIMSM,
nos termos dos n." 1, 4 e oS do
ti Igo 3,· do Decreto-Lei n." lO3/77, de 22 de Março, e ar(Sa: &0 19,0 da !Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
o devidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n," 356/73,)
(Diário da República

no· 36 _ 2,' Série, de 12 de Fevereiro de 1980,)

}lor des

emP~cho de 29 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
7 de Dezembro de 1979:
~aria G '
do Podmho Grácio, auxiliar de serviço de 2," classe do Quadro
mo ,essoal Civil do Exército/Escola Prática de Engenharia - prono VIda a auxiliar de serviço de L' classe do mesmo quadro/EPE,
/7; termos dos n."' 1,4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/
28 de 22 de Março, e artigo 19,0 da Portaria n." 791/77, de
e Dezembro,
~aria G
do ,pertrudes Pedro, auxiilar de serviço de 2,' classe do Quadro
da ;S~oal Civil do Exército/Regimento
de Infantaria das Caldas
Tete ,amha - promovida a auxiliar de serviço de 1.' classe do
do ~do quadro/RICR, nos termos dos n."' 1, 4 e 5 do artigo 3."
Port ~creto,Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da
(Sa:o
afIa n,O 791/77, de 28 de Dezembro,
devid
,
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n," 356/73,)
(,

ti

D'ário d

a República

no· 36 - 2," Série, de 12 de Fevereiro de 1980,)

}lor d

e~P~~ho de 29 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Dezembro de 1979:
aria ~
dro ~ternidade Ferreira, auxiliar de serviço de 2,' classe do Qua..._Pr o P~ssoal Civil do Exército /lEscola Prática de Cavalaria
QUadomovIda a auxiliar de serviço de 1.' classe do referido
'lei rO~BPC, nos termos dos n." 1,4 e 5 do artigo 3." do Decreton,' 79~' 103/77, de 22 de Março, e artigo 19,· da Portaria
C;a
/77, de 28 de Dezembro.
tarina l
QUad aUra Colaço Batista, auxiliar de serviço de 2.' classe do
~i1it:O do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Altos 'Estudos
teteridres - promovida a auxiliar de serviço de 1,' classe do
do D o quadro/lAEM, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3.·
~()rtar~reto-Lei n,· 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da
la n: 791/77, de 28 de Dezembro,
~

"
_1_12

o_R_D_E_M__ D_o __E_X_~R_C_I_T_O__ N_,·_3

série

--~

'
, C ac h aço C arrapiço,
'
'li ar de serviço
'd
aUXI
e, 2' claSse
ro'
J oana T ngueiro
do 9uadro d~ ,Pessoal Ci~il do Exército / Colégio M_ilitar
movida a auxiliar de serviço de La classe do refendo qU <eí
to'l-'
/CM, nos termos dos n,·· 1 e 5 do artigo 3." do Decre 1/11,
n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria
79
de 28 de Dezembro,

-:%rol

o"

José Maria Dias, auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro do ~~~
soaI Civil do Exército/Colégio
Militar - promovido a aUJ'dOS
o
de serviço de L' classe do referido quadro/CM, nos terrn ;2 de
n." 1 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de
bro,
Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezem 3)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 37 -

56/1 '

n." 3

2,' Série, de 12 de Fevereiro de 1980,)

collt~
Por despacho de 29 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de
em 18 de Dezembro de 1979:

adro
Alzira Fernandes Luzio, auxiliar de serviço de 2,' classe do QUaO,ó'
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - promovida ~er!110s
liar de serviço de L' classe do referido quadro/CM, nos /77, de
dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3,· do Decreto-Lei n." 103de oe'
22de Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28
zembro.
Quadro
Alegria Soares Ventura, auxiliar de serviço de 2,' classe do 'IaS dO
do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos PUP~orefe;
iExército - promovida a auxiilar de serviço de L' classe (gO 3·
rido quadro/IMPE,
nos termos dos n."· 1, 4 e 5 d? ar
d~
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e arugo
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,

:9.'

Elisa da Conceição, auxiliar de serviço de 2." classe d? QUa~~~í;~
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - promOVIda a as dOS
de serviço de L' classe do referido quadro/CM, nos ter 22 de
n." 1, 4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, ~e Oe'
Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28
zembro.
dO
'I'
d e serviço
'd
claSse
v~'
e.' 2' de
ClI'd
M ana' d a Gl6' na SilI va F'erreira, aUXIlar
O
Quadro do Pessoal Civil do 'Exército /Escola Prática
referIdO
laria - promovida a auxiilar de serviço de 1." classe ~oo 3.'
quadro/EPC,
nos termos dos n." 1, 4 e 5 do arUg

4.- Sér'
ORDEM DO EXJ:;RCITO N.· 3

~

------------------------------------ 113
~;i~elo-Lei n." 103/17, de 22 de Março, e artigo 19." da Porn. ° 791/77, de 28 de Dezembro.

Cá'
C
R d .
'1'
d
.
d
~aria da Gló'
2.' I
na
es no
osta
o rigues, auxi lar e serviço e
lar c asse do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Miliser .de Doenças Infecto-Çontagiosas _ promovida a auxiilar de
dosVIÇOde L" classe do referido quadro/HMDIC,
nos termos
n·· I
22 d'
,4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/17, de
De'>e Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de
<.ernbro.
~at~~ ~~nuela Mota Heitor Martins da Silva, auxiliar de serviço
~ili; classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia
rido ar - promovida a auxiliar de serviço de 1.' classe do refeDecreta
qUadro/AM,
nos termos dos n." I, 4 e 5 do artigo 3." do
L .
taria : er n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da Por(São
n. 791/77, de 28 de Dezembro.
devidos
ernolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/13.)
(Diário d

a RepÚblica

n.· 38 - 2.' Série, de 14 de Fevereiro de 1980.)

Por d
e~P:~ho de 11 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Dezembro de 1979:
alluel F
do P erreira Brota, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro
~argess.oal Civil do Exército/Campo de Instrução Militar de Santa
rido afIda - promovido a auxiliar de serviço de 1.' classe do refedo DqUadro/CIMSM, nos termos dos n."· I, 4 e 5 do artigo 3."
Parta ~creto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da
(São d fIa n.· 791/77, de 28 de Dezembro.
eVidos
(D" .
ernolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
IUrlO d
~

a RepÚblica

n.O 38 - 2.' Série, de 14 de Fevereiro de 1980.)

Por
despach
elll 18 ~ de 25 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
}.r
e Dezembro de 1979:
atia F
do Q~:~nda Pinto Ribeiro Crispim, auxiliar de serviço de 2.a. classe
llloVida ro do Pessoal Civil do Exército /Academia Militar _ prollos terrna aUXiliar de serviço de 1.' classe do referido quadro / AM,
/77, de Os dos n.·' 1,4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/
28 de b 22 de Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/17, de
ezernbro.

, • Sério
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dO
Maria das Dores Costa Viegas, auxiliar de serviço de 2: cl~:ípal
Quadro do Pessoal Civil do Exército /Hospital Militar ~rJo qUa'
- promovida a auxiliar de serviço de 1: classe do refendo reto'
dro/HMtP, nos termos dos n." 1,4 e 5 do artigo 3.° do De~tllrill
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da po
n." 791/17, de 28 de Dezembro.
dtO dO
Maria da Conceição, auxiliar de serviço de 2: classe do Qua pro'
Pessoal Civil do Exército /Hospital Militar Regional n." 2 -- dtol
movida a auxiliar de serviço de I." classe do referido ó~reto'
/IHMR2, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3: do ., rtatia
-Lei n." 103/17, de 22 de Março, e artigo 19: da ~o
n." 791/17, de 28 de Dezembro.
se dO
Aida da Graça Mendes Brás, auxiilar de serviço de 2: elas gíopal
Quadro do Pessoal Civil do Exército /Hospital Militar R~es(llo
n." 3 - promovida a auxiliar de serviço de 1: classe ~o 3.' dO
quadro/HMR3,
nos termos dos n:' I, 4 e 5 do arusOda por'
Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Março, e artigo 19'taria n." 791/17, de 28 de Dezembro.

Ana Dias Violante, auxiliar de serviço de 2.' classe d~ Qua~~~:;
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - promovIda ~os doS
de serviço de L' classe do referido quadro/CM, nos te d ZZ de
n.O' I, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, ~eJ1lbrO
Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/17, de 28 de De
dO
'M
I
B
R
d
.
'
1
'
d
'd
2'
claSse
idO
J ose
anue
arroco
o ngues, auxi lar e serviço e . J1l0"s

1

Quadro do Pessoal Civil do Exército / Colégio Militar - P:~M'Jl
a auxiliar de serviço de 1: classe do reefrido quad.ro • 10311d;
termos dos n:' 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-LeI n'de Z8
de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77,
Dezembro,
dO
.
..,
' clasSe O'
Maria da Encarnação Roulão, auxiliar de serviço d~.1· __ pro(llrJ,
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar drolC 31
vida a auxiilar de serviço de L' classe do mesmo qU~o: IOde
nos termos dos n." 1,4 e 5 do artigo 3: do Decreto-L;~1111,
/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria n."
28 de Dezembro.
. • 356/13')
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-LeI n. 980.)

iDiârio da República n.· 38 - 2.' Série. de 14 de FevereirO de I

4,' Sé '
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Por des
emP~cho de 14 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
8 de Dezembro de 1979:
Carrne
drm da Costa Pedroso, auxiliar de serviço de 2.' classe do QuaVi~ado Pes~~al Civil do Exército/Instituto
de Odivelas _ promonos t a auxiliar de serviço de L' classe do mesmo quadro/lO,
de 2;rrnos dos n." 1 e 5 do artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77,
De'>
de Março, e artigo 19.· da Portaria n.· 791/77, de 28 de
...ernbro,
~aria E
'
do ~nestIna de Jesus, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro
movoessoal Civil do Exército/Instituto
Superior Militar _ pro.
IIS~da a auxiilar de serviço de L' classe do referido quadro/
n,· 10'3 nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei
77
de 28 / , de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77,
de Dezembro.
~aria d
Qua: Santos Cardoso Dias, auxiliar de serviço de 2.' classe do
do E ~ d.o Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos
refer,~erclto - promovida a auxiilar de serviço de 1.' classe do
do ~ quadro/IMPE, nos termos dos n."· 1,4 e 5 do artigo 3."
~orta ~creto·Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da
na n,· 791/77, de 28 de Dezembro.
CustÓd'

°

Gonçalves Lourenço Basílio, auxiliar de serviço de 2.' classe
Cito~adro do Pessoal Civil do Exército/Centro Gráfico do ExérQUadrorOrnovida a auxiliar de serviço de L' classe ~o referido
Decret C~E, nos termos dos n." I, 4 e 5 do artigo 3." do
Le1 n: 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.· da Por.
taria nO:
~
. 791/77, de 28 de Dezembro.
aria d
dOI~

Qua~r Céu Rosa Oliveira, auxiliar de serviço de 2,' classe do
Proo d~ iPessoal Civil do Exército /Escola Prática de Infantaria
dro/E~OVlda a auxiliar de serviço de L' classe do mesmo qua-lei n.' nos termos dos n"· 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto11,' 79)'/7 103/77, de 22 de Março, e artigo 19,· da Portaria
~
7, de 28 de Dezembro.
atia d
<,

Qua~r;~rdes de Almeida, auxiliar de serviço de 2.· classe do
llloVida a o Pe~~oal Civil do Exército/Instituto de Odivelas _ pronos teem aUXilIar de serviço de L' classe do mesmo quadro/lO,
177, de Os dos n.·· 1,4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/
28 de D 22 de Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de
eZelllbro.

• série
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Q adro
Elvira Correia de Brito, auxiliar de serviço de 2." classe do uvida
do Pessoal Civil do Exército / Instituto de Odivelas - pro~o pos
a auxiliar de serviço de 1.' classe do mesmo qua~rof\ó3/11,
termos dos n. o, 1, 4 e 5 do artigo 3. do Decreto-Leí n. Z8 de
de 22 de Março, e artigo 19.. da Portaria n." 791/77, de
Dezembro.
13)
0

•

(São devidos emolumentos

o

nos termos do Decreto-Lei n.

356/ .

(Diário da República n." 38 - 2.' Série, de 14 de Fevereiro de 1980.)

contaS
Por despacho de 25 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de
em 18 de de Dezembro de 1979:
se dO
Maria Assunção Silva Barros, auxiliar de serviço de 2." elas'ferÔ'
Quadro do Pessoal Civil do Exêrcito/ê."
Tribunal Milita: classe
torial de Lisboa - promovida a auxiliar de serviço de 1. 5 dO
do mesmo quadro/3"TMTL,
nos termos dos n." 1. 4 e e ato
artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
tigo 19.. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
dro da
a
Maria Garção Pires, auxiliar de serviço de 2.' classe do Qu vida.a
Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas - promo s ter'
auxiliar de serviço de L' classe do mesmo quadro~IO,. ~~3/77,
mos dos
1, 4 e 5 do artigo 3.. do Decreto-LeI n. d Z8 de
de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, e
Dezembro.
da
sse
'
L'
L
G
óri
'I'
d
.
d
2'
cla.
rO°
ursa opes
reg no, auxi lar e serviço e,
_.. P
M ana
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de OdivelasdrO/lOi
movida a auxiliar de serviço de L" classe do mesmo q~an o 103
nos termos dos n"· 1,4 e 5 do artigo 3.. do Decreto-Le911t"11,de
/77, de 22 de Março, e artigo 19.. da Portaria n." 7
28 de Dezembro,
Quadro
Ilda Serrano dos Santos, auxiliar de serviço de 2.' classe do oJl10vid~
do Pessoal Civil do Exército /Instituto de Odivelas - Píl0, ~
a auxiliar de serviço de L' classe do mesmo qu~droo 103/ d~
termos dos n." 1 e 5 do artigo 3 .. do Decreto-leI n. de ZS
de 22 de Março. e artigo 19.. da Portaria n." 791/77,
Dezembro.
da
, laSse 'r'
Maria Augusta Oliveira Mota, auxiliar de serviço de ~. cdo
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro FinanceIro referi
cito - promovida a auxiliar de serviço de L' classe do

11"·

~~jo

.,' Sé..:

~
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ta,dro/CFE,
nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3,· do Decretol
n,.e 7 n,o 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.° da Portaria
91/77, de 28 de Dezembro.
lUlsa d

'.

do ~ Oliveira Barros, auxiliar de serviço de 2.· classe do Quadro
Vidaessoal .~ivil do Exél'cito/lnstituto Superior Militar - promono a auxiliar de serviço de L' classe do mesmo quadro/ISM,
/7; termos dos n:' 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/
28 d de 22 de Março, e artigo 19. da Portaria n." 791/77, de
e Dezembro.
0

~aria LUísa 01"
C
..
d
.
d
2.' c 1
rveira da
osta dos Santos, auxiliar
e serviço e
Od' asse do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de
rne~velas- promovida a auxiliar de serviço de La classe do
do ~o quadro/10, nos termos dos n:· 1, 4 e 5 do artigo 3:
J>ort ~creto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da
(Sã
arla n.s 791/77, de 28 de Dezembro.
o devidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário d

a República n.O 38 - 2.' Série. de 14 de Fevereiro de 1980.)

'}lord
~

e:I>~~ho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Dezembro de 1979:
a.ria,1\
.

~ct;-

dro
Ferreira ~i~gas, au~iil~r de s~rviço de 2. a. classe do QuaVida a IPes~~al CIvIl do ExerCito/InstItuto de Odivelas - promonos t aUXIlIar de serviço de L' classe do mesmo quadro/R),
/77 ~rmos dos n.O' 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/
28 de ~ 22 de Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de
e7Jembro.
"ntóh:
'''0 p'
s
J>essoI{e .~arcia, auxiliar de serviço de 2. a classe do Quadro do
~arg a .CIVIl do Exército/Campo de Instrução Militar de Santa
referi~rlda - promovido a auxiliar de serviço de L' classe do
tigo 3 ~ qUadro/CIMSM, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do arda J>o~td? Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março e artigo 19:
"
afIa n: 791/77, de 28 de Dezembro.
ntón'
lO ~Ub'
,
SOaI C" ~na, auxiliar de serviço de 2. a classe do Quadro do Pes~arga l.vll do EXército/Campo de Instrução Militar de Santa
a
rnesrnofld - promovido a auxiliar de serviço de 1.a classe do
tigo 3' qUadrO/CIMSM, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do ar.
da })o~td? Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19:
afia n.O 791/77, de 28 de Dezembro.
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~

Alexandrina da Costa Ferreira, auxiliar de de serviço de 2,' cl~:'
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar--~rJ.
movida a auxiliar de serviço de L' classe do mesmo qu~dr~/103/
nos termos dos n." I, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n. 7 de
/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria n," 791/7 •
28 de Dezembro.
dO
José Maria Vieira, auxiliar de serviço de 2: classe do QuadrojJi~
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - promovido a aUJ'dOS
de serviço de I." classe do mesmo quadro/CM, nos te!lllO;zde
n.·· I, 4 e 5 do artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77, de bro,
Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de DezeJll
dO
Maria Celestina de Araújo Dias, auxiliar de serviço de 2." cla~~a e
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Repartição de
Ilas!'
c
Disciplina/Dâl'D - promovida a auxiliar de serviço de I, 4 e 5
do referido quadro/RJD/DSlD,
nos termos dos n," 1. ÇO e
do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Mar •
artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,

lU;

adrO
José António Martins, auxiliar de serviço de 2." classe do ~ pro'
do Pessoal Civil do Exército/Campo de Tiro de Alcochete /CrA.
movido a auxiilar de serviço de I." classe do mesmo qua~ro o 103/
nos termos dos n." I, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-LeI 11/'77,de
/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria n." 791
28 de Dezembro.
56/13,)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário da República n.· 38 - 2,' Série, de 14 de Fevereiro de 1980.)
collt~S

Por despacho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 18 de Dezembro de 1979:
, claS~
Maria de Lourdes Fradique Rocha, auxiliar de serviço de 2, ti1barl'
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de
sse d~
de Lisboa - promovida a auxiliar de serviço de 1.' c ~igo3,
referido quadro/RAL, nos termos dos n,·' I, 4 e 5 d,Oar19: d~
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artIgO
Portaria n.· 791 /77, de 28 de Dezembro.

A(

.
d e 2 ." c1asse do 1Q\la~r~
11,
Suzete d e J esus F'reitas, auxi'I'lar d e serviço
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Region~do qll~'
- promovida a auxiliar de serviço de I." classe do referI

4,' Sé '
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~O!IIMR3, nos termos dos n.·· 1,4 e 5 do artigo 3: do Decreton .e\ n,o 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria
(Si! ' 91/77, de 28 de Dezembro,
o devidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário d

a República

n.s 38 ~ 2." Série, de 14 de Fevereiro de 1980.)

~or d
e~P;cho de 29 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
1 de Dezembro de 1979:
~aria d
do ; Jesus André, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
..._ essoal Civil do Exército/Regimento
de Infantaria de Beja
dr0~movida a auxiliar de serviço de L" classe do referido qua-te' IB, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreton,O
103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria
C
1/77, de 28 de Dezembro,
elestina
do Laura Amaral Gonçalves, auxiliar de serviço de 2." classe
..._PQuadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas
drorI~oVida a auxiliar de serviço de L' classe do mesmo qua-tei
,nos termos dos n." I, 4 e 5 do artigo 3.° do Decreton.· 79~·· 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria
~
/77, de 28 de Dezembro.
aria ~
iless~s~ ~i~tório, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do
Vida a Cívíj do EXército/Repartição
de Oficiais/DSP _ promo/DSpa aUxiliar de serviço de L" classe do referido quadro/ROI
-lei ' ~os termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreton." 79~' 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria
(Silo d
/77, de 28 de Dezembro.
eVido
(D'
s emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

\:.0

lário d

a RepÚblica D.· 42 - 2." Série, de 20 de Fevereiro de 1980.)

!lor
despacho
elll 21 d de 19 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
e Dezembro de 1979 :

aOsa D

do ~~an Guerreiro, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
Illovidssoal Civil do Exército /Escola Prática de Artilharia _ pro/t.PA. a a aUxiliar de serviço de L" classe do referido quadro/
n.· I03~oS termos dos n:' I, 4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei
de 28 d 7, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77,
n.O SSS/; Dezembro, com a nova redacção dada pela Portaria
9, de 22 de Outubro.

• série
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4

Maria do Céu Vila Lopes, auxiliar de serviço de 2,' classe do ~~~:
dro do Pessoal Civil do Exército /Hospital Militar Principal-- drol
movida a auxiliar de serviço de 1.' classe do referido quareto'
/HMP, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3,· do peCtaria
-Lei n." 103/17, de 22 de Março, e artigo 19,· da por
n." 791/77, de 28 de Dezembro,
dto
Custódia Maria Calhau, auxiliar de serviço de 2," classe d~ QU~ro'
do Pessoal Civil do Exército / Escola Prática de Artilhana -- drol
movida a auxiliar de serviço de L" classe do referido quaretO'
/EPA, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3,· do pe~taría
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19,· da po
n." 79>1/17, de 28 de Dezembro,
adrO
Maria Lídia Bernardo, auxiliar de serviço de 2." classe do ~obiti·
do Pessoal Civil do Exército/Distrito de Recrutamento e • classe
zação de Viseu - promovida a auxiliar de serviço de I, 5 dO
do referido quadro/DRMV,
nos termos dos n." 1, 4 e e ar'
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
tigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
o dO
Maria da Nóbrega, auxiliar de serviço de 2." classe do Qua~da a
Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas - promo OS ter'
auxiliar de serviço de 1. classe do referido quadroZIO: ~03111,
mos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3.. do Decreto-Le! n. 28 de
de 22 de Março, e artigo 19.. da Portaria n." 791j77. de
Dezembro,
Quadt
Irmina Pipes de Oliveira, auxiliar de serviço de 2." classe do movida
do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas - pr/~O. Jlos
a auxiliar de serviço de I." classe do mesmo qua~ro. 103111,
termos dos n,·· 1,4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n'd 28 de
de 22 de Março, e artigo 19.. da Portaria n." 791/77. e
Dezembro,
6/13,)
n."
35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei
8

°

0
(Diário da República n,· 42 - 2,' Série. de 20 de Fevereiro de 198 .)

Por despacho de 19 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 21 de Dezembro de 1979:

cootP
'Ço

de

t~

Maria do Espírito Santo Mendes Batista, auxiliar de ~e~~~o
2." classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/D~re de .
Arma de Artilharia - promovida a auxiliar de serViÇO

4.' S"r'

~
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Classe d
do
. o mesmo quadro/DAA,
nos termos dos n." I, 4 e 5
art' artIgo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e
(Sã
Igo 19.· da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
o devidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n.· 4:r-

2.' Série, de 20 de Fevereiro de 1980.)

!lor d
e:P;cho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
1 de Dezembro de 1979:
OliviaCeI
do este Romão Afonso Amaro, auxiilar de serviço de 2.' classe
u
lha
adro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de ArtiQUr~a- promovida a auxiilar de serviço de 1.' classe do mesmo
rO/EPA, nos termos dos n.·· 1 e 5 do artigo 3: do Decreton
n.· \9 .• 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria
1/77, de 28 de Dezembro.
~aria A. '.
elia dos Santos Fernandes Neves, auxiliar de serviço de
2'
t~r ~asse do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio MiliQUad promovida a auxiliar de serviço de 1.' classe do mesmo
-le' rO/CM, nos termos dos n." 1,4 e 5 do artigo 3." do Decreton
n.· \9 .• 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria
1/77, de 28 de Dezembro.
JOSé F

9

-r.;.

:n

~;reira
Cruz, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do
de s~~.CiVil do Exército/Colégio Militar - promovido a auxiliar
n.·' 1 IÇOde 1.' classe do mesmo quadro/CM, nos termos dos
~ar ' 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103(77, de 22 de
Ço, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
~anUel G
~esso ~nç~l~es, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do
de se: .CIVIl do Exército/Colégio Militar - promovido a auxiliar
n.·' 1 VIÇOde L' classe do referido quadro/CM, nos termos dos
~arç' 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
o, e artigo 19: da Portaria n." 791 (77, de 28 de Dezembro.
Cei
este P
QUadereira Aguiar Correia, auxiilar de serviço de 2.' classe do
-- Pr ro d~ Pessoal Civil do Exército /Escola Prática de Artilharia
dro/~:oVlda a auxiliar de serviço de I: classe do referido qua-lei
:--' nos termos dos n." I, 4 e 5 do artigo 3." do Decreton.· 79~' 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria
POrta .177, de 28 de Dezembro, com a nova redacção dada pela
fia n.. 555/79, de 22 de Outubro.
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Maria dos Anjos Urze, auxiilar de serviço de 2.' classe ~o
Vila
do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Infantana de s!110
Real- promovida a auxiliar de serviço de L' classe ~o ~~ dO
quadro/RIVR,
nos termos dos n." I, 4 e 5 do artIgo .porDecreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da dada
taria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a nova redacção
pela Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro.

Judite Marques dos Santos, auxiilar de serviço de 2." classe do ~~:
dro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas - pro/lO,
vida a auxiliar de serviço de I." classe do mesmo q~ad~oI03/
nos termos dos n.o, 1 e 5 do artigo 3.. do Decreto-LeI n'
de
77
/77, de 22 de Março, e artigo 19.. da Portaria n." 791/ '
28 de Dezembro.
3)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 3

56/7 .

(Viário da República n." 43 - 2.' Série, de 21 de Fevereiro de 1980.)

Por despacho de 29 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de
em 21 de Dezembro de 1979:

contaS

adro
Elvira Marques Maia, auxiliar de serviço de 2." classe do Q~vjda
do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas - pro~ lIos
a auxiliar de serviço de L' .classe do mesmo qu~dro!Ilà3/71,
termos dos n." 1 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n. 28 de
de 22 de Março, e artigo 19.. da iPortaria n." 791/77, de
Dezembro.
2' claSse
Maria Angélica Fernandes e Moreira, auxiliar de serviço de . prW
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Milita~es!110
cipal- promovida a auxiliar de serviço de I." classe dOpecret?'
quadro/HMP, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3" do portaflJ
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19" da
n." 791/79, de 28 de Dezembro.
Qlllldr~
Maria Adelaide Bernardo, auxiliar de serviço de 2." classe ~o a all~do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - promOVIda ter!110S
liar de serviço de I." classe do mesmo quadro / CM, no~ 22 de
dos n." 1 e 5 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103;77, ~!11b!O'
Março, e artigo 19.. da Portaria n.· 791/77, de 28 de pe

• clasSe
Albina Alves Coutinho de Freitas, auxiliar de serviço ~e. 2. ...-l'~~do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Mtlita~o/O"
movida a auxiliar de serviço de 1.' classe do mesmo qua

4,'
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~
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~~ termos dos n." I, 4 e 5 do artigo 3,· do Decreto-Lei
103
/77 /77, de 22 de Março, e artigo 19,· da Portaria n." 791/
, de 28 de Dezembro,

~aria ~
Qu dosa Pomares Tavares, auxiilar de serviço de 2: classe do
Vid: ro do, Pessoal Civ)l do Exército/Colégio Militar _ promonos a aUXIliar de serviço de L' classe do referido quadro/CM,
/77 termos dos n,·· 1 e 5 do artigo 3,· do Decreto-Lei n." 103/
28 d de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de
e Dezembro,

DeJtn'
Q~addos Santos Januário, auxiliar de serviço de 2: classe do
moa, ro do Pessoal Civil do Exército / Instituto de Odivelas _ pronosV~daa auxiliar de serviço de L' classe do referido quadro/R),
/77 ermos dos n."· I, 4 e 5 do artigo 3,· do Decreto-Lei n." 103/
28 d de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de
e Dezembro,
~aria E'
Pes lIsa Pereira, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do
oal
Vid:
Civil do Exército / Escola Prática de Artilharia - promonos t a aUxiliar de serviço de L" classe do referido quadro/EPA,
177 ermos dos n."' 1,4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/
28 'dde 22 de Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de
n,'
Dezembro, com a nova redacção dada pela Portaria
(Slo
S /79, de 22 de Outubro,
devidos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(,emolumentos

s;

D'ário d

a RepÚblica

n,· 43 -

2,' Série, de 21 de Fevereiro de 1980,)

flor

d

~

~P~~ho de 29 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Dezembro de 1979:

aria ~ "

a
do QIli Botelho de Andrade, auxiliar de serviço de 2: classe
mOViduadrodo Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar _ pronos t a a auxiliar de serviço de I: classe do referido quadro/CM,
177 ~rmos dos n."' 1,4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/
28 de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de
V'
ezembro,
~~
.
do;:e Jesus Aires, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro
"'_pr:Soal,Civil do Exército/Regimento de Infantaria de Abrantes
dro/~~VIda a auxiliar de serviço de I: classe do mesmo qua-lei n" nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3." do Decreton,' 791'/ 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria
17, de 28 de Dezembro,

b
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Aida Teodora da Cunha, auxiliar de serviço de 2,' classe do QU~~~
do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas - proJ1lO pos
a auxiliar de serviço de L" classe do mesmo quadro/IO'3/71,
termos dos n." I e 5 do artigo 3," do Decreto-Lei n," 1~8 de
de 22 de Março, e artigo 19,' da Portaria n." 791 j77, de
Dezembro,
.'
d a C osta P'ires C'orreia, auxiillar d e serviço
'd
e 2'
' claSse
pro'
C onstãncía
do Quadro do Pessoal Civil do Exército / Colégio Militar __CM,
movida a auxiilar de serviço de L' classe do mesmo qu~df~/I03/
nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3.. do Decreto-Lei n'71 de
j77, de 22 de Março, e artigo 19,' da Portaria n." 791/ '
28 de Dezembro,
e dO
Filomena da Conceição Almeida, auxiliar de serviço de 2." cl~s~sde
celf
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Lan
eSJ110
Lisboa - promovida a auxiliar de serviço de I." classe do ~. dO
quadro/Rl.L, nos termos dos n." I, 4 e 5 do artigo d 'pot'
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19" a
taria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
• claSse
Domingos António Rosa Carvalho, auxiliar de serviço ~e, 2, __ ptO'
do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Colégio MIlttaf ICM'
movido a auxiliar de serviço de L' classe do referido ~ua~~~3/71,
nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3 .. do Decreto-Lei n. 28 de
de 22 de Março, e artigo 19.. da Portaria n." 791/77, de
Dezembro,
• classe
Ana Maria Marcelo Ribeirinho da Silva, auxiliar de serviço ,d,e2,__ pro'
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio MIlttar oICM'
movida a auxiliar de serviço de I." classe do referido qu~df • 103/
nos termos dos n," 1,4 e 5 do artigo 3.. do Decreto·Lel :/'11, de
/77, de 22 de Março, e artigo 19.. da Portaria n." 79
28 de Dezembro,
.
/13,)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 43 -

• 356

n.

0
2,' Série, de 21 de Fevereiro de 198 ,)

COPI~S

Por despacho de 25 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de
em 21 de Dezembro de 1979:

Qlladt?
Alípio Joaquim Loureiro, auxiilar de serviço de 2." classe ?O a 1I1l~J'
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - promovido terJ11°s
liar de serviço de L' classe do referido quadro/CM, nos

4,' Sél'J'

~
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N,· 3

------------------------------------------ 12.5

dos n·' 1
22 d'
,4 e 5 do artigo 3,· do Decreto-Lei n." 103/77, de
l)ee
Março, e artigo 19,· da Portaria n." 791/77, de 28 de
Zembro,
A.ll1érico P'
do p Ires Mendes, auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro
liar ~:soal ,?ivil do Exército/Colégio Militar - promovido a auxidos ., serviÇo de I: classe do mesmo quadro/CM, nos termos
},farn, 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
lo
ço, e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
sera d
'
do ; Silva Marcaío, auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro
a 'lu e~~oal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas - promovida
tertnxiliar de serviço de I: classe do referido quadro/LO, nos
de 2~s dos n:' 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77,
l)ezeb de Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de
!
rn ro.
lláciaC '
do QOlidónia GOdinho de Castro, auxiliar de serviço de 2: classe
adro
..._Pru
, do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior
do Exército
dro/~~Ovlda a auxiliar de serviço de 1,' classe do mesmo qua-lei
oE, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto!l,O 79~'/ 103/77, de 22 de Março, e artigo 19,0 da Portaria
~a '
77, de 28 de Dezembro,
ria <'\
Quad~é1iaEsteves Ribeiro, auxiliar de serviço de 2,' classe do
<, Proo do, Pessoal Civil do Exército /Campo
de Tiro de Alcochete
dro/C~OVlda a auxiliar de serviço de I: classe do mesmo qua-lei n .A., nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto!l,O 791'/7103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria
~ar'
7, de 28 de Dezembro,
la l!,dit
dro doeipSoares Queirós, auxiliar de serviço de 2: classe do Qua..._Ptom e~soal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n." 1
dtolI'I?~1o;lda a auxiliar de serviço de L' classe do mesmo qua'lei n,. 1, nos termos dos n:' 1 e 5 do artigo 3: do Decret?n,O 791/7103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria
<\cmi
7, de 28 de Dezembro.
~~d~e~aria ,Pinto, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro
hdar de oal
do Exército/Colégio Militar _ promovida a auxiser CIVil
'
Os n o, ViÇOde I: classe do referido quadro/CM, nos termos
22 de' MI, 4 e 5 do artigo 3,· do Decreto-Lei n." 103/77, de
~ l)ezernbro,arço, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de
(I)~o
deVidos
(Diário d

emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

a .RepÚblica n.s 43 -

n." 356/73,)

2,' Série, de 21 de Fevereiro de 1980,)

" Sé~o
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cootaS

Por despacho de 25 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de
em 21 de Dezembro de 1979:
, classe
Maria Manuela Marques Bernardo, auxiilar de serviço de 2. pra'
do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Colégio Militar
movida a auxiliar de serviço de L' classe do mesmo qu~dr~ 103/
nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lel °/'77, de
/77, de 22 de Março, e artigo 19.° da !Portaria n." 791
28 de Dezembro.
13.)
n." 356/
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei

ícrj·

(Diário da República n," 43 - 2." Série, de 21 de Fevereiro de 1980.)

cootP
Por despacho de 29 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de
em 21 de Dezembro de 1979:

('liÇa
Cidália da, Conceição Parreira Rodrigues Lourenço, auxiliar. di~~légiO
de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exérclto roes(llo
Militar - promovida a auxiliar de serviço de L" classe d~ecret~'
quadro/CM, nos termos dos n:' 1 e 5 do artigo 3: do portarIa
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e do artigo 19: da
n." 791/77, de 28 de Dezembro.
dO
claSsee'
Adelina Maria Freitas Timóteo, auxiliar de serviço de 2:
}:lOS
'
de '00
Quadro do Pessoal Civil do Exército /Escola Pr át lca refe(J
nharia - promovida a auxiliar de serviço de L" classe dopecreto"
quadro/EPE, nos termos dos n:' 1 e 5 do artigo 3: do portarIa
-Leí n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da
n." 791/77, de 28 de Dezembro.
01
erviÇo00
Olga Espanhol de Carvalho Correia Elias, auxiliar de ~ cç~o e
2." classe do Quadro do Pessoal Civil do Exércit.o/Dlrel.' cl~;:
Serviço de Finanças - promovida a auxiliar de servlÇOde artigOd$
do mesmo quadro/DSF, nos termos dos n." 1,4 e 5 ~oo 19.'
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e arUg
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
rf
• clast
Flora Rodrigues Marques Mateus, auxiliar de serviço d~ ~~I/J3r.1"
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Repartição
feridOqtloo
_ promovida a auxiliar de serviço de L" classe do re ~o 3'~of'
rU
dro/RG/EME,
nos termos dos n." 1, 4 e 5 do a • da o'
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de 'Março, e artigo ~'cç~O da
taria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a nova re a
pela Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro.

4.' Sér'
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do afIa dos Santos da Trindade, auxiliar de serviço de 2: classe
de ~uadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
astelo Branco - promovida a auxiliar de serviço de 1.' classe
do ref
id
tigo ;fI o quadro/R!CB, nos termos dos n.O 1, 4 e 5. do ar3
da p . do Decreto-Lei a.· 103/17, de 22 de Março, e artigo 19.·
(Sã
ortaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
o dev'd
I Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
O

(Diário d

a República n.O 43-2."

Série, de 21 de Fevereiro de 1980.)

!lard
espach d
em 21 o e 29 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Dezembro de 1979:
aria

lit do Vicência
Alrneid
.
d e 2 .• cIasse
Q
ei a M'artíns, auxi'liar d e serviço
mOV'duadrodo Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - pronos t a a auxiliar de serviço de I: classe do referido quadro/CM,
177 ermos dos n." 1 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/
28 d de 22 de Março, e artigo 19.° da Portaria n." 791/17, de
e Dezembro.
l3elm'
Iraclda Co ncerç. o Piinto C arval h o Morais,
. auxi'li ar de serviço
.
de
2.'
t\rtiI:ss~ do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Regimento de
class afta de Lisboa - promovida a auxiliar de serviço de 1.·
do e ~o referido quadro /RAL, nos termos dos n. o. 1, 4 e 5
artigartlgO 3.° do Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Março, e
o 19.° da Portaria n." 791/17, de 28 de Dezembro.
Deolind
do ~ Pereira Teixeira, auxiilar de serviço de 2: classe do Quadro
Vida:Ssoal. ~ivil do Exército/Repartição Geral/EME - promo
lB,Mll aUXIlIarde serviço de I: classe do referido quadro/RG/
'lei 'o nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreton.O79~' 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria
/77, de 28 de Dezembro.
?\taria Or
.
QuadInda Gaveta Ferreira, auxiliar de serviço de 2." classe do
mOVidr~
do P~s~oal Civil do Exército/Instituto de Odivelas - pronos t a aUXiliar de serviço de L" classe do referido quadro/LO,
177 ~rmos dos n:' 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/
28 de ~ 22 de Março, e artigo 19.° da Portaria n." 791/17, de
(São d
ezembro.
eVidos
(D'
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
ã

[ário d

a RepÚblica n," 43 - 2.' Série, de 21 de Fevereiro de 1980.)

• sétí~
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4

<Pordespacho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de cool$S
em 21 de Dezembro de 1979:
iredo Sil
'd
classe
I va, auxi'I'lar d e serviço
e 2''d've1aS
M ana' Emi'I'la d e F'igueire
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de O IqUa'
_ promovida a auxiliar de serviço de L' classe do mesrnOto.r.,eí
dro/IO, nos termos dos n,O' 1 e 5 do artigo 3.° do Decr;91/77,
n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19,° da Portaria n."
de 28 de Dezembro,
, de
Isalita de Sousa Lopes Abalada da Silva, auxiilar de serv~~tí~
2: classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola
e da
de Artilharia - promovida a auxiliar de serviço de 1." cla~so 3.'
mesmo quadro/BPA, nos termos dos n."· 1, 4 e 5 d~ ar~:.' d~
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de 'Março, e artIgo
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
73)
.
° 356/ '
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n." 45 - 2." Série, de 23 de Fevereiro de 1980,)

Por despacho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 31 de Dezembro de 1979:

coptaS

da
Ludovina dos Anjos, auxiliar de serviço de 2,' classe do Qu;dr;e~1
Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Infantaria de VI o qOa'
_ promovida a auxiliar de serviço de 1.. classe do rnes~ecret~'
dro/RIVR, nos termos dos n."' 1,4 e 5 do artigo 3." do portarIa
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da da pela
n." 79'1/77, de 28 de Dezembro, com a nova redacçãO da
Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro,
Quadt
Maria da Nazaré Damásio, auxiliar de serviço de 2," classe do rorO°'
do Pessoal Civil do Exército/Repartição
Geral/DSP
~/~O/
vida a auxiliar de serviço de 1." classe do referido qua hecret~'
/DSP, nos termos dos n:' I, 4 e 5 do artigo 3: do portarIa
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da
n." 791/77, de 28 de Dezembro.
I
pessoa
Maria Joana, auxiilar de serviço de 2," classe do Quadro do vidll $
s
Civil do Exército/Escola
Prática de Artilharia - prorn;A, po
auxiliar de serviço de 1," classe do referido quadro/E • 103/
i n
de
termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3." do Decreto-LeI 1i77, ,
/77, de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria n." 79 portarIa
28 de Dezembro, com a nova redacção dada pela
n." 555/79, de 22 de Outubro.

°
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t\.nad~ugusta Castilho de Luna Caldeira Marques, primeiro-oficial
cc' Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão Finanri~ra Geral/DSF - promovida a adjunto administrativo do refedo °riuadro/CGFG/DSF,
nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3:
Porta ~creto·Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da
na n.· 791/77, de 28 de Dezembro.
~aria d
Qu d Conceição de Almeida, auxiliar de serviço de 2: classe do
__ a ro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Artilharia
IE~~rnOvida a auxiliar de serviço de La classe do referido quadro/
'le' ' nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 5: do Decreton- ~9n.0 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria
P~rt ~177, de 28 de Dezembro, com a nova redacção dada pela
~
ana n.O 555/79, de 22 de Outubro.
anUel A
Civ'l Ugusto Pimenta, fiel de depósito do Quadro do Pessoal
a eI do Exército/Batalhão
do Serviço de Materialpromovido
dosnca~~egado de depósito do referido quadro/BSM, nos termos
n
22 d . 1, 4 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de
Dez e Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de
de ~~bro, Com a nova redacção dada pela Portaria n." 555/79,
l\.t
de Outubro.
aria fi
do perreira Lopes, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro
rI10v·~SsoalCivil do Exército /Escola Prática de Engenharia - proI EP~ a a auxiliar de serviço de I: classe do referido quadro /
'lei ' ~os termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreton.· 79~' 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria
(São d
177, de 28 de Dezembro.
eVido
(D"
S ern.olumentos nos termos do Decreto-Lei
n." 356/73.)
lario d

a República n.? 45 - 2.' Série, de 23 de Fevereiro de 1980.)
{)Or

despach
elll 16 o de 26 de Abril de 19799, visado pelo Tribunal de Contas
};'~li.
de Janeiro de 1980:
Cidade
de 2' Conceição Juromenha Ferreira Silva, auxiliar de serviço
de intlasse. do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
1.' ela anta na de Elvas - promovida a auxiliar de serviço de
do art~se do referido quadro/RIE,
nos termos dos n:· 1 e 5
artigo
3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e
'~ar'
. da 'Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.

If~o

IQaNatália l>Od .
B
'U
.
d 2· 1
d
uadro
'-'. rigues ento, auxi ar de serviço e . c asse o
do Pessoal Civil do Exército /Escola iPrática de Bnge-
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(efc'
nharia - promovida a auxiilar de serviço de L" classe d0 o dO
3
rido quadro/EPE, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artIgO 'taria
'Decreto-Lei n." 103/77, de 22 Março, e artigo 19,· da por
n." 791/77, de 28 de Dezembro.
dO
Rita Antunes Lopes, auxiliar de serviço de 2: classe do Q~ladrOpro_
Pessoal Civil do Exército/Escola
Prática de Engenhana;
pos
movida a auxiilar de L" cIas~e do referido quad~o/~P 03/77,
termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n. 128 de
de 22 de Março, e artigo 19.° da Portaria n." 791/77, de
Dezembro.
6/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 35
(Diário da República n." 45 - 2,' Série, de 23 de Fevereiro

0
de 198 ,)

coptaS
Por despacho de 11 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de
em 21 de Dezembro de 1979:
• classe
Maria Helena Marques dos Santos, auxiliar de serviço de 2ÓdíveJas
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de
qtJa- promovida a auxiliar de serviço de 1.' classe do meSr!l°to·Ví
dro/IO, nos termos dos n:' 1 e 5 do artigo 3.° d~ De~r;91171,
n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da !Portana n.
de 28 de Dezembro.
QtlaFrancisco António Janeiro, auxiliar de serviço de 2." classe d~ovídO
dro do Pessoal Civil do Exército / Colégio Militar - pr~~{, !los
a auxiilar de serviço de 1_. classe do mesmo quadro / d 22 de
termos do n." 1 do artigo 3.0 do Decreto-Lei n." 103/77, eerllbrO.
Março, e artigo 19: da Portaria n." 791177, de 28 de DeZ
QtJaO!
Manuel Inácio da Palma, auxiilar de serviço de 2." classe do vido a
do Pessoal Civil do Exército / Academia Militar - prorn~, pOs
auxiliar de serviço de I." classe do referido quadro/.A103/11,
.•
de
termos dos n." 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-Ler n. d 28
de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77. e
Dezembro.
56/13.)
•
o 3
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
)

°

(Diário da República n.? 47 - 2.' Série, de 26 de Fevereiro

0
de 198 .

,
Por despacho de 25 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de
em 21 de Dezembro de 1979:

coptJIÍ
• ela

,se

Emília Baptista CUnha Gomes da Silva, auxiliar de serviço ,d~~ .......
pro'
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Museu
:MIlita

~
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.
M
no

auxj lar de serviço de 1.· classe do mesmo quadro / M ,
dos n. o. 1, 4 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei
177 03/77, de 22 de Março, e artigo 19.° da Portaria n." 791/
, de 28 de Dezembro.

n/ 1termos

lfaria d

.
Qu ~ Encarnação Castelo, auxiliar de serviço de 2: classe do
mea, r? do Pessoal Civil do Exército/Escola Militar de Electroref~·nJca - promovida a auxiliar de serviço de 1.' classe do
do ~do quadro/EMEI, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3.°
Port ~creto-Lei n.? 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da
afia n.O 791/77, de 28 de Dezembro.
t\ntÓnia D .
do P elfIna Fonseca, auxiilar de serviço de 2." classe do Quadro
-_ pessoal Civil do Exército /Regimento de Infantaria de Elvas
<Iror~moVida a auxiliar de serviço de L' classe do referido qua-te' ~IE, nos termos dos n. o. 1, 4 e 5 do artigo 3.° do Decreton
n.· \9 .• 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria
1/77, de 28 de Dezembro.
lfaria
Qu~minda ;Pinto Gomes, auxiliar de serviço de 2: classe do
mov'~o do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas - proI Ia I a a auxiliar de serviço de 1.. classe do referido quadro /
n.' io~oS termos dos n."· 1 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei
de 28 177, de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77,
de Dezembro.
t'eIícia d
.
. do; Jesus Domingos, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro
---Pressoal Civil do Exército/Regimento
de Infantaria de Elvas
droIR~oVida a auxiliar de serviço de 1.' classe do ref.erido qua-lei 1~, nos termos dos 11." I, 4 e 5 do artigo 3." do Decreto,n.' 7~~' 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da Portaria
.
/77, de 28 de Dezembro.

~-1a.fla

J;'

<loQrnanda Ferreira Dias Pais, auxiliar de serviço de 2: classe
M:iIit~adro ~o Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região
do re;e ~e Lisboa - promovida a auxiliar de serviço de 1.' classe
artigo 3r,ldo quadro/QG/RML,
nos termos dos n."· 1 e 5 do
da r"o rta. do
. Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.'
~
na n.O 791/77, de 28 de Dezembro.
a.ria <I
<lo QuCarmo da Guia Ferreira, auxiliar de serviço de 2: classe
tnoVi<ladro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - proa a auxiliar de serviço de I: classe do referido quadro/
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Vi
cre to·
/CM, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3.. do De
1/77,
n." 103/77, de.22 de Março, e artigo 19.. da Portaria n." 79
de 28 de Dezembro.
7 3)

56/ .

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 3

(Diário da República n." 47 - 2.' Série, de 26 de Fevereiro de 1980.)

.
co!lt~S
Por despacho de 20 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 6 de Dezembro de 1979:
QIl~'

Maria da Conceição Mota Barreira, enfermeira de 3: class~ d~ !l.' Z
iOOa
dro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Reg
adrO!
_ promovida a enfermeira .de 2: classe do refe~ido ° q~34!76,
/HMR2, nos termos do artigo 6 .. do Decreto-Lei n: e 107!
de 8 de Julho, 11."' 1 e 2 do artigo 1.0 do Decreto-Lei 0/. 71, de
/77, de 16 de Agosto, e artigo 18.. da Portaria n." 791
28 de Dezembro.
73.)
° 356/
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
0
(Diário da República n," 47 - 2.' Série, de 26 de Fevereiro de 198 .)

co!lt~S
Por despacho de 27 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de
em 11 de Janeiro de 1979:
Julieta da Silva Mendonça, encarregada de serviço
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
n." 1 _ promovida a encarregada de serviço
mesmo quadro/HMRl,
nos termos dos n." 1,4
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
iPortaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.

se dO
de
c::giOO~
Militar I sse d~
de L' c atigo).
e 5 ~o a\9.' d~
e artigO

?:

QIl~d(O

Leonardo Ledo Soares, auxiliar de serviço de 2: classe do JllovidO
do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas - pr/~O, !l~
a auxiliar de serviço de I: classe do mesmo qu~droo 103!7d~
termos dos n." 1 e 5 do artigo 3.. do Decreto-Lei n. de 28 .
de 22 de Março, e artigo 19.. da Portaria n." 791j7~, 0,00'0
Dezembro, ficando assim rectificado na parte respectlVfeVerd
tante do Diário da República n." 34, 2." Série, de 9 de
de 1980.
asse
Z,' l .~
Maria Pereira de Sousa Brazão, encarregada de serviço de l;fll!lta(Je
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de l' elaS'
do Funchalpromovida a encarregada de serviço de .

4.'

~L

•
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Illesmo quadro/RIF,
nos termos dos n.O' 1 e 5 do artigo 3.°
'P~rtD~cretO-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da
(São d ~na n.· 791/77, de 28 de Dezembro,
(D~':~dos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
afio da República n.· 48 -

2." Série, de 27 de Fevereiro de 1980.)

IV - TRANSFER~NClAS
Annas e serviços
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Recrutamento
'tere'
~Iro-Oficial
Maximiano Jesus Andrade, do Batalhão de Caçaores 5
Deve
.
ser Co .
nSlderado nesta situação desde 13 de Fevereiro de 1980.
II.
Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
rlll) .
elro-or .
&aÇã IClal José Alberto Vicente Lopes, da Secção de CatoloDeVe o (SECA/EX).
ser co .
nSlderado nesta situação desde 12 de Fevereiro de 1980.
Pri .
Direcção do Serviço de Finanças
lI)elrO_of'.
Civil d~lal :Américo Costa de Mendonça, da Repartição de Pessoal
DeVe
Direcção do Serviço de Pessoal.
ser cOn .
SIderado nesta situação desde 12 de Fevereiro de 1980.
dEscolas práticas das armas e serviços, centros
e instruÇão, unidades e outros estabelecimentos
o\Ultil'
Regimento de Infantaria de Viseu
lar d
~.
e ser'
D
Ilitar. ViÇOde 2.' classe Manuel Melo Martins, da Academia
eVe
ser
con'
Siderado nesta situação desde 1 de Fevereiro de 1980.
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134

DO EXE.RCITO N.o' 3

Regimento de Infantaria de Queluz/Serra da Carregueirll
.
. Vias,
Escriturária-dactilógrafa
Ana Maria Chora Pereira ValentllJl
da Academia Militar.
1980.
Deve ser considerada

nesta situação desde 5 de Fevereiro de

Batalhão de Infantaria de Chaves
.
eOtO
1J1l
Auxiliar de serviço de 2: classe Maria dos Anjos Urze, do Reg
de Infantaria de Vila Real ..
1980.
Deve ser considerada nesta situação desde 11 de Fevereiro de

V-DIVERSOS

r.vior
Por portaria de 5 de Novembro de 1979, do Chefe do Estado~eJ1lbrO
e
do Exército, visada pelo Tribunal de Contas em :3'1 de V
de 1979:
por
Licenciado Ramiro de Almeida Valente Correia - prorrogad;oJ1liS'
por mais três anos, desde 4 de Novembro de 1979, a s~a rial dO
são como juiz auditor do 2.° Tribunal Militar Tern~on: 1M!
Porto, nos termos do n." 1 do artigo 247,° do Decreto-Lei
/17, de 9 de Abril.
.
6/13.)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

35

n."

80

(Diário da República n.? 30 - 2." Série, de 5 de Fevereiro de 19

Por despacho de 26 de Qutubro de 1979, visado pelo
Contas em 21 de Dezembro de 1979:

.)

-rribtlnal

de

1

fjsiC~

Licenciado João de Sá e Silva, professor efectivo de edUcaçã;lJpilo~
llO
do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Instituto d~So scc O
s
do Exército - concedido o ingresso na 3.· fase do en : MO~o
dário e o direito ao correspondente abono desde 1 ° ep: 1 18
de 1978, nos termos do disposto nos artigos 1.0 e 5. S de O'
artigo 8.° e artigos 11.° e 12.° do Decreto-Lei n." 74 peCfC~o
de Abril, ratificado com as respectivas emendas pelo vespa' de
-Lei n." 56/18, de 27 de Julho, conjugado com o (!l 18
n." 307/18, de 25 de Outubro, por ter completadO e

h

-q

e
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~ovembro de 1969 doze anos de bom e efectivo serviço, tendo
aInda
,nos termos do n." 3 do Despacho n." 307/78, de 25 de
já referido, direito à rectroactividade de vencimentos
noUtubro,
P ,
A enodo compreendido entre 16 de Novembro de 1977 e 1 de
vigosto de 1978, por ter completado na primeira daquelas datas
in~~e ,anos de serviço efectivo, ao abrigo do regime de fases
(Sã
tUldo pelo Decreto-Lei n." 290/75, de 14 de Junho.
o deVidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
O

(Diá'

no da República n." 18 - 2." Série, de 22 de Janeiro de 1980.)

Por d
Cespacho de 26 de Outubro de 1979, visado pelo Tribunal de
Ontas em 21 de Dezembro de 1979:
licen .
clado J '
'.
.
gru
ose Fernando PIres Baptista, professor efectivo do 6.
/C ~~ .de disciplinas do Quadro do Pessoal Civil do Exército /
se o eglO Militar - concedido o ingresso na 3 .. fase do ensino
cUnd' .
do
ano e o direito ao correspondente abono desde 29 de Maio
do an~ findo, nos termos do disposto nos artigos 1. e 5. n." 1
fie ~rttgO 8. e artigos 11. e 12. do Decreto-Lei n." 74/78, ratiJUI~o com as respectivas emendas pela Lei n." 56/78, de 27 de
n." 307/78, de 25 de Outubro,
Po o, Conjugado com o Despacho
.
tivr ter completado na refenda
data doze anos de b om e e f ec(S~ o serviço docente.
ao d .
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
0

0

0

0

0

,

0

(Diário d

a República n." 18 - 2." Série, de 22 de Janeiro de 1980.)

Por d
CoCSpachode 23 de Outubro de 1979, visado pelo Tribunal de
ntas
em 16 de Dezembro de 1979:
licen .
clado J '
. .
.
QUad Ose Manuel Teixeira dos Prazeres, professor efectIvo. do
do Br~ d.o Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos
ens' XercIto - concedida a transição à 2.. fase do escalão I do
~al.no secundário e o direito ao correspondente abono desde 1 de
do l~ de 1976, nos termos do n." 1 do artigo 1. e artigo 3.
DecreeCretO-Lei n." 95/73, de 10 de Março, conjugado com o
-te' I no'
tO-Lei n." 290/75 de 14 de Junho , e o artigo 2. do Decretodez . 81/77, de 4 de Março, por ter completado, naquela data,
(São
anos de bom e efectivo serviço.
dev'd
I Os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
0

0

(Diário

da República n." 28 - 2: Série, de 2 de Fevereiro de 1980.)

0
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Por portaria de 5 de Novembro de 1979, visada pelo Tribuna
Contas em 9 de Dezembro de 1979:

1 de

c1Íva
Licenciada Maria de Assunção Soares dos Reis, professora efe'tatO
do Quadro do Pessoal Civil do Exército, em serviço no InstJ all'
de Odivelas - concedido o ingresso na 3: fase do ensino se~stO
dário e o direito ao correspondente abono desde 1 d~ ;\~.' e
de 1978, nos termos dos artigos 1.0 e 5.°, n." 1 do artIgO bril.
artigos 11.° e 12.° do Decreto-Lei n." 74/78, de 18
de
ratificado com as respectivas emendas pela Lei n." 56/ 'ter
27 de Julho, e Despacho n." 307/78, de 25 de Outubro, por [eC'
completado, em 3 de Agosto de 1972, doze anos de bom e e
tivo serviço docente.

de:S

'rnbra
Licenciada Maria Helena Ferreira de Almeida Duarte de COIJ3J(ér'
Neves, professora efectiva do Quadro do Pessoal Civil do , citO
cito, em serviço no Instituto Militar dos Pupilos do E."ere o
- concedido o ingresso na 2: fase do ensino secundárIO1978,
direito ao correspondente abono desde 1 de Agosto de. o 8.'
nos termos do disposto nos artigos 1.0 e 4.°, n." 1 do artJ~bril.
e artigos 11.° e 12.° do Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de 8 de
ratificado com as respectivas emendas pela Lei n." 56/7 de
27 de Julho, conjugado com o Despacho n." 307/78, de Z1916,
Outubro de 1978, por ter completado, em 24 de Maio de
cinco anos de serviço efectivo.

5

'1 dO
Ernâni Barbosa, professor efectivo do Quadro do Pessoal CiVIdido
Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército - conce res'
o ingresso na 3: fase do ensino secundário e o direito ao cordOs
pondente abono desde 1 de Agosto de 1978, nos termos, dO
artigos 1.0 e 5.°, n." 1 do artigo 8.° e artigos 11." e 1Z. reS'
Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de Abril, ratificado com as odo
pectivas emendas pela Lei n." 56/78, de 27 de Julho, con)'u!!"
cottl'
com o Despacho n." 307/78, de 25 de Outubro, por ter tiVO
c
pletado, em 18 de Junho de 1975, doze anos de bom e efe
serviço,
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

56/13.)

n." 3

(Diário da República n.s 33 - 2." Série, de 8 de Fevereiro de 1980.)

4,'
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------------------------------------VI - DECLARAlÇõES

Rectificações
C010~~dChama_s.e Maria Júlia Simões Candeias Travassos a escriturária
refere a na Dlrecção do Serviço de Justiça e Disciplina a que se
a O. IC.- 4.' Série, n." 7/79, pág. 61.

o

Chefe do Estado-Maior do Exército

Pedro Alexandre

Está

Gomes Cardoso, general

conforme.

o

Ajudante-General

José Luís Almiro Canêlhas, general

--------------------------------

t@}

~

EsTADO.MAIOR DO EXÉRCITO

~RDEM
· StRIE

,

DO

EXERCITO

~'4
~RllDE1980

~hnta

._ ao

:Exército o seguinte:

I -JUSTIÇA

~an.da

E DISCIPLINA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército

o C

t:~êrc'tl onselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do
gaçao o, louvar Joaquim das Neves Santos, director da 5," Delet~êrcit da Direcção-Geral da Contabilidade iPública, junto do
treze o, Pela forma invulgarmente dedicada como ao longo de
daquetnos exerceu as difíceis e dedicadas funções de director
be elea Delegação,
.
a
Serviço"ad Competência profissional, extremamente dedicado pelo
delllon~trde grande lealdade e muita correcção, Neves Santos
da sUa ~u sempre uma perfeita compreensão das finalidades
Os qUe llllssão, fazendo jus ao respeito e consideração de todos
II a.illdcOm ele privaram,
apOio a ?e toda a justiça realçar o alto grau de cooperação e
cb.efi~eVidenciado na ingrata missão que cabe à delegação que
fllncio~a qUal tem constituído um precioso suporte ao perfeito
~elo q:nen~o da administração do Exército.
ao e~êr e. fOI referido, considero que Neves Santos emprestou
~PUI~ltO, em cujas realidades se integrou plenamente, a mais
Instituiç~a e, ~ficiente colaboração e através dela prestou, ~s
deridOs
mIlitares e à Nação, serviços que devem ser consiextraordinários, relevantes e distintos,

'o
4• S~tI
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CondecoraçAo

, t dO
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-~a~~ di"
Exército, condecorar com a medalha de prata de servlçdO ~.
tintos, por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
61."
tigo 25,·, com referência aos artigos 30,· e 62,·, n." 1, e r!lbtO
n." 3, do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de Dezegaç_O
de 1971, Joaquim das Neves Santos, director da 5: D~leétCitO
da Dlrecção-Geral da Contabilidade. Pública, junto do J(
1919.)
(Di4rio da República n,· 274 - 2,' Série, de 27 de Novembro de .

fi - ADMISSõES
'bUPlll&e
Por despacho de 26 de Fevereiro de 1978, visado pelo 'fn
Contas em 22 de Fevereiro de 1980:
r
J(etce

Professor Doutor Rolando Espinho Mcisão ~ nomeado par~ esaM~
o cargo de assessor cientifico da Direcção do Serviço ~jgo I,
do Exército, nos termos dos n." 1 e 2 do artigo L· e a
e artigo 3." do Decreto- Lei n." 311 /77, de 5 de Agosto, 6~3.)
(Sl1o devidos emolumentos

nos termos

.

• 35
)

do Decreto-Lei n.

0
(Di4rio da República n,· 69 - 2.' Série, de 22 de Março de 198 .

'fribUP~

lPor despacho de 28 de Agosto de 1979, visado pelo
Contas em 3 de Março de 1980:

d'

ce!
eJ(et.)
Maria Leonor Lourenço da Costa Abrantes - nomeada papra'coloSI'
.,
o SI s pSi'cC'
o cargo de técnico superior de 3,' classe (Subgrup
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Estud~ectet~
técnicos do Exército, nos termos dos artigos 1.. e 3." do pot~l
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e n." 2 do artigo 2." da
n." 791/77, de 28 de Dezembro.
56~3')

•

(Silo devidos emolumentos

nos termos do Decreto-LeI

• 3

n.

o)

8
(Di4rio da República n," 69 - 2.' Série, de 22 4e Março de 19 '

coo'"
'Por despacho de 8 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de
__(gO
em 28 de Fevereiro de 1980:
o Ir ti'
Pellcia Maria Cavaleiro da Costa - nomeada para exe~c;r dO ~
de monitora de internato do Quadro do Pessoal CI"1

·,'

~

~..:
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e 3' nSbtuto de Odivelas, nos termos do n." 1 dos artigos 1..
tia' do Decreto,Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do aro 2· d P
,
do
: a ortaria n," 791/77, de 28 de Dezembro, e n." 1
artigO 53,° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
~aria Am '
lllo ' êlia Figueira Ramos - nomeada para exercer o cargo de
/ln ~~ora de internato do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
do ~tuto de Odivelas, nos termos do n." 1 dos artigos 1.. e 3,'
da p ecre~o-Lei n," 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2,·
do ;rtana n." 791/77, de 28 de Dezembro, e n,O 1 do artigo 53,'
L
ecreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
llrdes R.
-,
de ' obalo Ribeiro - nomeada para exercer o cargo de monitora
de ~~rnato
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
-lei l~elas, nos termos do n." 1 dos artigos 1.0 e 3," do Decreton,· 79~' 103/77, de 22 de Março, n,· 1 do artigo 2,' da Portaria
-lei ~77, de 28 de Dezembro, e n." 1 do artigo 53,° do Decreto(Sao
n, 294/76, de 24 de Abril,
!lev'd
(D' 1 Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n,O 356/73,)
leSrlo d

a RepÚblica

flOr

n," 73 - 2." Série, de 27 de Março de 1980,)

despach
elll 28 o de 8 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
~ ,
de Fevereiro de 1980:
arla d
o c: lourdes de Albuquerque Nunes - nomeada para exercer
do E~géO~e monitora de internato do Quadro do Pessoal Civil
aos I' rcIto/Instituto de Odivelas, nos termos do n." 1 dos artido aru e 3,· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1
do a.ttj go 2,· da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, e n." 1
~...tIa' Ao go 53,· do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
"l.del 'd
IllOnit ai e da Mota Viana - nomeada para exercer o cargo de
/Insti~ra de internato do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
Uto
dó be
de Odivelas, nos termos do n.· 1 dos artigos 1.' e 3.da Por~re~o-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2,·
do be afIa n," 791/77, de 28 de Dezembro, e n." 1 do artigo 53,·
4llr'
creto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
. Inda Ida'
o carg lina Fernandes de Abreu Faria _ nomeada para exercer
E~érci~ de' ~onitora de internato do Quadro do Pessoal Civil d~
los 1. 1Ilistituto de Odivelas nos termos do n." 1 dos artido ~ti e 3.· do Decreto-Lei n:' 103/77, de 22 de Março, n." 1
ao
!lo 1 do A ...2,': da Portaria n,· 791/77, de 28 de Dezembro, e
......go 53." do Decreto-Lei n." 294/16, de 24 de Abril,

• , Série
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o de
Maria Isabel Quintans Neves - nomeada para exercer o cargcitO!
monitora de internato do Quadro do !Pessoal Civil do E,,~re 3.'
/Instituto de Odivelas, nos termos do n." 1 dos artigos 1., o Z,'
do Decreto-Lei n." 103{77, de 22 de Março, n," 1 do ar~~ 53,'
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro e n." 1 do artlg
do Decreto-Lei n," 294{76, de 24 de Abril,
(13,)
,
d
Le'·
356
(São devidos emolumentos nos termos
o DecretoI n.
(Didrio da República no· 73 - 2,· Série, de 27 de Março de 1980,)

uO

ai de

Por despacho de 25 de Setembro de 1979, visado pelo Trib
Contas em 27 de Fevereiro de 1980:

ef~;:'

Domitília da Ponte Guerreiro da Silva Correia, professora.
da Escola Preparatória da Damaia/MEIC - nomeada elll ;esSO~
são de serviço como professora efectiva do Quadro do 'tO 1I0s
Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exércl/71 de
termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103
ar'
22 de Março, alínea c) do n." 1 do artigo I." e n." 2 65,
tigo 2." do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 19 (1;')

dd

(Silo devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

,

• 356

n.

(Didrio da República n,· 76 - 2,· Série, de 31 de Março de 1980,)
COlltP

Por despacho de 16 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de
em 10 de Setembro de 1979:

se dO
Carlos Alberto Guerra Machado, auxiliar de serviço de 2,· cla~ead~
Quadro do Pessoal Civil do Exército / Colégio Militar - 0.;0 II" I
empregado de mesa do referido quadro/CM, nos termoS
II.'
do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Ma.rç;btO: e
do artigo 5." da Portaria n." 791{77, de 28 de Deze teferl~~
alínea a) do n." 1 e alínea b) do n." 4 do artigo 3." da. de 6 :
portaria, com a redacção dada pela Portaria n." 71O/7~9 410, d
Dezembro, e n." 3 do artigo 25." do Decreto-Lei n."
de 24 de Novembro de 1969,
Qtl~or~

Manuel Jesus Oliveira, auxiliar de serviço de 2,· classe d~ e!11P~o
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - nomea ~.' 1 ~)
gado de mesa do referido quadro/CM, nos termos do al1l1et. 5'
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103{77, de 22 de Março, aJ'tig~,t~
do n." 1 e alínea b) do n." 4 do artigo 3." e n." 1 do tcÔ"w
da Portaria n." 791 {77, de 28 de Dezembro, com a.

Sé '

i,'

~
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:~~a pela Portaria n." 710/78, de 6 de Dezembro, e n,' 3 do
19~~0 25,· do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro de
(S'

~

lo dev'd
(D'

1

Os emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n.· 356/13.)

leSrio da República n,' 60 - 2," Série, de 12 de Março de 1980,)

{:Ior d
e:P~Cho de 16 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
3 de Dezembro de 1979:
~osa M '
Civ,~rla, auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro do Pessoal
rid I do EXército/Campo de Instrução Militar de Santa Margano: -- nomeada empregada de mesa do referido quadro / CIMSM,
de 2~ermos do n." 1 do artigo 3," do Decreto-Lei n," 103/77,
arti
de Março, alinea a) do n." 1 e alínea b) do n." 4 do
red:oCÇ3," da Portaria n,' 791/77, de 28 de Dezembro, com a
n,' 3 ã.odada pela Portaria n." 710/78, de 6 de Dezembro, e
bro d do artigo 25,· do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Nevem(SI
e 1969,
o dev'd
(Did ,lOS emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.· 356/13.)
Tio da República n,' 60 - 2,' Série, de 12 de Março de 1980,)

{:Ior d

espach
eill io O de 16 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
~
de Setembro de 1979:
anuel
do ~o R.osário Madeira Managil, auxiliar de serviço de 2,' classe
~PiI Uadro do !Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos
qUadOs do Exército - nomeado empregado de mesa do referido
-lei :O!IMPE, nos termos do n,· 1 do artigo 3.· do Decretodo n.' 3 103/77, de 22 de Março, alinea a) do n." 1 e alinea b)
177 'd e do artigo 3,· e n." 1 do artigo 5,· da Portaria n." 791/
n- 710
de Dezembro, com a redacção dada pela Portaria
-lei n! 8, de 6 de Dezembro, e n." 3 do artigo 25.· do Decreto(Slo d
'49410,
de 24 de Novembro de 1969_
eVidos
.
(Didrio
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.· 356/73.)

/8

da República n,· 75 -2.'

Série, de 29 de Março de 1980.)

~()r

despach
eill io ~ de 16 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
~tó .
e NOvembro de 1979:
nia d

QlIadr~ :essurreiçlto

Pires, auxiliar de serviço de 2.' classe do
o Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar _ nomeada
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,I
empregada de mesa, do referido quadro/CM, nos termos d? II~ti)
do artigo 3,' do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, aI~lIe
do n." 1 e alínea b) do n." 3 do artigo 3,', do n." 1 do artlg~o
da :Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a red~8 e
dada pela Portaria n." 710/78, de 6 de Dezembro de 19 ~o'
n." 3 do artigo 25,' do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de
vembro de 1969,
)

s:

73

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .
(Diário da República n.· 75 - 2,· Série, de 29 de Março de 1980.)

Por despacho de 16 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de
em 11 de Junho de 1979:

conW

dO
Rogério Paulo Calhás Matias, auxiliar de serviço de 2,· cI~:rí10S
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos adrO!
'
do Exército - nomeado empregado de mesa do referiid o qU
/IMPE, nos termos dos n.'· 1 e 4 do artigo 3,· do Dec~erta!í3
n." 103/77, de 22 de Março, e n." 1 do artigo 5: da o"tfatO
n." 791/77, de 28 de Dezembro, ficando assim anulado ~ e 1 de
publicado no Diário da República n." 115, 2." Série, e
Julho de 1979,
• 35 /73,)
6
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.

to.v'

(Diário da República n." 75 - 2," Série, de 29 de Março de 1980.)

'bUllaI

Por despacho de 9 de Novembro de 1979, visado pelo TtI
Contas em 8 de Fevereiro de 1980:

de
te

'gílaII

Miguel Barros - contratado para exercer o cargo. de ~recÇ~O
de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do ExércltO/ • 1 dO
do Serviço de Informática do Exército, nos termos do [I,. 1 dO
artigo 3,· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, [I" Z d~
artigo 2,' da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro: [I~ § ~~
artigo 53.· do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de AbrIliubro ,
do artigo 48,· do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Ou rJafço
1958, com a redacção do Decreto-Lei n." 21 876, de 27 de (13.)

101[0

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei o'

• 356

(Diário da República n,· 52 - 2,· Série, de 3 de Março de 1980.)

i,' Sér'
~.Ie
~
~Ol
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e~P;8cho de 22 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Fevereiro de 1980:

Ileatr'IZ F

~

elCe ernanda Fernandes dos Santos Franco - contratada para
do ~er o cargo de auxiliar de serviço de 2," classe do Quadro
terrn eSSoal Civil do Exército/Regimento
de Transmissões, nos
s
do n.- 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
de
Dez arço, n." 1 do artigo 2.. da Portaria n." 791/77, de 28 de
~4 ~lObro, n.. 2 do artigo 53.. do Decreto-Lei n." 294/76, de
de -/ Abril, e § 5.. do artigo 48.. do Decreto-Lei n." 41 892,
DecretodeL Outubro
de 1958, com a nova redacção dada pelo
'
~
- el n .. 218/76, de 27 de Março.
aria V'
lct6 '
carg
fia Alves Baltazar Ramos - contratada para exercer o
CiVi~;e auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal
n,· 1 dO EXército/Regimento de Transmissões, nos termos do
~arÇ Os artigos 1.0 e 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
Deze\ n.. 1 do artigo 2.. da Portaria n" 791/77, de 28 de
~ drn ro, n,o 2 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de
de 3 ed Abril, e § 5.. do artigo 48.. do Decreto-Lei n." 41 892,
-lei : Outubro de 1958, com a redacção dada pelo DecretoI
11 218/76, de 27 de Março.

M.

rene

Duart S
aUl(jli e oares Ferreira - contratada para exercer o cargo de
BlCérc?tr
de serviço
de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do
10/R
.
artigo 1 o eglmento de Transmissões, nos termos do n" 1 do
artigo 2'. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do
artigo 5' oda Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, n." 2 do
do art' 3. do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e § 5..
1958 Igo 48. do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de
de
~olo a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76,
(Sao
e Março.
devidos
(DI"
.
elOolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/13.)
'«riO d
0

27

a República n,· 59 - 2," Série, de 11 de Março de 1980,)

!lor
despach
em 3 de de 22 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
~
e Março de 1980:
alia d
Os Pr
O Cargo aZeres de Andrade
Mendes - contratada para exercer
sOaI Ci ~e auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pesdo n,' ~l d do Exército/Hospital
Militar Principal, nos termos
de ~arç Os artigos 1.0 e 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
o, 0.. 1 do artigo 2.° da Portaria 0.0 791/77, de 28 de
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de
Dezembro, n.· 2 do artigo 53.· do Decreto-Lei n.· 294/1~'89:'
24 de Abril, e § 5.· do artigo 48.· do Decreto-Lei n'~ecretO'
de 3 de Outubro de 1958, com a redacção dada pelo
-Lei n.· 218/76, de 27 de Março.
(13.)

.
(São devidos
emolumentos

nos termos

do Decreto- L ei. n.". 356

(Diário da República n.· 61 - 2." Série, de 13 de Março de 1980.)

'bUO~de
Por despacho de 27 de Novembro de 1979, visado pelo 1'(1
Contas em 3 de Março de 1980:

~.

Eugénia Maria Rodrigues - contratada para exercer o c~r~o :: ~l<é~'
liar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal CivIl s afl!'
cito/Hospital Militar Principal, nos termos do n." 1 do o.' 1
gos 1.. e 3.· do Decreto-Lei n.· 103/77, de 22 de Março, o.' ~
do artigo 2.· da Portaria n.· 791/77, de 28 de Dezem~[O~ § ,.
do artigo 53.· do Decreto-Lei n.· 294/76, de 24 de Abfl , bro de
do artigo 48.· do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de. 0\1.t\1218/16,
1958, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.
~n~~~
6(1~
.
• 35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n. )
(Diário da República n.· 64-2.·

Série, de 17 de Março de 1980.

dO

'buO~
Por despacho de 17 de Setembro de 1979, visado pelo 1'tl
Contas em 25 de Fevereiro de 1980:
j~
/secrete.!(
Mário Isidro Ribeiro, agente do Quadro Geral de Adidos
el<erct,
de Estado da Reforma Administrativa - centrado parêl<ércj!~,
o cargo de motorista do Quadro do Pessoal Civil do rtigo;.
/Hospital Militar Regional n.· 1, nos termos do n." 1 d~;. e "1
6
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artig<:s .. 294/ '
e alínea b) do n.· 1 do artigo 43.· do Decreto-Lei n.
de 24 de Abril.
'd05'
.
de AdI dO
João Manuel da Cruz Januário, agente do Quadro Geral
ootr~t~~~
/Secretaria de Estado da Reforma Administrativa - c oa.!O oj
para exercer o cargo de motorista do Quadro do pessci!O,tI~
do Exército/Centro
de Estudos Pslcotécnicos do El<~~7 de 3.'
termos do n.· 1 do artigo L· do Decreto-Lei n." 103
de Março, artigos 41.° e 42.° e alínea b) do n.· 1 do
)
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
.•
356(13.

artigo"

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n~80.)

(Diário da República n.· 65 - 2.. Série, de 18 de Março de 1

4,'

Sé '

---=-------------------------------------

........_-I'!e
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!lar d
e:pacho de 22 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
3 de Março de 1980:
~8.ria d
~
de ar ~~rdes Esteves Pinto - contratada para exercer o cargo
do ;xlh~r de serviço de 2," classe do Quadro do Pessoal Civil
III o xérclto/Centro
Gestão Financeira Logística/RML, nos terdo
n,· 1 dos artigos 1.. e 3,· do Decreto-Lei n,· 103/77,
de ;2
28 d de Março, n." 1 do artigo 2,· da Portaria n." 791/77, de
176 e Dezembro, n." 2 do artigo 53,0 do Decreto-Lei n." 294/
a- '4 de 24 de Abril, e I§ 5." do artigo 48.0 do Decreto-Lei
18
(Sã
92, de 3 de Outubro de 1957,
o dev'd
I os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(.Diário d

a República n,' 73- 2,· Série, de 27 de Março de 1980,)

!lor d
C~acho

de 8 de Novembro de 1979, visado pelo Tribunal
26 de Fevereiro de 1980:

as em

de

llran '
CIScOA
'
do Q nt6nlO Correia Raimundo, auxiliar de serviço de 1.. classe
tratadUadro do Pessoal Civil do Exército/Museu
Militar _ conria) dO para exercer o cargo de operário de 2," classe (serralhado n o referido quadro/MM, nos termos do n." 1 do artigo 3."
da ll:cret,O-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e n." 1 do artigo 5,.
ltarla n,' 791/77, de 28 de Dezembro,

A.llréli

dr~ ~ SOUsa Ferreira, auxiliar de serviço de 1," classe do QuaPara o Pessoal Civil do Exército / Museu Militar _ contratado
rido eJtercer o cargo de operário de 2," classe (pintura) do refe-Lei ~~adro/MM, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decretotaria .103/77, de 22 de Março, e n." 1 do artigo 5." da PorA.n
n. 791/77, de 28 de Dezembro,
tÓllioJ
<leBs~ão Alves, operário do Quadro Geral de Adidos/Secretaria
o car ado da Reforma Administrativa _ contratado para exercer
~esso~o ?~ operário de 2," classe (serralheiro) do Quadro do
8arida CIVIl do EXército/Regimento de Cavalaria de Santa Mar177, d' ~os termos do n." 1 do artigo 1.. do Decreto-Lei n." 103/
<lo nee 2 de Março, artigos 41.· e 42,· e alínea b) do artigo 43.(São de ' Creto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
Vldos
(Dia'
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
rio d

R

a

epública n,' 7'-2,.

Série, de 29 de Março de 1980,)
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Série

4"

ai de

Por despacho de 23 de Outubro de 1979, visado pelo TribuO
Contas em 14 de Fevereiro de 1980:

dO
José Carlos Gomes, auxiliar de serviço de 2.& classe do QU~~ateS
Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Altos Estudos
ferido
- contratado para exercer o cargo de motorista do re reto'
quadro/IAEM,
nos termos do n." 1 do artigo 3.· do pec por'
-Lei n." 103/17, de 22 de Março, e n.· 1 do artigo 5.· d~'cado
taria n.· 791/17, de 28 de Dezembro, ficando assim recb I. 6Z,
na parte respectiva o constante no Diário da República o·
Contas em 5 de Fevereiro de 1980 corrente:
3)
.
. • 356/7'
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n.· 76 - 2." Série, de 31 de Março de 1980.)

I de
Por despacho de 26 de Outubro de 1979, visado pelo TribuOlI
Contas em 5 de Fevereiro de 1980:
OSiJlO
João Manuel de Contreiras Maia, professor provisório do eB~ér'
preparatório e secundário do Quadro do Pessoal Civil dO.dO Jlo
cito / Instituto Militar dos Pupilos do Exército - reconduZi as
referido cargo e para o ano lectivo de 1979/80, no~ te~6377,
alínea c) do n." 1 e n.· 2 do artigo 5,· do Decreto-Lei n.
de 11 de Junho de 1965.
/73,)
. • 356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n,

o~

(Diário da R~pública n." 52- 2." Série, de J de Março de 1980.)

uoal
Por despacho de 6 de Dezembro de 1979, visado pelo Trib

de

Contas em 17 de Janeiro de 1980:

o
QUilO!

Walter José Rodrigues de Carvalho, professor provisório do zido 00
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - recondu roas d;
referido cargo e para o ano lectivo de 1979/80, no~ te~ 4631'
alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5.· do Decreto-Lei o·
de 11 de Junho de 1965.
6(13.)
. n. 35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei
.
(Diário da República n.· 52 - 2." Série, de J de Março de 1980.)

de
'buOfll
Por despacho de 23 de Outubro de 1979, visado pelo Tr!
Contas em 15 de Fevereiro de 1980:

feSso(~

Ana Maria Baptista de Oliveira Brás da Fonseca RamoS: P:~ostíttJto
provisória do Quadro do !Pessoal Civil do ExérCIto

i.' Sé,.;

~
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~ili

e p tar dos Pupilos do Exército - reconduzida no referido cargo
a
n.·
o ano lectivo de 1979/80, nos termos da alínea c) do
1Ullh e n.O 2 do artigo '5.0 do Decreto-Lei n.· 46377, de 11 de
(SU
o de 1965.
o deVid
(D'
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n," 356/73.)

7

ldrio d

a República

n.O 62-

2.' Série, de 14 de Março de 1980.)

!lor d

espach
COnt o de 20 de Dezembro de 1979, visado pelo Tribunal
as Cm 14 de Fevereiro de 1980:
~Obert

de

e eePerreira Durão, professor provisório do ensino preparatório
~ili~undário do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
de 19~9- reconduzido no referido cargo e para o ano lectivo
do D /80, nos termos da alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5.0
(SUo
ecreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965.
devido
<D'ldrio ds emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356,/73.)
a RepÚblica n.O 62- 2.' Série, de 14 de Março de 1980.)

~o

r despach

COntas o de 23 de Outubro de 1979, visado pelo Tribunal de
em 15 de Fevereiro de 1980:
<\gOStiJl.h
O
CiViIdDias Mateus, professor provisório do Quadro do Pessoal
cOndu? EXército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército - retellno~~O n~ referido cargo para o ano lectivo de 1979/80, nos
-lei n. a ahnea c) do n.· 1 e n." 2 do artigo 5." do Decreto.
(Slo d
. 46377, de 11 de Junho de 1965.
eVidos
(Didrio
. d emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
a RepÚblica

n.· 62- 2.' Série, de 14 de Março de 1980.)

!lor
despach
COntas O de 13 de Novembro de 1979, visado pelo Tribunal de
JOsé ~
em 15 de Fevereiro de 1980:
.
li OgUeir 'lI
.
.esSOaI;. ~Vlorelra Ramos, professor provisório do Quadro do
Cito r lVIl do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do iExér19
79/80 eCOnduzido no referido cargo para o ano lectivo de
do Dec' nos termos da alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5.~anh
reto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965.
"-eIlI..
C' l~UneS 1>1
IVil. d
lvUrques, professor provisório do Quadro do Pessoal
o EXército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército

150
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979/80,

- reconduzido no referido cargo para o ano lectivo de ~ectelO'
nos termos da alínea c) do n.· 1 e n.· 2 do artigo S.· do
-Lei n.· 46377, de 11 de Junho de 1965.
••
356(13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Le! n.
(Diário da República n.· 62 -

2." Série, de 14 de Março de 1980.)

ai de

.....
ribull

Por despacho de 23 de Outubro de 1979, visado pelo
Contas em 15 de Fevereiro de 1980:

j.

PeSS~~

José Manuel Geraldes, professor provisório do Quadro do J3"érclIO
Civil do Exército /Instituto Militar dos !Pupilos do 1979/80,
- reconduzido no referido cargo para o ano lectivo de pecrelO'
nos termos da alínea c) do n.· 1 e n.' 2 do artigo S_. do
-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965.
. dO
António Aires Fonseca Trigo de Sousa, professor ?~OViS~~:l"l'
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
MIlitar o ~o~
pilos do Exército - reconduzido no referido cargo p~a e 11.' ~
lectivo de 1979/80, nos termos da alínea c) do n." de 196"
do artigo 5.. do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho
6(13.)
(São devidos emolumentos

nos termos

do Decreto-Lei

.

n.

• 35

1980.)
(Diário da República n.' 62 - 2." Série, de 14 de Março de
·blllle.!

Por despacho de 13 de Novembro de 1979, visado pelo Tn
Contas em 15 de Fevereiro de 1980:

de

's6!il

Maria da Conceição Marinho Teixeira Alves, professoraJ~~a~ ÔO~
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
I par~ e
Pupilos do Exército - reconduzida no referido cargO 11.' ~hO
ano lectivo de 1979/80, nos termos da alínea c) dode ]IJIJY
n." 2 do artigo 5.. do Decreto- Lei n.' 46 377, de 11
de 1965.
56(13.)
. n. 3
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-LeI
.
80

(Diário da República n.· 62 - 2." Série, de 14 de Março de 19

.)

al til
Por despacho de 23 de Outubro de 1979, visado pelo
Contas em 15 de Fevereiro de 1980:

TríbUIl

ôfo

QlIa 40

Jorge Manuel Z6zimo da Fonseca, professor provisóriO ~pi10S
do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dOS

4,- SE'

~
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de 197o - reconduzido no referido cargo para o ano lectivo
do O 9/80, nos termos da alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5,·
ecreto·Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965,
l'IbertO!ti '
SOaIc?e~ro Fernandes, professor provisório do Quadro do Pes.._ re IVIl do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército
180 Conduzido no referido cargo para o ano lectivo de 1979/
be~re~os t~rmos da alínea c) do n." 1 e n,° 2 do artigo 5,° do
o·Lel n,' 46377, de 11 de Junho de 1965,
~ando J
}lessoalos~ ,Cabral Ferreira, professor provisório do Quadro do
cito-.. CIVIl do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Bxér1979/8~econduzido no referido cargo para o ano lectivo de
do O ,nos termos da alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5.II
ecreto·Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965,
oaventura
SOaIC" ~OUsa Santos, professor provisório do Quadro do Pes.._rec~vII d,o Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército
110s te~dUZldo no referido cargo para o ano lectivo de 1979/80,
'lei n- Os da alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5." do Decreto.4.
' 46377, de 11 de Junho de 1965,
tonso M: '
SOaIc;r~a ROdrigues, professor provisório do Quadro do Pes.._recoV~ d? Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército
nos te~ uZldo no referido cargo para o ano lectivo de 1979/80,
'lei n. ~s da alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5." do Decretolo~
. 6377, de 11 de Junho de 1965.
o espada d
.
~Uadro d a SIlva Monteiro Capoulas, professor provisório do
Pllos d o PeSsoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos PuleCtivo°d EXército - reconduzido no referido cargo para o ano
do artig e 1979/80, nos termos da alínea c) do n." 1 e n'- 2
(S~O dOS,·
do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965.
eVidos
(DiA.
ernolumentos nos termos do. Decreto-Lei n." 356/73.)
"'10 d
Q

Rem1blica n.· 62 - 2.' Série, de 14 de Março de 1980.)

~l)r

despach
COntas~ de 26 de Outubro de 1979, visado pelo
~a I
rn 25 de Fevereiro de 1980:
r Os
<I J\}berto li
,bo ~esso
:~iques Cardoso, professor provisório
~l[~rcito ai CIvIl do Exército/Instituto
Militar dos
- reConduzido no referido cargo para o

Tribunal

de

do Quadro
Pupilos do
ano lectivo

," Slfl6
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• O ~.'

de 1979/80, nos termos da alínea c) do n." 1 e n.' 2 do artJg
do D.ecreto-Lei n.· 46377, de 11 de Junho de 1965.
(13.)

.

(São devidos emolumentos

nos termos

do Decreto-Lei

.

• 356

n·

(Diário da República n.· 69 - 2." Série, de 22 de. Março de 1980.)

ai de

ribUI1
Por despacho de 23 de Outubro de 1979, visado pe I o T
Contas em 15 de Fevereiro de 1980:

re&'
Américo de Abreu Ferreira, professor provisório do Quadro ;~ércítO
soai Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do 1979/80,
_ reconduzido no referido cargo para o ano lectivo de DecretO'
nos termos da alínea c) do n.· 1 e n." 2 do artigo 5.' do
-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965.
6(13.)
. ° 35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lel n.
(Diário da República n.· 69 - 2." Série, de 22 de Março de 1980.)

Por despacho de 13 de Novembro de 1979, visado pelo
Contas em 15 de Fevereiro de 1980:

T ibul1al

dO

r

eS50~

do l' ·tO
Luis Steiger Garção, professor provisório do Quadro
e~érC191
o
Civil do Exército/Instituto
Militar dos PupiloS .d de 191dO
_ reconduzido no referido cargo e para o ano lectiVO.o 5.'
/80, nos termos da alínea c) do n." 1 e n.· 2 do arUS
Decreto-Lei n.· 46377, de 11 de Junho de 1965.
56(13.)
. • 3
(Slo devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lel n.
80

(Diário da República n." 69 - 2.' Série. de 22 de Março de 19

,)

al de
bUI1
Tti
Por despacho de 13 de Outubro de 1979, visado pelo
Contas em 15 de Fevereiro de 1980:

dO

QU~~~

Gustavo Fernandes Martinho, professor provisório do,
Pessoal Civil do 'Exército /Instituto Militar dos [pupIlOS
I ctiYo ~.'
cito - reconduzido no referido cargo para o ano eartigo
1979/80. nos termos da alínea c) do n." 1 e n." 2 do
do. Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1~5,. 3~6(13.)
(São devidos emolumentos

nos termos

do Decreto-Lei

(Didrlo da República n.· 69 - 2.' Série. de 22 de MarÇOde

n.

1980.

)

4.'~
-.......:::..__
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d

C:acho
de 30 de Janeiro de 1980, anotado
as ern 4 de Fevereiro de 1980:

\,.aráli

pelo Tribunal

de

~

2.~c1a Silva Pereira Mourão Apolónio, auxiliar de serviço de
ceiroasse do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro FinanJane' do Exército-rescindido
o contrato anterior desde 5 de
de s~~. de 1980, data em que tomou posse do lugar de auxiliar
ld
IÇO de 1.' classe do mesmo quadro.
atina d
do ; Costa Santos, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
__rese~oal Civil do Exército/Centro
Financeiro do Exército
data CIndido o contrato anterior desde 2 de Janeiro de 1980,
I.' cl ern que tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de
~.
asse do mesmo quadro.
atia 'aos
~esso ~ ~u.nes, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do
Cindi: CIvIl do Exército / Centro Financeiro do Exército - resC!n qUO o Contrato anterior desde 7 de Janeiro de 1980, data
do m e tornou posse do lugar de auxiliar de serviço de 1.' classe
~.
esmo quadro.

arla

d

dto ~ Jesus Gregório, auxiliar de serviço de 2: classe do Qua-- res~t~ssoal Civil do Exército/Centro Financeiro do Exército
qUe to elido o contrato desde 2 de Janeiro de 1980, data em
da ref ~ou posse do lugar de auxiliar de serviço de 1.' classe
(Old' erldo quadro.
'10 da
Repabllca

n.· '2 - 2." Série, de 3 de Março de 1980.)

!lar
despach
COntas o de 10 de Janeiro de 1980, anotado pelo Tribunal de
l)r.
em 12 de Fevereiro de 1980:
tnídio 1\
lioSPital r:u.r Campos Fernandes, médico civil contratado do
trato a .Mllttar Regional n.· 1 - rescindido o respectivo con(Ola,; Seu pedido, desde 9 de Outubro de 1979.

e.

o da R

epabllca n." S4 - 2." Série, de S de Março de t 980.)

!lar
despacho
de COntasde 27 de Fevereiro de 1980, anotado pelo Tribunal
''l.atia
em 3 de Março de 1980:
'úlli<'\tnália Rib .
.
Co do
I erro Borges, aspirante
administrativo do escalão
Quadro do Laboratório Militar de Produtos Químicos
l.
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~

Série

e Farmacêuticos - rescindido o contrato anterior
Novembro de 1979, data em que tomou posse
escriturária do escalão I, do referido quadro,
(Diário

da República

n,· 69 -

2,' Série, de 22 de Março de 1980,

u

na! de

Por despacho de 30 de Janeiro de 1980, anotado pelo Trib
Contas em 4 de Fevereiro de 1980:

, 'a! dO
António Manuel Monforte Calheiros da Cunha, terceiro-oflCIf,t.é!'
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro d~dO'
cito - exonerado do lugar desde 15 de Fevereiro, a seu
(Diário

da República

n." 52 - 2,' Série, de 3 de Março de 1980,)

'buna! d~
Por despacho de 4 de Fevereiro de 1980, anotado pelo Tn
Contas em 7 de Fevereiro de 1980:

• claSse
Joana Maria de Almeida Rebola, auxiliar de serviço d~, 2, .....-et.°'
do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Colégio Mllit~o daI'
nerada das referidas funções desde 12 de Janeiro de 11' 'claSse
em que tomou posse do cargo de auxiliar de serviço de '
do mesmo quadro,
(Di4rio

da República

n,· 54 - 2,' Série, de 5 de Março de 1980,)

'buna! de
Por despacho de 5 de Fevereiro de 1980, anotado pelo Tcl
Contas em 7 de Fevereiro de 1980:

fábric'

João Manuel Janino Pereira, programador de aplicações da ceico de
Militar de Braço de Prata - exonerado desde 1 de fe"e
1980, a seu pedido,
(Di4rio

da República

0

n," 52 - 2,' Série, de S de Março de 198 ,)

óe
Por despacho de 7 de Fevereiro de 1980, anotado pelo
Contas em 12 de Fevereiro de 1980:

1'rib1.loal
dO

'
fPereira
'
H' ennques, auxi'li ar de serviço
'd
e, 2'
: claSse)'\l'
doS óe
AlOO rtíno
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar de 5 óe
pilos do Exército - exonerado das suas funções des~jI1'
Janeiro de 1980, data em que foi empossado como a
serviço de 1.' classe do mesmo quadro,
(Dúfrio

da República

n,· S4 - 2,' Série, de S de Março de 1980,)

.,' Sé '
~ne

----=
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-----------------------------------------espacho d
e 4 de Fevereiro de 1980, anotado pelo Tribunal de
COnt
as em 7 de Fevereiro de 1980:
Gracinda
dro dda Mota Martins, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quado re~ ~essoal Civil eto Exército /Colégio Militar - exonerada
tOlll endo cargo desde 12 de Janeiro de 1980, data em que
llles~ll Posse do cargo de auxiliar de serviço de 1.' classe do
o quadro,
!Ire'
CIOsaC
QUad aetano Domingues, auxiliar de serviço de 2.' classe do
rada ~o do Pessoal Civil do Exército /Colégio Militar _ exoneqUe t o referido cargo desde 11 de Janeiro de 1980, data em
do re~~ou posse do cargo de auxiliar de serviço de 1.' classe
erIdo quadro,

lltelv'

Inadac
'
QUadr
oncelção André, auxiliar de serviço de 2.• classe do
Ção Fío. do Pessoal Civil do Exército/Centro
Militar de Educadesde ~Ica, EqUitação e Desportos - exonerada das suas funções
de
de aUX'r Janeiro de 1980, data em que tomou posse do cargo
(D"
I lar de serviço de 1." classe do mesmo quadro.
ldrio d

a República n.· 54 - 2." Série, de 5 de Março de 1980.)
}:Ior

despacho
.
COntas de 11 de Fevereiro de 1980, anotado pelo Tribunal de
II
em 12 de Fevereiro de 1980:
IIricoI3d
~eSso~ard? .de Miranda Martins. segundo-oficial do Quadro do
"exo
CIVIl do Exército/Direcção
do Serviço de Finanças
data ~erado do referido cargo desde 24 de Janeiro de 1980.
3,' clas: q~e tomou posse do lugar de técnico superior de
(Di" .
(FInanças) do mesmo quadro.
«rio d
a República n.• 54 - 2." Série, de 5 de Março de 1980.)
}:Ior

despach
COntas de 6 de Fevereiro de 1980. anotado pelo Tribunal
~a .
em 12 de Fevereiro de 1980:

°

~d

de

.

do ~;~:ceição Baptista Martins. auxiliar de serviço de 2.' classe
~e ~ess ro do Pessoal Civil do Exército /Direcção do Serviço
neiro doal/RPC ~ exonerada daquelas funções desde 14 de Jade serv: 1980. data em que tomou posse do lugar de auxiliar
(Didr' IÇO de 1.' classe do referido quadro.
IOdaR'

.
epubllca n." 54 - 2." Série, de 5 de Março de 1980.)

"
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~
'bUllalde

Por despacho de 11 de Fevereiro -de 1980, anotado pelo Tn
Contas em 12 Fevereiro de 1980:

adrO
António de Jesus Miguel, auxiliar de serviço de 2.' classe do ~~ das
do Pessoal Civil do Exército/ Ac.ademia Militar -,--exonera tOIllOll
suas funções desde 12 de Fevereiro de 1980, data em que ferido
posse do lugar de auxiliar de serviço de 1.' classe do re
quadro.
(Didrio da República n." 54 - 2." Série, de 5 de Março de 1980.)

'bulla1 de

Por despacho de 4 de Fevereiro de 1980, anotado pelo TrJ
Contas em 7 de Fevereiro de 1980:

se dO
" clas -e'
Maria Alice Gonçalves Graça, auxiliar de serviço d e, 2
){o"
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar da~a e(ll
rada do referido cargo desde 13 de Janeiro de 1980, 1" claSse
que tomou posse do cargo de auxiliar de serviço de '
do mesmo quadro.
(Didrio da República n,· 54 - 2," Série, de 5 de Março de 1980,)

ai de

TribUIl
Por despacho de 6 de Fevereiro de 1980, .anotado pe 1o
Contas em 12 Fevereiro de 19.80:

dO
'li
F
d
d
M
'1'
d
'd
2'
classe
atos, aUXIlar
e serviço
e . rvíÇo, de
o
Enu a ernan es e
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcçã.o do ~: laoeift,
Finanças - exonerada das suas funções, desde 12, 'ar ele se
de 1980, data em que tomou posse do lugar de auxlh
viço de 1," classe do referido quadro,
0
(Diário da República. n," 54 - 2,' Série, de 5 de Março de 198 ,)

de
'bllll~l

Por despacho de 11 de Fevereiro de 1980, anotado pelo
Contas em 12 Fevereiro de 1980:

TCI

z:

çl~
Olinda de Jesus Sousa Gonçalves, auxiliar de serviço deserVjçO'tO
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Chefia do de 1110~t,
Transportes - exonerada das suas funções desde 12 ')ia! de
de 1980, data em' que tomou posse do lugar de aUX1
viço de 1.' classe do referido quadro,
1980,)

(Didrio da Repúbllca

n," 54 - 2,' Série, de 5 de MarçO de

4.'
.......
:::ne
0,

.

------=
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COnt O e 4 de Fevereiro de 1980, anotado pelo Tribunal de
as em 7 de Fevereiro de 1980:
JUstinoG
dto domes Patronilha, auxiliar de serviço de 2." classe do Quado r e~ .Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - exonerado
torno endo cargo· desde 12 de Janeiro de 1980, data em que
refer·udPosse do lugar de auxiliar de serviço de L" classe do
I
qUadro.
POtd

°

(Diário d

.

a República n.· 54 - 2." Série, de 5 de Março de 1980.)

POt

despach
COntas de 6 de Fevereiro de 1980, anotado pelo Tribunal de
em 12 Fevereíro de 1980:
~argatida
class de Jesus Castanheira Gomes, auxiliar de serviço de 2."
viçoeddo ~uadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do SerJane' e FInanças - exonerada das suas funções desde 12 de
de s~~ .de 1980, data em que tomou posse do lugar de auxiliar
ViÇO de 1.. classe do referido
quadro.
~aria A. .

°

.

do ~Ice LOureiro Pinto
ad
de p.u ro do Pessoal
de I~~anÇas-:: exonerada
serviç O, data 'em que
(D'
o de 1." classe do
rário d

!Pires, auxiliar de serviço de 2." classe
Civil do Exército/Direcção
do Serviço
das suas funções desde 12 de Janeiro
tomou posse do lugar de auxiliar de
mesmo quadro.

a República n.· 54 - 2.· Série, de 5 de Março de 1980.)

Por

'
despacho
.
.COntas e de 11 de Fevereiro de 1980, anotado pelo, Tribunal de
!
rn 12 de Fevereiro de 1980:
sabeI
,
. ~atia S
do Qu d antos Lousa Alves, auxiliar de serviço de 2." classe
neradaa ro do Pessoal Civil do Exército / Academia Militar _ exoell1qUe das sUas funções desde 12 de Janeiro de 1980, data
do tefe ~omou posse do lugar de auxiliar de serviço de 1." classe
V'
fIdo quadro.
1Cto

; ~anuel p .
essOaIC· . ais, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do
las fUn õ IVII do Exército/Academia
Militar _ exonerado daquePOsse es deSde 12 de Janeiro de 1980, data em que tomou
QUadrQ,
o lugar de auxiliar de serviço de 1." classe do mesmo

J

• Série
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Maria Júlia da Fonseca Ferreira Antunes, auxiliar de servj~~~:
2,' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exérci~O/~ca 1980,
Militar - exonerada deste cargo desde 12 de Janeiro
de
data em que tomou posse do lugar de auxiliar de serVI
1.' classe do referido quadro,
(Diário da República no· 54 - 2,' Série. de 5 de Março de 1980,)

\0

_1

'bul1iU
Por despacho de 6 de Fevereiro de 1980, anotado pelo Tfl
Contas em 12 de Fevereiro de 1980:

u~

de

aMO

Lucília Valentim Nunes, auxiliar de serviço de 2,' classe ~o
e"o'
do Pessoal Civil do Exército/Repartição
de pessoal CIVdata efll
nerada das suas funções desde 21 de Julho de 1979, l' ,lasse
que tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de '
do mesmo quadro,
e
'de
2:servi.
cl~ço
La unninda· F ernan d es d e L'una V"lena, auxi'li ar d e serViçO
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do JalleltO
de Finanças - exonerada das suas funções desde 12, ~~ de sef'
de 1980, data em que tomou posse do lugar de auxtlla
viço de 1.' classe do referido quadro,
)
(Diário da República n,O 54 - 2.' Série, de 5 de Março de 1980.

'bllll!U de
for

despacho de 7 de Fevereiro de 1980, anotado pelo trl
Contas em 12 de Fevereiro de 1980:

, ,lasse

Noémia Ruivo Fabião Rodrigues, auxiliar de serviço d~. 2;./ e"~
t
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Mlh ;SO'd~.e
1
nerada do referido cargo desde 12 de Janeiro de
1,' ç1P'
em que tomou posse do cargo de auxiliar de serviço de
do referido quadro,
Je
v
O
'J'
'I'
de servlY,ttlt
Maria de esus Gouveia dos Santos Ramos, aUXIlar
,/lI1SI1.~
2,' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército {UIlY"jo
Militar dos Pupilos do Exército - exonerada das suasposse o'
desde 11 de Janeiro de 1980, data em que tomO? qUaOt
lugar de auxiliar de serviço de 1.' classe do refendo o )

,°

(Diário da República n,· 54 - 2,' Série, de 5 de Março de 198 '

Por despacho de 4 de Fevereiro de 1980, anotado pelo
Contas em 7 de Fevereiro de 1980:

de

TribU~

Qll~'

dO d'
Júlia dos Reis de Oliveira, auxiliar de serviço de 2: classee~ollef~
dro do Pessoal Civil do Exército / Colégio Militar-

4,' Sér'

~
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tOI11 endo cargo desde 11 de Janeiro de 1980, data em que
Ille Ou Posse do cargo de auxiliar de serviço de 1.' classe do
sl110quadro.
l'eodora
.
do GUiomar Grazina Fernandes, auxiliar de serviço de 2.' classe
. ner ~uadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar _ exoel11a a do referido cargo desde 11 de Janeiro de 1980, data
do qUe tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de 1.' classe
l11esmo quadro.
Qerlll
Q~n~ da Conceição Alves, auxiliar de serviço de 2. ' classe do
fada ro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar _ exoneque\ do referido cargo desde 11 de Janeiro de 1980, data em
do r °fm?U posse do lugar de auxiliar de serviço de 1.' classe
e erido quadro .
.\na de J us
do pes Fernandes, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro
refer'~Ssoal Civil do Exército/Colégio
Militar - exonerada do
POssi o cargo desde 11 de Janeiro de 1980, data em que tomou
qUad~o~o lugar de auxiliar de serviço de 1.' classe do referido
~aria Ade .
QUad laide Gonçalves Pires, auxiliar de serviço de 2.' classe do
-- exro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal
data onerada do referido cargo, desde 11 de Janeiro de 1980,
1.' cl em que tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de
(D' ,asse do referido quadro.
i4rIO d
a República n,· 54- 2.' Série, de 5 de Março de 1980.)

tlOt d
c~~~ho de 7 de Fevereiro de 1980, anotado pelo Tribunal de
~a .
em 12 de Fevereiro de 1980:
ria Btelvi
QUadr na Mendes Graça, auxiliar de serviço de 2.' classe do
los d o do !Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos PupiJaneiro EXército - exonerada das suas funções desde 10 de
de ser~' de 1980, data em que tomou posse do lugar de auxiliar
(Dicí
iÇO de 1.' classe do referido quadro.
rio d
h

'("o

a RepÚblica n,· 54- 2.· Série, de 5 de Março de 1980.)

r despach
COntas o de 4 de Fevereiro de 1980, anotado pelo Tribunal de
JOsé
em 7 de Fevereiro de 1980:
~aria p .
do Pess ereira, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do
cal Civil do Exército/Colégio
Militar - exonerado do

série

•
4
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~

tofllOU
referido cargo desde 10 de Janeiro de 1980, data em que eferído
posse do cargo de auxiliar de serviço de 1.' classe do r
quadro,
QU"
Felicidade Maria Martins, auxiliar de serviço de 2." classe do erada
dro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - e"o~ qUe
do referido cargo desde 10 de Janeiro de 1980, data te se dO
tomou posse do cargo de auxiliar de serviço de 1,' c as
referido quadro,
(Diário da República n," 54 - 2,' Série, de 5 de Março de 1980,)

de
'bunaI
Por despacho de 6 de Fevereiro de 1980, anotado pelo TtI
Contas em 12 de Fevereiro de 1980:
Q113'

Emília Madureira Barbosa, auxiliar de serviço de 2,' classe d~ CiVU
dro do Pessoal Civil do Exército/Repartição de pess~ 1980'
_ exonerada das suas funções desde 10 de Janeiro eiÇOde
data em que tomou posse. do lugar de auxiliar de ser"
I." classe do mesmo quadro,
(Diário da República n." 54 - 2." Série, de 5 de Março de 1980,)

'bUO~ de
Por despacho de 11 de Fevereiro de 1980, anotado pelo TtI
Contas em 12 de Fevereiro de 1980:
dO
"
L
d F
d
'li'd
.
.
d 2' claSse-e'
acer a ernan es, auxi ar e serviço e'
ef,°v
M axirruno
Quadro do Pessoal Civil do Exército / Academia Militar;0, data
rado das referidas funções desde 10 de Janeiro de 11' classe
em que tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de '
do referido quadro,
0
(Diário da República n," 54 - 2,' Série, de 5 de Março de 198 ,)

de
TribUnal
. IPor despacho de 10 de Janeiro de 1980, anotado pelo
Contas em 12 de Fevereiro de 1980:

OlO
9
od '

Qllll

dO

José dos Reis Alfaiate, auxiliar de serviço de 2." classe
lld e
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - e"ooer efll ~~o
referidas funções desde 15 de Dezembro de 1979, d~ta referI
foi promovido a auxiliar de serviço de L" classe o
quadro.
80

(Diário da República n," 54 - 2,' Série, de 5 de Março de 19

,)

4,'
Sér'
.......__.Ie
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POr d

de 29 de Janeiro de 1980 anotado
Cespacho
Ontas
'
em 7 de Fevereiro de 1980:

pelo Tribunal

de

Ui Se
Ca~~ '~ereira de Lacerda, médico civil da Escola Prática de
a afta - exonerado desde 1 de Janeiro de 1980, a seu pedido.
(Diário d

Por

a República n," 54- 2," Série, de 5 de Março de 1980,)

d

eSPach d
Cont o e 7 de Fevereiro de 1980, anotado pelo Tribunal
as em 12 de Fevereiro de 1980:

~

de

ar~~Odília

da Piedade Joaquim, auxiliar de serviço de 2," classe
llup~uadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos
neir Os do Exército - exonerada destas funções desde 4 de Jade ~e d~ 1980. data em que tomou posse do lugar de auxiliar
(D'
rvlÇO de L" classe do mesmo quadro,
ldrio d

a República n," 54 - 2." Série. de 5 de Março de 1980.)

POr

despach
COnt o de 11 de Fevereiro de 1980, anotado pelo Tribunal de
I\.b
as em 12 de Fevereiro de 1980:
el S
eCUnd'
do P ino Pereira, auxiliar de serviço de 2," classe do Quadro
sUas~Ssoal Civil do Exército/Academia
Militar - exonerado das
Posse ~nções desde 9 de Janeiro de 1980, data em que tomou
qUadro. o lugar de auxiliar de serviço de 1." classe do referido
(Diário d

a RepÚblica no" 54 - 2." Série, de 5 de Março de 1980.)

Por
despach d
o
o
Contas o e 4 de Fevereiro de 1980, anotado pelo Tribunal de
laUto
em 7 de Fevereiro de 1980:
lnda II o
Quadr enrtques das Neves, auxiliar de serviço de 2.' classe do
técnic o do Pessoal Civil do Exército/Centro de Estudos PsicoJaneirOSdo Exército - exonerada do referido cargo desde 9 de
de se~o de 1980, data em que tomou posse do cargo de auxiliar
1~
IÇOde 1.' classe do mesmo quadro.
.
O

llJ.i

dro ~ Ferreira Pereira, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quado re~ ~essoal Civil do 'Exército/Colégio Militar - exonerado
tOntouertdo cargo desde 9 de Janeiro de 1980, data em que
nteSntoPosse do cargo de auxiliar de serviço de 1.' classe do
(l)iár
quadro.
0

I()

da República n." 54 _ 2.' Série, de 5 de Março de 1980.)

4" Sé~
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~
ai de

UIl

Por despacho de 11 de Fevereiro de 1980, anotado pelo Trib
Contas em 12 de Fevereiro de 1980:

QIl3'

Joaquim Gonçalves da Luz, auxiliar de serviço de 2: classe d~erado
dro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar - e"oue fOi
daquelas funções desde 9 de Janeiro de 1980, data em qeferido
empossado como auxiliar de serviço de 1.' classe do r
quadro,
(Diário

da República

n." 54 - 2,· Série, de 5 de Março de 1980,)
'bullai

Por despacho de 4 de Fevereiro de 1980, anotado pelo Tt1
Contas em 7 de Fevereiro de 1980:

dO

dO

José Luís Pontes, auxiliar de serviço de 2: classe do Qu~~Orefe'
tl
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - exonerado totJI°
rido cargo desde 9 de Janeiro de 1980, data em que trlestll
posse do cargo de auxiliar de serviço de I." classe do
quadro,

°

(Diário

da República

n,· 54 - 2,· Série, de 5 de Março de 1980,)

Ide
bU1l1I
Por despacho de 4 de Fevereiro de 1980, anotado pelo Tri
Contas em 7 de Fevereiro de 1980:

uadt°

511

Idalina Aurência Correia, auxiliar de serviço de 2,· classe do
dOtl
er
do Pessoal Civil do Exército /Colégio Militar - e"on ue tOJll
referido cargo desde 9 de Janeiro de 1980, data em
trlesJII
posse do cargo de auxiliar de serviço de I: classe o
quadro,

'á

(Diário

da República

°

n." 54 - 2,· Série, de 5 de Março de 1980,)

_1 de
'bllJllI'
Por despacho de 7 de Fevereiro de 1980, anotado pelo TCl
Contas em 12 de Fevereiro de 1980:
vse

~'!';II;I
IIuJ'lU

Maria Olinda de Almeida Clara Dias, auxiliar de serviço
dre
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
;e lZ,,~
Pupilos do Exército - exonerada destas funções de~
Janeiro de 1980, data em que tomou posse do lugar e
de serviço de 1.. classe do referido quadro,
"e
III>"
Z: ' o'
Maria do Rosário Mendes Pereira, auxiliar de serviço
ef.
do Quadro do 'Pessoal Civil do Exército/Colégio Mlli

~\at'/

°

4.- Sé '

~
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qUe a as suas funções desde 11 de Janeiro de 1980, data em
do tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de 1." classe
mesmo quadro,
l)Ulceda.,
~
do ConceIção Salgueiro Gomes, auxiliar de serviço de 2,· classe
~up?uadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos
Jan I,Os do Exército - exonerada das suas funções desde 4 de
o
de
,de 1980, data em que tomou posse do cargo de auxiliar
C
ViÇOde 1." classe do referido quadro,
al'lnind
dro ~ de Jesus Cardoso, auxiliar de serviço de 2," classe do Quado
~essoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos
Jane' erclto - exonerada das funções que exercia desde 4 de
ro
liar Id de 1980, data em que foi empossada no lugar de auxie s '
ervIÇo de 1." "classe do mesmo quadro,
llido '
. vlna M
.
do p ota Moiteira, auxiliar de serviço de 2," classe do Quadro
BXér~sSoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do
dataCito- exonerada destas funções desde 9 de Janeiro de 1980,
em
1,- Cl
que tomou posse do cargo de auxiliar de serviço de
~
asse do referido quadro,
atia EU
~,- clsabeth da Silva de Almeida Pais, auxiliar de serviço de
M:iUtasse do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
deSd:r9 dos Pupilos do Exército - exonerada das suas funções
de au ' ,de Janeiro de 1980, data em que tomou posse do cargo
~,
XIUar de serviço de L' classe _do referido quadro.
atia d
~,' ~ Nazaré ROdrigues Teixeira Lopes, auxiliar de serviço de
de ~easse do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Repartição
de 19~~oalCivil_ exonerada destas funções desde 10 de Janeiro
de 1 _ • data em que foi empossada como auxiliar de serviço
(Dia' ' classe do referido quadro,

::r

E;-

rio d

a

R
epública n," 55 - 2,' Série, de 6 de Março de 1980,)

~Ot
despacho
COntas de 22 de Fevereiro de 1980, anotado pelo Tribunal de
<\de "
em 25 de Fevereiro de 1980:
,
lalde n.
dto do e~édios Santos, auxiliar de serviço de 2,' classe do Qua........
exo essoal Civil do Exército/Centro Financeiro do Exército
data enerada das referidas funções desde 11 de Janeiro de 1980,
1,' clarn qUe tomou posse do cargo de auxiliar de serviço de
(Dia, Sse do mesmo quadro.
rio d

a República n.• 63 - 2.' Série, de 15 de Março de 1980,)

164
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4' SIr

~
de

_1

'bullli'

Por despacho de 20 de Fevereiro de 1980, anotado pelo Tn
Contas em 25 de, Fevereiro de 1980:

Qt.1adfO
Amélia Rosa Godinho, auxiliar de serviço de 2,' classe do Ilefad~
do Pessoal Civil do Exército/Academia
Militar - eJ(ota eJII
das referidas funções desde 5 de Fevereiro de 1980, d~ claSse
que tomou posse do cargo de auxiliar de serviço de 1,
do mesmo quadro,
(Didrio da República n." 63 - 2,' Série. de 15 de Março de 1980.)
'btllla1

de

Por despacho de 18 de Fevereiro de 1980, anotado pelo Trl
Contas em 25 de Fevereiro de 1980:
eS90~

Emília Matias, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro d~d~ filO'
Civil do Exército/Colégio Militar - exonerada das referi pO~
ções desde 11 de Janeiro de 1980, data em que tomOUqt.1ad
do cargo de auxiliar de serviço de 1.' classe do mesmo
dI
,
rviÇo,',
Maria da Assunção Mendonça Luzia Coelho, auxiliar de se 'o tJlb
2: classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/ColéSleirO dI
tar _ exonerada das referidas funções desde 4 de Fe~r serViçO
1980, data em que tomou posse do cargo de auxiliar e
de I: classe do mesmo quadro,
'çO
serVI
Maria da Conceição Batista de Freitas Cabrita, auxiliar, d/JloSPí~:
de 2,' classe do Quadro do Pessoal Civil do ExérCito de 9"
Militar Principal -exonerada
das referidas funções d;s a~~
Janeiro de 1980, data em que tomou posse do cargo e
de serviço de I: classe do mesmo quadro,
,
Qtl~

Maria José da Silva Fraga, auxiliar de serviço de 2: ,classe ;érc~l;
dro do IPessoal Civil do Exército/Centro Financeiro ,dOde 19 de
_ exonerada das referidas funções desde 10 de Janeiro rviÇo
data em que tomou posse do cargo de auxiliar de se
I: classe do mesmo quadro,
(Diário da República n." 63 - 2,' Série. de 15 de MarçO de

1980'>

1

b

s

03

Por despacho de 20 de Fevereiro de 1980, anotado pelo 1ri t.1
Contas em 25 de Fevereiro de 1980:
e
, cl~o
' L'
F
.
d
S
'li
.
de Z, AlIÇ
ursa
erreira
os a~t~s, auxi ar ~e se~vIÇo dO
M atia
do Quadro do Pessoal ClVII do Exército/Direcção

sei'

4,> Sé '

~
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1.65

neir anças -:- exonerada das referidas funções desde 10 de Jade ~ed~ 1980, data em que tomou posse do cargo de auxiliar
(D'
rvlÇO de L' classe do mesmo quadro,
Ic!rio d

a República

n,· 6J'-

2,' Série, de 15 de Março de 1980,)

)lor d
eSPach d
COnt o e 18 de Fevereiro de 1980, anotado pelo Tribunal de
!ti
as em 25 de Fevereiro de 1980:
ta ... ,
{rlgUei
do P ro Nunes, auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro
refer'~Ssoal Civil do Exército / Colégio Militar - exonerada das
tornai as funções desde 11 de Janeiro de 19'80, data em que
rnesrnU POSse do cargo de auxiliar de serviço de 1: classe do
o qUadro,
(Dic!rio d
a República

n.· 63 - 2.' Série, de 15 de Março de 1980.)

)lor
despach d
.
COnta o e 22 de Fevereiro de 1980, anotado pelo Tribunal de
ll.
s em 25 de Fevereiro de 1980:
oSali
ae
: Oliveira Cotrim, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quao
..._ex.o Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do Exército
<lata nerada das referidas funções, desde 12 de Janeiro de 1980,
1,' CI~m que tomou posse do cargo de auxiliar de serviço de
(D' . se do mesmo quadro.
I

.

•

dr:

lc!rlO

d

a RepÚblica

n." 63 - 2.' Série, de 15 de Março dei 1980.)

!lor
despach
COntas o de 4 de Fevereiro de 1980, anotado pelo Tribunal de
~ar'
em 7 de Fevereiro de 1980:
la Gab .
2.' clasfIela da Conceição Jesus Rodrigues, auxiliar de' serviço de
tar __ ese do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Milid.ata e X.onerada do referido cargo desde 11 de Janeiro de 1980,
m
1,' clas qUe tomou posse do cargo de auxiliar de serviço de
respec/e, do mesmo quadro, ficando assim rectificado na parte
va
d.e S
o constante no Diário da República n." 54, 2.' Série,
(Dic!' e Março de 1980.

d

rio d

Jl

a RepÚblica

n.· 65 - 2.' Série, de 18 de Março de 1980.)

°r

despach
COntas o de 27 de Fevereiro de 1980, anotado pelo Tribunal de
~ari
em 3 de Março de 1980:

:0

};'elicidade N
.
M'
.
Quad
eves Guerreiro Durão
auncio,
ro do Pessoal Civil do Exercito/Centro

..
fi ial
primeiro-o ICI
Financeiro do

iss

4'

Sérl'
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peitO

Exército - exonerada do respectivo cargo desde 25 de ni~ de
C ão dO
de 1980, data em que tomou posse do lugar de
D
3.. classe (Subgrupo Economia), do mesmo quadro/ 11'ecÇ
Serviço de Finanças.

!é

d;

etvi~O
Maria Manuela Mota Heitor Martins da Silva, auxiliar
:deJll1a
de 2.. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exérclto/ CeitO
,de
Militar - exonerada daquelas funções desde 13 d~. Fe~~ serViç
1980, data em que tomou posse do lugar de auxiliar
de 1.. classe do mesmo quadro.
dO

. Campos F'erreira, auxi'I'lar de serviço
. de 2'. claSS'
ai lC'v1 a
Mana. MoreIra
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Repartição de pess~eirOde
- exonerada das funções que exercia desde 11 de Feve "iÇOde
1980, data em que foi empossada como auxiliar de ser
1.. classe do mesmo quadro.
Qllad!O

Maria do Carmo Costa, auxiliar de serviço de 2,' classe ~O'I ......e~O'
do Pessoal Civil do Exército/Repartição de Pessoal
nerada daquelas funções desde 11 de Fevereiro de 1 1 ' clll'"
em que tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de .
do mesmo quadro.

°;80,d~~

(Diário

da República

0

n." 69 - 2,' Série, de 22 de Março de 198 ,'

Por despacho de 26 de Fevereiro de 1980, anotado pelo
Contas em 3 de Março de 1980:

rriblloal

de

citol
te'
José Valverde, cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil d~ dOteo~
/Instituto Militar dos Pupilos do Exército - exonera °ue tOJll
rido cargo desde 12 de Fevereiro de 1980, data
posse do lugar de chefe de cozinha do mesmo qua .
f,1.ét

,

em;:o

dO

,

I~e i'

Virgílio Fronteira Rodrigues, auxiliar de' serviço d~ ,2. ~OSJ'Il~e'
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto MJlitar de f~ial
1
los do Exército - exonerado destas funções desde 1de a?
reiro de 1980, data em que tomou posse do lugar
de serviço de 1.' classe do mesmo quadro.
(Di4rio .da República

n,· 69 -

2.' Série, de 22 de Março de

1980,'

~
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IV - PROMOÇõES
!lor d

espach d
elll.31 ° e 2S de Junhd de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Dezembro de 1979:

~aria Erní .
<loIP lia Fernandes, auxiliar de serviço de 2.' classe do
- Pressoal. Civil do Exército / Batalhão de Infantaria da
qua<l°movlda a auxiliar de serviço de 1.· classe do
Dec/~/'BI?, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo
taria eno•.Lel n.· 103/17, de 22 de Março, e artigo 19..
(Sao d . . 791/77, de 28 de Dezembro.
eVldos
(1)'
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.·
llÍrio d

Quadro
Guarda
referido
3.. do
da Por356/73.)

a República n.· 43 - 2.· Série, de 21 de Fevereiro de 1980.)

!lor

despach
COnta o de 9 de Novembro de 1979, visado pelo Tribunal
S em ] 8 de Fevereiro de ]980:
~aria li

de

de 1e!ena Gomes Pedrosa Sant'Ana, operador de fotogrametria
Cart~g ~l~sse do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Serviço
fOtosrar flc? do Exército - promovida a operador principal de
e S dometr_la do mesmo quadro/SCE,
nos termos dos n." 1
e artig artigO 3.· do Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Março,
(Sao d
o 19.· da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
eVidos
(I)id •
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/13.)
rio da Rep lbli

, .
d
80)
u tca n.· 54 - 2.' Série, de 5 de Março e 19 .

!lor
despacho
COntas de 9 de Novembro de 1979, visado pelo Tribunal de
J
em 14 de Fevereiro de 1980:
Oaqu'
1m l'ra
.
do Qu ;:ocelro Bengala, operador de fotograrnetria de 1." classe
do I!lCé~ ~o do Pessoal Civil do Exército /Serviço Cartográfico
do refer~to - promovido a operador principal de fotogrametria
bec o quadro/seE,
nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3.(S
ortariar~~.Lei n.· 103/17, de 22 de Março, e artigo 19.. da
~o dev'd
. 791/77, de 28 de Dezembro.

:0

I

I Os
(/)Ic1 •
rio d

emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

a Rept1blica n.• 54 - 2.' Série, de 5 de Março de 1980.)

4• Série
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~

ai de
Por despacho de 27 de Março de .1979, visado pelo TribuO
Contas em 5 de Julho de 1979:
dto dO
Joaquim Ramos, encarregado de serviço de 2.*·classe do. Qua eocar'
Pessoal Civil do Exército/Academia Militar - promovIdo a OS ter'
regado de serviço de 1.. classe do referido quadro / ~M: ~03/11,
.. mos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-LeIO. e 28 de
de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77, d
Dezembro.
(13.)
.

(São devidos emolumentos

nos termos

do Decreto-Leí

. .• 356
P:

(Diário da República n," 60 - 2.· Série, de 12 de Março de 1980.)

I de
TribUoa
Por despacho de 26 de Março de 1979, visado pelo
Contas em 9 de Outubro de 1979:
z'
.
. o de :.
Palmira dos Santos Lebre Rornariz, encarregada de serv1ç de adI
classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Instit~to lasse d~
velas - promovida a encarregada de serviço de 1. crtigO 3·
referido quadro/lO, nos termos dos n:' 1, 4e 5 d? : 19.' ~
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março. e artlg .'
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
56(1")
(São devidos ~molumentos· nos termos

do Decreto-Lei

(Diário da República n,' 60 - 2,· Série. de 12 de Março de

n: 3
1980,)

de
Por despacho de 27 de Março de 1979. visado pelo
Contas em 18 de Setembro de 1979:

,

..

.

TribUOg.!

a$se
de 2.' c!rW

Henriqueta Mana Palma Marques. encarregada de serVIÇO 'lita! ~ dO
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
~I laSse,:
cipal- promovida a encarregada de serviço de 1. Cartigo
d.
,
referido quadro /HMP. nos termos dos n.·· 1, 4 e 5 ~oo 19.'
do Decreto-Lei n.' 103/77, de 22 de Março. e artlg
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
.'
356(1'.)
(São devidos emolumentos

nos termos

do Decreto-LeI

0"0)

(Diário da República n.O 60 - 2.' Série, de 12 de Marçc de 198 .

,

de
UOgJ

Por despacho de 27 de Março de 1980, visado pelo
Contas em 20 de Setembro de 1979:
,

..

1'rib

• clPse

~~

Maria Etelvina Gonçalves Ramos, encarregada de servIÇO Milita!
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto

~

4,' St!I'j'

~
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~PiIIOS
' c as do Exército - promovida a encarregada de serviço de
do
.se do referido quadro/IMPE,
nos termos dos n." 1 e 4
artigartigO 3,· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e
(Sa
o 19,· da Portaria n." 79'1/77, de 28 de Dezembro,
o deVidos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(,emolumentos
Diário

d

..

a República n,· 60-2.'

!lor

Série, de 12 de Março de 1980,)

despach
COnta o de 27 de Março de 1979, visado pelo Tribunal
s em 5 de Dezembro de 1979:

de

Victória
Class:~ Conceição Dias Correia, encarregada de serviço de 2,·
dos Pu ~ Quadro do Pessoal Civil do Exército /Instituto Militar
de I' PIlos do Exército - promovida a encarregada de serviço
4 e S dClasse.do referido quadro/IMPE,
nos termos dos n,·' 1.
e artig o artIgO 3,· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
o 19," da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
~al11.1el
d
do Jl~ Fonseca, encarregado de serviço de 2: classe do Quadro
encarr sSoal Civil do Exército /Colégio Militar - promovido a
gado
l10s t:
de serviço de I: classe do referido quadro/CM.
11,' I03r~os dos n," 1, 4 e 5 do artigo 3,· do Decreto-Lei
7
!77, d/2 , de 22 de Março. e artigo 19," da Portaria n." 791/
(Sao
8 de Dezembro.
deVidos
(Dlá'
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
'10

-

d

a Remlblica n." 60 - 2,· Série, de 12 de Março de 1980.)

!lor
despach
Contas o de 23 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de
~
em 28 de Dezembro de 1979:
ern
ando p .
d.o Ql.la~ISde Figueiredo, encarregado de serviço de 2: classe
c1Pal__ ro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Prínl'eferidopromovido a encarregado de serviço de 1.· classe do
~o t>ec qUadrO/HMP. nos termos dos n.? 1, 4 e 5 do artigo 3."
ortariareto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da
(SaQ d
n," 791/77, de 28 de Dezembro.
eVidos
(OI<1rlo
emolumentos nos termos do _Decreto-Lei n." 356/73.)
da RepÚblica n," 60 _ 2.' Série, de 12 de Março de 1980.)

.' Série
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~

-------------------------------------- 'fribun aI de
Por despacho de 26 de Março de 1979, visado pelo
Contas em 21 de Setembro de 1979:

dO
Maria ldalina Alves Canha, encarregada de serviço d~ .2: cl~ipa1
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
MIlItar F eferido
_ promovida a encarregada de serviço de I." classe ~o r 3.' dO
quadro/HMP,
nos termos dos n.oo I, 4 e 5 ~o artl~Oda por'
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artígo 19.
taria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
561'13.)
. • 3 I'
(Silo devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n," 60 - 2. Série, de 12 de Março de 1980.)
0

Por despacho de 27 de Março .de 1979, visado pelo
Contas em 17 de Dezembro de 1979:

....ríbuna

1 de

1

de

erviÇO.'.

Maria Fernanda dos Santos Gama Alves, encarregada de .s to r.{lO.
2." classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/InsutU de ser
tar dos Pupilos do Exército - promovida a encarregad~os dOs
viço de I." classe do referido quadro/IM!PE, nos te de ZZ d~
n.O I, 4 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, O~!11
Março, e artigo 19.° da Portaria n." 791/77, de 28 de
bro.
.. • 356~3,)
(Silo devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n. )
O

0
(Diário da República n.· 60 - 2." Série, de 12 de Março de 198 .

aI de

UJl
Por despacho de 27 de Março de 1979, visado pelo nib
Contas em 25 de Outubro de 1979:
dO
• claSseo'
António de Almeida Pinho, encarregado de serviço de ~"t r ......
pr~,
Quadro do Pessoal Civil do Exército /Academia MIlI :idO "o ,
movida a encarregado de serviço de I." classe do regecretO'~
dro/AM, nos termos do n." 1 e 4 do artigo 3." do 'a 11.,1
n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da !portafl
)
/77, de 28 de Dezembro.
. • 356~j,
(Silo devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n- O)
(Diário da República n.O 60 - 2." Série, de 12 de Março de 198 .

dI
Por despacho de 27 de Março de 1979, visado pelo
Contas em 21 de Setembro de 1979:

......

'fríbtJ~

dO

. 2' clllSse rO'

Arlindo Domingos Alves, encarregado de serviço de lI.;.litar......
~
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia
!y.1

4,- Sé '
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-----------------------------------tnovid

drol A~ a encarregado de serviço de L' classe do referido qua'Lei .. nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3: do DecretoU,' 79~' 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria
(Sã
177, de 28 de Dezembro,
o devid
os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
d

(Diário

~

a República n.' 60 - 2,' Série, de 12 de Março de 1980,)

!lor

despach
Cout O de 27 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de
as em 10 de Outubro de 1979:
ÂgUcdad
do Q e Jesus dos Santos, encarregada de serviço de 2,' classe
..._prO
Uadro' do Pessoal Civil do Exército/Instituto Superior Militar
m
qUad aVida a encarregada de serviço de 1,' classe do referido
Dec/o/ISM:, nos termos dos n:' 1, 4 e 5 do artigo 3: do
taria e~o:Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Por(São
. 791/77, de 28 de Dezembro.
'
deVid
(D'
Os emolumentos nos termos do Decreto Lei n." 356/73.)
lário

d

a República n." 60 - 2: Série, de 12 de Março de 1980,)

~or

despach
COUta o de 27 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de
"I'
s em 9 de Outubro de 1979:
lrgíuia
Quad~e Jesus Teixeira, encarregada de serviço de 2.' classe do
tnovido do !Pessoal Civil do Exército / Instituto de Odivelas - prodrolI~ a encarregada de serviço de L' classe do referido qua'lei
'. nos termos dos n. 1, 4 e 5 do artigo 3: do DecretoU,, 79~'1 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria
(São d
77, de 28 de Dezembro,
eVidos
(D'.
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
OI

lQrio d

a RepÚblica n,' 60 - 2: Série, de 12 de Março de 1980,)

!lor

JOSé

despach
COUtas o de 27 de Março de 1979, visado pelo Tribunal
em 12 de Setembro de 1979:

de

},foreira F
do i>e
erraz, encarregado de serviço de 2.' classe do Quadro
eUcarrssoal Civil do Exército /Colégio Militar - promovido a
egado de serviço de I.' classe do referido quadro/CM,

172
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4

~

• série

•
o 103/
nos termos dos n.OI 1 e 4 do artigo 3.' do Decreto-Lei 0'77, de
/77, de 22 de Março, e artigo 19.' da Portaria n." 791/
28 de Dezembro.
(13.)
•
o 356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.

(Diário da República n.s 60 - 2.' Série. de 12 de Março de 1980.)

1 de
Por despacho de 25 de Junho de 1979, visado pelo Tribull!l
Contas em 21 de Dezembro de 1979:
QIJW

António Gonçalves Lopes, auxiliar de serviço de 2.' classe d~o"ídO
dro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - pr~~1. oos
a auxiliar de serviço de L' classe do referido qua~ro/. 103/77,
termos dos n." 1 e 5 do artigo 3.' do Decreto-Lei n. d 28 de
de 22 de Março, e artigo 199.' da Portaria n." 791/77, e
Dezembro.
(13.)
. • 356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
1980.)
(Diário da República n.' 61 - 2." Série, de 13 de Março d e

coot~
Por despacho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 25 de Fevereiro de 1980:

• elass

e

Lúcia da Conceição Correia Martins, auxiliar de serviço de :. lllfaO'
do. Quadro .do Pessoal ,Civil do ~~ército/Regi~ento
1~' elass~
tana de Beja - promovida a auxiliar de serviço de artigO 3,
do referido quadro/RIB, nos termos dos n,OI 1,4 e 5 ~o 19.' da
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigO
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
6(13,)
, • 35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Ler n. )
(Diário da República n.' 65 - 2,' Série, de 18 de Março de

1980,

coot~
Por despacho de 10 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 3 de Março de 1980:
dO
• classe o'
Maria dos Anjos Pires Rangel, auxiliar de serviço de ~. 1 s./ prO,
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de adlve aadro/r3/
movida a auxiliar de serviço de L" classe do mesmo q~ o.' jOde
nos termos dos n,O' 1,4 e 5 do artigo 3.' do Decreto-L;91/77,
/77, de 22 de Março, e artigo 19.' da Portaria n."
28 de Dezembro,
56(13,)
, • 3
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n. O)
(Diário da República n.s 75 - 2,' Série, de 29 de Março de 198 .

4,' Sé '

~e

~
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C~~~acho de 25 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de
C
as em 3 de Março de 1980:
aciIda F
'
sOaI ~~r~lra, auxiliar de serviço de 2," classe do Quadro do PesllloV'dIVll do Exército/Chefia
do Serviço de Transportes - proICS~ a a auxiliar de serviço de L" classe do referido quadro/
-lei ' ~os termos dos
I, 4 e 5 do artigo 3,° do Decreton,' 79~' 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.° da Portaria
(Sã
/77, de 28 de Dezembro.
o devid
(D',
os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

n,o,

IQrio d

a

R

epública n." 75 - 2.' Série, de 29 de Março de 1980.)

Por

despach
COnta o de 29 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de
ld
s em 3 de Março de 1980:
alina l
Pessoores .~atos, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do
aUXi!·a CIvil do Exército /Instituto de Odivelas - promovida a
terrnlar de serviço de L' classe do referido quadro/LO, nos
de 2.~s dos n." 1 e 5 do artigo 3.' do Decreto-Lei n.' 103/77,
I)ezem~e Março, e artigo 19.' da Portaria n." 791/77, de 28 de
(Sã
roo
o deVido
(Di"
S emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
QrlO d

a

Por

R

epública n.' 75 -

2.' Série, de 29 de Março de 1980.)

deg

Con~:cho de 25 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de
~.
s em 3 de Março de 1980:
arla lu:
do p~sa 'Brás Gaspar, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
tes...._sSOal Civil do Exército /Regimento de Infantaria de AbranqUadrpromOVida a auxiliar de serviço de 1." classe do referido
I)ecre~/R.I:'-, nos termos dos n." I, 4 e 5 do artigo 3.· do
O
taria n :Le1 n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19." da Por(São d
. 791/77, de 28 de Dezembro.
eVido
(Diário
S emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
da República n.' 90-2.'

Série, de 17 de Abril de 1980.)

POr
despach
COntas o de 29 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal
lllllíli
em 3 de Março de 1980:

de

Qua~~chas de Magalhães, auxiliar de serviço de 2.' classe do
o do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Artilharia

174
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.
d e L··
ema - promovi ida a auxr'1'lar d e serviço
referido quadro/RAl.,
nos termos dos n."· 1, 4
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
(São devidos emolumentos

se dO
dI'e·
clas
ligO'3'
e 5 ~o ar ,' da
19
e artIgo

nos termos do Decreto-Lei

113,)

.

n.

° 356/,

(Diário da República n.? 90 - 2.' Série, de 17 de Abril de 1980.)

I de
upa

P or 'd'espach o d e 25 'e
d J un h o d e 1979, visado pelo Trib
Contas em 3 de Março de 1980:

Qoa'
Lucinda Miranda Marques, auxiliar de serviço de 2." classe ~~ida a
dro do Pessoal Civil do Exército/CHESMATI - pro~SMA111
auxiliar de serviço de L" classe do mesmo quadro/CIl. n' 103
nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Le9\/11, de
/77, de 22 de Março, e artigo 19.. da Portaria n." 7
28 de Dezembro.
56~3,)
•
o 3
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
, .
. d 1980.)
(Diário da República n." 90 - 2.' Série,
de 17 de Abril
e

co~taS
Por despacho de 29 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de
em 3 de Março de 1980:

de

viÇO, "

Angelina dos Anjos Correia de Figueiredo, auxiliar de se~a1r.1fo
2.' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/lIo~Pllasse •
tar Principalpromovida a auxiliar de serviço de 1. Crtigo~~
referido quadro/HMP,
nos termos dos n." 1 e 5 d? : 19.'
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e arUg
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
.•
356P3')
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Ler n.
\980.)
(DIário da República n.? 90 - 2.' Série, de 17 de Abril de

de
Por despacho de 25 de Junho de 1979, visado pelo
Contas em 3 de Março de 1980:

TribUpal

lasse
.
de 2:adi'~.,elas
M ana. Júlí
u la dOI"
e
iveira M arques, auxi'1'lar d e serviço
'dO
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de refe!l '
o
- promovida a auxiliar de serviço de 1." classe do oecret'a
quadro j l O, nos termos dos n.? 1,4 e 5 do artigo 3." do fort~)
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da

___
ne
4,' Sér'

-----=

----------~~~~~----------~
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n,' 791/7 7, ~e 28 de Dezembro, ficando assim rectificado na
Parte
Sér' respectiva o constante do Diário da República n." 75, 2:
(~il.
ie, de de 29 de Março de 1980.
o deVido
(LJlá
s emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
no aa 1<epública n.? 90 _ 2,'

~or

Série, de 17 de Abril de 1980.)

despacho de 25 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal
Co
nt
as em 3 de Março de 1Ytsv:

de

I\délia d

"'ua: Conceição Sirgado, auxiliar de serviço de 2: classe do
tia _ro ao Pessoal Civil do Exército /Escola Prática de EngenhaqUao promovlQa a auxiuar de serviço de 1.' classe do referiao
lJec/o/J:Wc, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3.° do
taflaeto~Lel n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.° da POIna p' n, 7')1/77, de 28 de Dezembro, ficando assim rectificado
2' S~r~e respectiva o constante do Diário da República n." 7';),
, er
(s[o
le, de 29 de Março de l')õv,
devid
(o
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
larlO

aa

1<epública n." 1$5_ 2.' Série, de 11 de Abril de 19l!u.,

~or d
e:Pt~ho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Conta"
~Ii
de Setembro de 1') I~:
sa G
co e~oveva, auxiliar de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil
It.
Xerclto/ Instituto de Altos Estudos Militares - promovioa
ho;UX1llar de serviço de 1.' classe do referido quadro / IAE:M,
/'17 termos dos n." 1,4 e 5 do artigo 3,° do Decreto-Lei n." 10j/
28 de 22 de Março, e artigo 19.° da Portaria n." 791/77, Ot::
(S[
e DeZeml>lO.
o dev'd
(D'á ,loS emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

d

lnod

a R epública n." 298 _ 2,' Série, de 28 de Dezembro de 1979,)

v-

TRANSFER:tNCIAS

Centro de Ideotificação e Classificação
/Direcção do Serviço de Material

~

0:1/

Scriturária_dactiJó
tlân .
gra f a M ana. C"ristina V"ieira R o b a Io Fonseca VeCIO (92040474), do Regimento de Artilharia
de Lisboa.
e ser
Considerada nesta situação desde 28 de Fevereiro de 1980.

bev
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Regimento de Infantaria de Faro
odO
Escriturária-dactilógrafa Custódia de Vilhena Bartolomeu Raimu
(92041074), do Hospital Militar Principal.
Deve ser considerada nesta situação desde 6 de Março de 1980.

Conselho Superior de Disciplina do Exército
tO de
Motorista Manuel Gonçalves da Silva (91064277), do Regimell
Engenharia n." 1.
Deve ser considerado nesta situação desde 10 de Março de 1980.

Academia Militar
Motorista Francisco Pereira Trovão (91116977), do Conselho Sup
de Disciplina do Exército.
Deve ser considerado nesta situação desde 27 de Março de 1980.

o

Chefe do Estado-Maior do Exército

Pedro Alexandre Gomes Cardoso, general
Está conforme.

o

Ajudante-General

José Luís Almiro Canêlhas, general

eri°l

'------------------------ft)
Esr4D

O-MAIOR DO EXÉRCITO

~RDEM

DO

, stRIE

,

EXERCITO

NoS
~IODE1980

~bIJ~
"Ie

ao Exército o seguinte:

I- ADMISSõES

flor
despach
COntas o de 1 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal
<\lbe
em 12 de Março de 1980:
.

.rto lllí

de'

'

da Fáb ~ SardInha Gomes José, aspirante de classe A, eventual,
Para e rICa Nacional de Munições de Armas Ligeiras _ contratado
mesma)(~cer, o cargo de empregado administrativo, eventual da
do De ábnca, nos. termos do artigo 29,' e § 5,' do artigo 34,"
artigo ~~e~o-tei n,' 41 892, de 3 de Outubro de 1958, e n." 1 do
(S,
' do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
o deVidos
(Di"-,
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n: 356/73,)
"1"0 dQ
R.ePública n,~ 78 - 2," Série, de 2 de Abril de 1980.)

flor
despacho
COlltas de 23 de Outubro de 1979, visado pelo Tribunal de
~~lia . em 27 de Março de 1980:
de Je
de a~iI~Us Gonçalves Pacheco - contratada para exercer o cargo.
do ~)(é l~ de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil
~rrnos ~CIto/Depósito Geral de Material de Transmissões, nos
b arço, o. n.· 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n," 103/77, de 22 de
ro, Il..~. 1 do, artigo 2: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dez~mdo artIgo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e

' série
4
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--------------------------------------

~
tub!O

n." 41892, de 3 de °J~6.de
dada pelo Decreto-Lei n." 218

§ 5,' do artigo 48,· do Decreto-Lei

de 1958, com a redacção
27 de Março,

,
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

• 56/7;')
n. 3

(Didrio da República n,' 84 - 2,' Série. de 10 de Abril de 1980,)

de
ribunaI
despacho de 22 de Maio de 1979, visado pelo T
Contas em 14 de Março de 1980:
!gO
Arminda da Silva Neves Sanina - contratada para exercer 01cêivil
de auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro do pess~agiOS~S
do ExércitojHospital
Militar de Doenças Infecto-~o~ ~03/71,
nos termos do n," 1 dos artigos 1: e 3: do Decreto-LeI 11 77, de
de 22 de Março, n." 1 do artigo 2,° da Portaria n,: 7" Z94/16,
28 de Dezembro, n," 2 do artigo 53: do Decreto-LeI, n. • 4189~
de 24 de Abril, e § 5: do artigo 45." do Decreto-LeI n, reto.vl
de 3 de Outubro de 1958, com a redacção dada pelo pec
n." 218/76, de 27 de Março,
Ui,!
Florinda Maria Afonso - contratada para exercer o cargo dã:;itO/
de serviço de 2,' classe do Quadro do Pessoal Civil do teJ11los
/Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas, n~7 de 11
do n." 1 dos artigos 1: e 3." do Decreto-Lei n." 103/ d; ZS~
de Março, n." 1 do artigo 2: da Portaria n," 791/77'/76 de 3
Dezembro, n." 2 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294 89i. de .
de Abril, e § 5: do artigo 48: do Decreto-Lei n." 41 retO,VI
de Outubro de 1958, com a redacção dada pelo pCC
n." 218/76, de 27 de Março,

Por

91/

56/13.)

(Silo devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 3

(Didrio da República n," 86 - 2,' Série. de 12 de Abril de 1980.)

~ de
b
Por despacho de 7 de Outubro de 1979, visado pelo Tri 1.lll
Contas em 14 de Março de 1980:

"
Maria Augusta

!

,s

a~~J
par do l'es'el'

RIcardo dos Santos contratada
funções de auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro stJlisso
1'1,
Civil do Exército/Batalhão
de Reconhecimento de !ra~ 103/ Z8
nos termos do n," 1 do artigo 3." do Decreto-LeI n. 77.de 16•
de 22 de Março, n," 1 do artigo 2: da Portaria n." ~91I. Z94/
de Dezembro. n," 2 do artigo 53: do Decreto-LeI n·

4,' Sé '
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-----------------------------------de 24 d

de 3 d e Abril, e § 5,' do artigo 48: do Decreto-Lei n." 41 892,
e
n,· 218 Outubro de 1958, com a redacção dada pelo Decreto-Lei
/76, de 27 de Março,
(São

devidos
(,emolumentos

nos termos do Decreto-Lei n," 356)73,)

Drário d

a República

n.s 86 -

2," Série, de 12 de Abril

de 1980,)

~Ot
despach
COnta o de 7 de Novembro de 1979, visado pelo Tribunal de
~atg , s em 14 de Março de 1980:

arlda

d

Para
a Conceição Torrão Ramos dos Santos _ contratada
Quadrexercer as funções de auxiliar de serviço de 2: classe do
de Tr o do Pessoal Civil do Exército/Batalhão de Reconhecimento
n,· 10;nsmissões,nos termos do n." 1 do artigo 3.. do Decreto-Lei
n,' 791/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2: da Portaria
-lei n
de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53: do Decreto29
-lei 0.'.
4/76, de 24 de Abril, § 5: do artigo 48." do Decreto418
Pelo
92, de 3 de Outubro de 1958, com a redacção dada
eCreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março,

l77,

D

~aria h

"-eg'
Vero tna Marques de Oliveira Lourenço _ contratada para exer}lessoalcar~~de auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro do
lllissõe CIVil do Exército/Batalhão de Reconhecimento de Transn,· 10;> nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei
n,' 791/;7, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2,° da Portaria
7
-lei 0.,. 2 , de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53: do Decreto-lei n. 94/76, de 24 de Abril, e § 5: do artigo 48: do Decreto418
!leIo
92, de 3 de Outubro de 1958, com a redacção dada,
~
ecreto_Lei n." 218/76, de 27 de Março,
atia h

D

~ntília

'

funçõe Alves de Freitas Santos - contratada para exercer as
C'
S de a
ili
I
IVild
ux ar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoa
noste~ EXército/Batalhão de Reconhecimento de Transmissões,
de 22 d Os do n: 1 dos artigos I: e 3: do Decreto-Lei n." 103/77,
.28de De Março, n." 1 do artigo 2: da Portaria n." 791/77, de
de 24 dezembro, n." 2 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76.
3 deeoAbril, e § 5." do artigo 48." do Decreto-Lei n." 41 892:
!l, 218/76utubro de 1958, com a redacção dada pelo Decreto-Lei
(&.qo
' de 27 de Março .
deVidos
(biá'
emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356)73.)
r,o da
_.'

d:

R.epublica

n.· 86 -

2," Série, de 12 de Abril

de 1980.)

'e
4• Sé~
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-------------------------------------Por

~

, tO do
despacho de 24 de Junho de 1978 do Ministro Ad)UOisado
Primeiro-Ministro e de 10 de Outubro de 1978 do CEMB, v
pelo Tribunal de Contas em 26 de Março de 1980:
,

'osve'

Igeménio Eduardo Gomes Névoa Tadeu - aposentado corno IportOS
tor do ex-Conselho Provincial de Educação Física e D~ colllo
7
de Moçambique - nomeado para o ano lectivo de 1978/ ércitol
professor provisório do Quadro do Pessoal Civil do B~ tatutO
/Colégio Militar, nos termos dos artigos 78.. e 79,· do ~retO'
da Aposentação, alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5: do gceretO'
-Lei n," 46 377, de 11 de Junho de 1965, e artigo 53." do
-Lei n." 294/76, de 23 de Abril,

56113,)
(São devidos emolumentos
(Didrio

da República

n-

nos termos do Decreto-Lei

n," 97 -

n." 3

0
2," Série, de 26 de Abril de 198 .)

MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO
_1

dI

'bUIl~
Por despacho de 25 de Fevereiro de 1980, anotado pelo 1'el
Contas em 11 de Março de 1980:

so~

;,!t~

Manuel Francisco Diniz de Carvalho, 3.· oficial do Quadro dO
Civil do Exército/Centro
de Estudos Psicottcnicos do feVere~),
_ passou à situação de licença ilimitada desde 15 dobe
o de 19
de 1980, nos termos do artigo 25,0 da Lei de 14 de lu
(Didrio

da ReprJblica n." 81 -

0
2," Série, de 7 de Abril de 198 .)

Por despacho de 5 de Março de 1980, anotado
Contas em li de Março de 1980:

pelo

~ dI
1'ribull
0

dto 4
QU~ ~tJ
o
Fernando Gonçalves da Silva Carrão, fiel de depósito ,d. c de S'b(O
ll
tll
Pessoal Civil do Exército/Campo de Instrução Mlli de Ollt dI
Margarida - exonerado do referido cargo desde 16carrd-"O
de 1979, data em que tomou posse do cargo de eO
depósito do mesmo quadro/CIMSM,

4,' Sér'
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Ugusto V . ,
sOaIC"
ensslI_no,Serra, empregado de _mesa, ~o Quadro do Pesgarid IVIIdo Exercito/Campo de Instruçao Militar de Santa Marde 19;- exonerado do referido cargo desde 10 de Novembro
do rn 9, data em que tomou posse do cargo de chefe de mesa
esmo quadro,

~ar~o ~gUst~ Diniz Soares, cozinheira do Quadro do Pessoal Civil
Cargoxérclto / Instituto Superior Militar - exonerada do referido
do cardesde 12 de Fevereiro de 1980, data em que tomou posse
J
go de chefe de cozinha do mesmo quadro,
Galla l' '
do QgUeiro Cachaço Carrapiço, auxiliar de serviço de 2,' classe
IleradUadro do Pessoal Civil do Exército /Colégio Militar - exoqUe do referido cargo desde 13 de Fevereiro de 1980, data em
do rnomou posse do cargo de auxiliar de serviço de 1.• classe
~
esmo quadro/CM,
aria i3r
do ~~estina de Jesus, auxiliar de serviço de 2," classe do Quadro
IleradaS~oal Civil do Exército/Instituto
Superior Militar - exoqUeto o referido cargo desde 18 de Fevereiro d.e 1980, data em
referidrnou Posse do cargo de auxiliar de serviço de 1.. classe do
l
o quadro/ISM.
\lisad
e OUv .
do Pe eira Barros, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro
IleradaS~oal Civil do Exército/Instituto
Superior Militar - exoqUetorn o referido cargo desde 18 de Fevereiro de 1980. data em
Illesrno ou Posse do cargo de auxiliar de serviço de 1.. classe do
quadro/ISM.
<\ntólli

t

o Go

do Pessrnes ~o~ Santos, auxiliar de serviço de 2.· classe do Quadro
......reseio~ CivIl do Exército/Regimento de Infantaria do Funchal
A
n <lo o contrato a seu pedido desde 1 de Março de 1980.
'\lltóll'
io b
sOaI C~ ~fa. auxiliar de serviço de 2.· classe do Quadro do Pes~argar'~ do Exército/Campo
de Instrução Militar de Santa
de 19801 ~ - exonerado do referido cargo desde 14 de Fevereiro
de 1,' ~I ata em que tomou posse do cargo de auxiliar de serviço
<\lItó .
asse do mesmo quadro/CIMSM.
Ilio p'
li
Ires G '
\;ssOal C' ,arcla, auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro do
'VJ.argaridIVtl do EXército/Campo de Instrução Militar de Santa
de 1980 d - exonerado do referido cargo desde 14 de Fevereiro
t1e 1.' ~l ata em que tomou posse do cargo de auxiliar de serviço
asse do mesmo quadro/CIMSM.

n.

'I
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_:/

Gabriel Jerónimo
Pessoal Civil
Margarida de 1980, data
de L" classe

Brás, auxiliar de serviço de 2," classe do Qua~~:~
do Exército/Campo
de Instrução Militar ;:vereiro
exonerado do referido cargo desde 9 de
serviÇO
em que tomou posse do cargo de auxiliar de
do mesmo quadro/CIMSM.
se dO
Florinda Maria Vicente Alves, auxiliar de serviço de 2: ~cla~ilitjli
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Campo de Instruçaode 9 de
de Santa Margarida - exonerada do referido cargo des a~ll~r
Janeiro de 1980, data em que tomou posse do cargo de
de serviço de I: classe do mesmo quadro CIMSM,
dO
.
Quadro
Manuel Ferreira Brota, auxiliar de serviço de 2," classe ,~o de S3~!$
Pessoal Civil do Exército/Campo
de Instrução MIlitar feverej!o
.Margarida - exonerado do referido cargo desde 1~,de de serVIÇ
de 1980, data em que tomou posse do cargo de aUXiliar
de L" classe do mesmo quadro/CIMSM,
dO
'M'
I
B
R
dr'
iii'
d
'd
2"
classe.
anue
arraco
o igues, aux ar e serviço e ' oper-dO
J ose
Quadro do fessoal Civil do Exército /Colégio Militar - e~elll q~e
do referido cargo desde 14 de Fevereiro de 1980, d~ta lasse o
tomou posse do cargo de auxiliar de serviço de 1. c
mesmo quadro/CM.
• classe
Maria Fernanda Pinto Ribeiro Crispim, auxiliar de serviço .~e ;'/ e~~
do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Academia MIlJ~adat3 edo
nerada do referido cargo desde 14 de Fevereiro de 198, 'claSse
que tomou posse do cargo de auxiliar de serviço de 1,
mesmo quadro/AMo
fel'

José Maria Vieira, auxiliar de serviço de 2: classe do Qua~o :e~eri~
soal Civil do Exército/Colégio Militar - exonerado ~otJ pO~.
cargo desde 14 de Fevereiro de 1980, data em que to dro!C
a
do cargo de auxiliar de serviço de 1," classe do mesmo qU
dO

José Ramos Ferreira, auxiliar de serviço de 2: classe do ~~~;ri;:
Pessoal Civil do Exército fColégio Militar - exonerado moll p~~.
cargo desde 14 de Fevereiro de 1980, data em que to adro!
do cargo de auxiliar de serviço de 1," classe do mesmo qU
s
dOl'e ~'
António Manuel, auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro ta rJa~o,
Civil do Exército/Campo
de Instrução Militar de sa?o de I t-'
rida - exonerado do referido cargo desde 9 de Fevere~íÇO de
data em que tomou posse do cargo de auxiliar de se
classe do mesmo quadro/CIMSM.

i
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do PEncarnação Rolão, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
refe ,~ssoal Civil do Exército/Colégio
Militar - exonerada do
li
poss o cargo desde 14 de Fevereiro de 1980, data em que tomou
qUadredo cargo de auxiliar de serviço de 1." classe do mesmo
o/CM,

<\!exand'
QU:~a da Costa Ferrçira, auxiliar de serviço de 2." classe do
rada dO do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - exoneqUe t o referido cargo desde 14 de Fevereiro de 1980, data em
do IIIOlllou posse do cargo de auxiliar de serviço de I." classe
eSlllo quadro/CM,
(Diário d
a República

n.·

81 - 2." Série, de 7 de Abril de 1980.)

{lor

despach
COnta o de 6 de Março de 1980, anotado pelo Tribunal de
~anu
s em 11 de Março de 1980: .'
el Iná '
do p CIOda Palma, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
referi~ssoal Civil do Exército /Academia Militar - exonerado do
POsse ~ cargo desde 26 de Fevereiro de 1980, data em que tomou
qUadr /0 cargo de auxiliar de serviço de 1." classe do mesmo
°AM.
(Diário d
a República

n.· 81 - 2." Série. de 7 de Abril de 1980.)

{lor
despach d.
.
COntas o e 25 de Fevereíro de 1980, anotado pelo Tribunal de
l!dllard
em 11 de Março de 1980:
~i~ta~~ue~ Nobre da Silva Graça, médico civil do Hospital
de be
eglOnal n.· 2 - exonerado do referido cargo desde 25
.{' ver'
tnédico elr~ de 1980, data em que tomou posse do cargo de
efectIvo do quadro do Hospital Distrital da Figueira da Foz.
(Diário
da República

n .• 84 - 2." Série, de 10 de Abril de 1980.)

\lor
despach
~ COntas o de 5 de Março de 1980, anotado
aria d
elll 11 de Março de 1980:

pelo Tribunal

de

Qua:o S~ntos Cardoso Dias, auxiliar de serviço de 2.". classe do
do BXé ,0 Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos
de 1980rclto- exonerada do referido cargo desde 14 de Fevereiro
de 1.' ~::
em que tomou posse do cargo de auxiliar de serviço
do mesmo quadro /IMPE.

'e
J' Sé~
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, PeSso~
José Maria Dias, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro ~~ cargO
Civil do Exército /Colégio Militar - exonerado do refeCl o se dO
desde 13 de Fevereiro de 1980, data em que tornou pO~JCrJ,
dr
cargo de auxiliar de serviço de 1." classe do mesmo qua
Q~dro
Alzira Fernandes Lúzio, auxiliar de serviço de 2," classe do do refe'
, do Pessoal Civil do Exército /Colégio Militar - exonerada t0J1101
rido cargo desde 13 de Fevereiro de 1980, data em que l1lesJ11
posse do cargo de auxiliar de serviço de 1." classe do
quadro/CM.

Elisa da Conceição, auxiliar de serviço de 2." classe do QU~~~e::'
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - exonerada
toJ11o~
rido cargo desde 13 de Fevereiro de 1980, data em que JIleS(II°
posse do cargo de auxiliar de serviço de 1." classe do
'quadro/CM.
(Didrio da República n.· 84 - 2." Série. de 10 de Abril de 1980,)

ai de

Por despacho de 6 de Março de 1980, anotado
Contas em 11 de Março de 1980:

ribUll
pe Io T

dto

Viriato Jer6nimo Braz, auxiliar de serviço de 2," classe d~'I~: d~
do Pessoal Civil do Exército/Campo
de Instrução
~e feve
Santa Margarida - exonerado do referido cargo desde 12 ~iar de
U
reiro de 1980, data em que tomou posse do cargo de a
serviço de L" classe do mesmo quadro/CIMSM.
dto
QlIa
Alegria Soares Ventura, auxiliar de serviço de 2." classe do nos dO
do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos P1evere~!O
Exército - exonerada do referido cargo desde 13 de d setvlÇO
de 1980, data em que tomou posse do cargo de auxiliar e
de L" classe do mesmo quadro/IMPE.
(Diário da República n.· 84 - 2." Série. de 10 de Abril de 1980,)

de

Triblltla1

Por despacho de 4 de Março de 1980, anotado pelo
Contas em 17 de Março de 1980:
Eduardo Manuel Moura Martinho, escriturário.dac~i16~ra~e
classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Dlstrtto de
tamento e Mobilização de Lisboa - passou à situ~ção25'
ilimitada desde 14 de Março, nos termos do artigo
'
de 14 de Junho de 1913.

de 1.'
~eC~~
Iíce~ej
da

0
(Diário da República n.· 86 - 2." Série, de 12 de Abril de 198 ,)
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~or d
---------------------------------------espach d
COnta o e 6 de Março de 1980, anotado pelo Tribunal de
tin
s em 17 de Março de 1980:
a Inês d
Pesso I e ?~uveia Marques dos Santos, 3.· oficial do Quadro do
___paa Civil do Exército/Direcção
da Arma de Transmissões
de 19~~u à situação de licença ilimitada a partir de 20 de Fevereiro
, nos termos do artigo 25.· da Lei de 14 de Iunho de 1913.
I\tnucar A '.
~
do li PO~lOáno Cardigos Ramos Castanhinha, médico
Partir~Pltal Militar Principalexonerado do referido
de lll' / 12 de Abril de 1980, data em que tomou posse
e ICOdos Hospitais Civis de Lisboa.
<\ntón'
io C I
Pital ~. ~s Ascenção Gargaté Afonso, médico consultor
de 7 d Ilttar Principalexonerado do referido cargo,
c Abril de 1980, a seu pedido.

consultor
cargo a
do cargo

dos Hosa partir

(Di4rio d
Q

República n.· 86 - 2." Série. de 12 de Abril de 1980.)

lIor

despach
COnta o de 11 de Março de 1980, anotado pelo Tribunal de
JOrD
s elll 17 de Março de 1980:
..e
Cito/~~ta. Borges, 1.. oficial do Quadro do Pessoal Civil do ExérCargOdefla do Serviço de Transportes - exonerado do referido
do car esde 16 de Outubro de 1979, data em que tomou posse
a
go de adjunto administrativo do mesmo quadro/CST.
Iga l!

na .

Cla~~ea~holde Carvalho Correia Elias, auxiliar de serviço de 2."
Viço deo <?uadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Ser};'eVere' FlOanças - exonerada do referido cargo desde 21 de
de se~~o de 1980, data em que tomou posse do cargo de auxiliar
IÇO de L" classe do mesmo quadro /DSF.
(Didrio

da RepÚblica n.• 86 _ 2." Série, de 12 de Abril de 1980.)

JlOt
despach
COntas o de 12 de Março de 1980, anotado pelo Tribunal de
~aria
em 17 de Março de 1980:
f\ li\delaid
'4Uadro d e Domingues Rodrigues, enfermeira de 1." classe do
n.' :2
o Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Regional
a --ex
seu Pedionerada do referido cargo desde 31 de Março de 1980,
do.

•
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~

·'e
Se~

ér'
. il do J3~
Manuel Matos Antão, 3: oficial do Quadro do Pessoal Civ
do dO
cito/2.o Tribunal Militar Territorial de Lisboa - exoner\o[l10u
referido cargo desde 17 de Janeiro de 1980, data em q~'reCçãO'
posse do cargo de técnico superior de 2.' classe da I
-Geral dos Desportos.
(Diário da República n.O 86 - 2.' Série, de 12 de Abril de 1980.)

Por despacho de 13 de Março de 1980, anotado
Contas em 17 de Março de 1980:

I de
ulla

pelo Trib

Militar

António de Carvalho Esteves, programador da Manutenção 1980, ~
- exonerado do referido cargo desde 1 de Março de
seu pedido.
dO
.
d e 2'
M ana. A ugusta 01"rveira M ota, auxi '1'lar d e serviço
: clasS!~éI
do pfl

Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro FinancelfO reiro de
cito - exonerada do referido cargo desde 15 de Fe; serViÇ
1980, data em que tomou posse do cargo de auxiliar e
de L' classe do mesmo quadro/CFE.
(Diário da República n." 86 - 2.' Série, de 12 de Abril de 1980.)

Por despacho de 20 de Março de 1980, anotado
Contas em 31 de Março de 1980:

pelo

de
TribUllal

o dO
Quadr ($5
Ioaquim Ramos, encarregado de serviço de 2.' classe do do de! dO
Pessoal Civil do Exército / Academia Militar - exon~r:ropossar.{,
funções desde 12 de Março de 1980, data em que fOI dro!A
como encarregado de serviço de 1.' classe do mesmo qua
(Diário da República n." 99 - 2.' Série, de 29 de Abril de 1980.)

de

Por despacho de 21 de Março de 1980, anotado
Contas em 31 de Março de 1980:

pelo

1'ribtJllal

Qt.ladfO

Manuel António Custódio, auxiliar de serviço de 2." classe ~ilitar ,~;
do Pessoal Civil do Exército/Campo
de Instrução de Jalle:ço
Santa Margarida - exonerado destas funções desde 12 de serV
de 1980, data em que tomou posse do lugar de auxiliar
de L' classe do referido quadro/CIMSM.
80

(Diário da República n." 99 - 2.' Série. de 29 de Abril de 19

.)

4,-
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~Or d
---------------------------------------espach d
COnt O e 25 de Março de 1980, anotado pelo Tribunal de
~.
as em 31 de Março de 1980:
arla F
2.' c~rnanda dos Santos Gama Alves, encarregada de serviço de
dos ~sse.do Quadro do Pessoal Civil do ExércitojInstituto Militar
desd UpIlos do Exército - exonerada das funções que exercia
de ee 12 de Março de 1980, data em que tomou posse do lugar
V.
nCarregada de serviço de l,a classe do referido quadrojIMPE.
Itória
da
class Conceição Dias Correia, encarregada de serviço de 2.'
dos ~ d~ Quadro do Pessoal Civil do ExércitojInstituto
Militar
~arç UPilos do Exército - exonerada destas funções desde 12 de
gada ~ede 1?80, data em que tomou posse do lugar de encarre~
serviÇo de La classe do mesmo quadrojIMPE.
anUelda
do p Fonseca, encarregado de serviço de 2: classe do Quadro
cargOe~Oal Civil do ExércitojColégio Militar-exonerado
deste
lUgar esde 12 de Março de 1980, data em que tomou posse do
qUadro~MencarregadO
de serviço de 1.. classe do referido
JOsé
.
~oreir F
do Pe a erraz, encarregado de serviço de 2." classe do Quadro
funçõ ssoal Civil do Exército jColégio Militar - exonerado destas
es
do ca desde 12 de Março de 1980, data em que tomou posse
g
qUadrr /o de encarregado de serviço de t.. classe do referido
o CM
Carl
.
Os A.lb
QUadrerto Guerra Machado, auxiliar de serviço de 2: classe do
das fuo do Pessoal Civil do Exército /Colégio Militar - exonerado
fOi emnÇões que exercia desde 12 de Março de 1980, data em que
qUadro~~ssado como auxiliar de serviço de 1.. classe do referido

~

M.

anUeld
do IP:S Jesus Oliveira, auxilar de serviço de 2: classe do Quadro
fUnçõesOaI Civil do Exército/Colégio
Militar - exonerado das
tornous qUe exercia desde 12 de Março de 198-0, data em que
mesmo Passe do lugar de auxiliar de serviço de 1." classe do
quadro/CM.
(J)iário d
a R.epública

n.' 99 - 2.' Série, de 29 de Abril de 1980.)

~Or
despach
~ COntas o de 26 de Março de 1980, anotado pelo Tribunal de
aria ~
em 31 de Março de 1980:
. telvin
do Qua~ Gonçalves Ramos, encarregada de serviço de 2." classe
o do Pessoal €ivil do Exército/Instituto
Militar dos

• série
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MarçO

Pupilos do Exército - exonerada destas funções desde 12 de da de
de 1980. data em que tomou posse do lugar de encarrega
serviço de L" classe do referido quadro/IMPE.
se dO
Agueda de Jesus dos Santos. encarregada de serviço de
cl~itita!
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Superior d 1980•
_ exonerada das funções que exercia desde 14 de Março ~!\,jÇO
data em que tomou posse do lugar de encarregada de
de L" classe do referido quadro/ISM.

2.:

(Didrio da República n.· 99 - 2." Série, de 29 de Abril de 1980.)

Por despacho de 31 de Março de 1980. anotado
Contas em 2 de Abril de 1980:

u

oa1 de

pelo Trib

se dO
Arlindo Domingues Alves, encarregado de serviço de 2:'. ela_:. e'/.o·
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia
MilitaI' [li qlle
nerado destas funções desde 12 de Março de 1980, data ~ c~
tomou posse do lugar de encarregado de serviço de 1.
do mesmo quadro /AM.
se da
António de Almeida Pinho, encarregado de serviço de 2.' elas e'j.o·
Quadro do Pessoal Civil do Exército / Academia Militar -; qlle
nerado destas funções desde 12 de Março de 1980, data l~se dO
tomou posse do lugar de encarregado de serviço de 1.. c
referido quadro / AM.
(Diário da República n." 99 - 2." Série. de 29 de Abril de 1980.)

m-

PROMOÇõFS

de

Por despacho de 25 de Junho de 1979. visado pelo
Contas em 3 de Março de 1980:

Tribunal
da

Adélia da Conceição Sirgado, auxiliar de serviço de 2.· ~~::~~.
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de refe!ld~
ria - promovida a auxiliar de serviço de 1.' classe do Oc:cret~
quadrofEPE, nos termos dos n.·· 1,4 e 5 do artigo 3.·. do .191/1 '
-Lei n." l03n7. de 22 de Março, e artigo 19. da portaria n.
0

4.' SEr!
~
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de
. recti
. 'f'rcad o na parte respectiva
o 28 de D ezem b roo F'ica aSSIm
11Constante do Diário da República n." 75, 2: Série, de 29 de
arço de 1980.

(Slo

d

.

e\'ldos emolumentos

(l>idrio d

nos termos do Decreto-Lei

n.· 356/73.)

.

a República n.· 85 - 2.' Série, de 11 de Abril de 1979.)

Por d
10sé

e:P~~ho de 10 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Setembro de 1979:
d~a~a ~oreira Vieira, cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil
~o re )té~CIto/Colégío Militar - promovido a chefe de cozinha
do Ofendo quadro/CM, nos termos dos n." 1,4 e 5 do artigo 3.·
POrt ~creto-Lei n.· 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da
ana n,· 791/77, de 28 de Dezembro,

(Sao d .
(,

e\'ldo

s emolumentos

l>i4rio d

!lor

nos termos do Decreto-Lei

.

n." 356j73.)

a República n,' 88 - 2," Série, de 15 de Abril de 1980,)

d

e:P~cho de 10 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
.
8 de Setembro de 1979:
1114
C~te~eira Figueira, cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil do
ltle fCltO/Academia Militar - promovido a chefe de cozinha do
quadro /Regimento de Comandos, nos termos dos n." I,
e atr do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
1
80 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.

4:~O

(Sao d

eV'd
( ,las
l>ldrio d

emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

a República n,· 88 - 2,' Série, de 15 de Abril de 1980,)

l!lo
r despach
eltl 3 o de

~.

2S de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Março de 1980:

atIa Jl1Ji

~adr a Lourenço das Neves, auxiliar de serviço de 2: classe do
!l0rt o do Pessoal Civil do Exército /Chefia do Serviço de Transqlla: - promovida a auxiliar de serviço de 1." classe do referido
'lei rO~CST, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3: do Decreton, 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Portaria

J'
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sért'e

~

" do na
n." 791/17, de 28 de Dezembro, ficando assim rectIfIca. 15.
parte respectiva o constante do Diário da República n,
2,' Série, de 29 de Março de 1980.

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário da República n." 90 -

56/13,)

2.' Série, de 17 de Abril de 1980,)

nai de
Por despacho de 28 de Setembro de 1979, visado pelo Tribu
Contas em 27 de Março de 1980:
de Z.'
Maria Helena Duarte dos Santos, desenhadora cartó~rafa tOSráclasse do Quadro do Pessoal Civil do Exército /ServIçO,carta de
fico do Exército - !promov~da a desenhadora cartOgra1 e 5
La classe do referido quadro/SCE, nos termos dos n." rço. e
do artigo 3. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de .Ma
artigo 19. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
0

0

,

•

56/13,)

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n. 3
(Diário da República n." 97 -

IV -

2." Série, de 27 de Abril de 1980,)

TRANSFERíl:NCIAS
Annas e Serviços

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição do Pessoal Civil

dO

Escriturária-dactilógrafa Filomena Ismael Mussa Pereira AlveS,
Regimento de Artilharia de Leiria,
Deve ser considerada nesta situação desde 30 de Abril de 198<0,

Direcção do Serviço de Finanças
3." oficial Ana Paula Cruz do Nascimento e Almeida SantoS,
Repartição da ADME/DSF.
Deve ser considerada nesta situação desde 22 de Abril de 1980,

d~

S'

4'

~
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2,' Of'

da ADME/DSF

Icial li.< ,
, ,
,
•
de'
!VIana Emília Amaral Pereira de Gouveia
Ctco, da Direcção do Serviço de Finanças,

Deve ser

191

Maurício

Fre-

'
considerada nesta situação desde 22 de Abril de 1980,

Quartel-General

A~

da Zona Militar da Madeira

m~ de serviço de 2,' classe Luciano Ilídio de Freitas, do Reginto de Infantaria

DeVe

ser co

do Funchal,

ld
nSI erado nesta situação desde 15 de Abril de 1980.

Grupo de ArtiIbaria de Guarnição

A~l

mar

de serviço de 2," classe Arnaldo
ento de Infantaria do Funchal.

n.· 2

Pinto de Abreu, do Regi-

t\~U
mearde· servIçO de 2: classe C'elestino Avito Abreu, do Regi-.
D
nto de Infantaria do Funchal,
eVem
ser COnsiderados nesta situação desde 15 de Abril de 1980.

F.scolas práticas das armas e serviços, centros de instrução,
unidades e diversos:
A

<'~U

Distrito de Recrutamento

e Mobilização

do Funchal

tn~rde serviço de 2,' classe Maria da Conceição Gomes, do Reginto de Infantaria do Funchal.

l\

u~

•

e Ser considerado nesta situação desde 15 de Abril de 1980,

1.

Centro de Gestão Financeira/Geral
, Oficial
0est M~ria Helena Duarte Figueiredo Segurado, do Centro de
D
ão FInanceira/Logística,

~e

Ser COnsiderada nesta situação desde 21 de Abril de 1980,

197

ORDEM DO EX~RCITO N.· 5

Centro de GesUio Financeira /Logistica

de
3.· oficial Maria de Lourdes da Graça Santo Vieira, do CentrO
Gestão Financeira / Geral.
Deve ser considerada nesta situação desde 22 de Abril de 1980.
Centro de Gestão Financeira/Zona

Militar da Madeirll
. elltO

Auxiliar de serviço de 2.' classe Domingos de Gouveia. do Reg1trl
de Infantaria do Funchal.
Deve ser considerado nesta situação desde 15 de Abril de 1980.
Depósito Geral de Material de Intendência
Encarregado de sector Armindo
Material de Guerra.

Domingos

. to de

Duque, do DepóSl

Deve ser considerado nesta situação desde 29 de Abril de 1980.

V-DIVERSOS
Rectificação:

cJ$

. Albj~ de
O contrato da escriturária-dactilógrafa
de 2.' classe Mana
de 1 ~
Costa Lemos, publicado na Ordem do Exército n." 1~, pe$S0
Dezembro de 1979, página 109, foi para o Quadro o ão ps!'
Civil do Exército/Centro de Gestão Financeira/RMN.e
~o.
o Centro de Gestão Financeira/RMC.
como foi publica

o

Chefe do &tado-Maior

do Exército

Pedro Alexandre Gomes Cardoso. general
Está conforme.

o Ajudante-General

.~~
J

r~.

~.

José Luis Almiro Canêlhas, general

'------------------------------

ti)
ESTAD

O-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM
4,- SÉRIE
~'6

,

DO ~EXERCITO

~NHODE1980

~blica.se
ao EXército o seguinte:

I - ADMISSõES
~Or
despa h
COntc o de 25 de Setembro de 1979, visado pelo Tribunal
as em 6 de Abril de 1980:
J

de

OS'

\~~anuel
P
M'ilhano, professor efectivo
.
. téeno d a
'-'{lU
'essoa
do M'inrs
serv~açao e Investigação Científica - nomeado em comissão de
l\fili~çopara o Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
do a ~~ dos Pupilos do Exército, nos termos da alínea c) do n.· 1
e O•• \Igo 1.0 do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965,
(s~o
do artigo I: do Decreto-Lei n.· 103/77, de 22 de Março.
devid
(D'
Os
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
Idrio d
Q

República no· 106- 2.' Série, de 8 de Maio de 1980.)

~Or
~P;~ho de lIde Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Abril de 1980:

~aoria

d

Q

do Luz R.amos Rodrigues - nomeada enfermeira de 2.' classe
cipal uadro do Pessoal Civil do EXército/Hospital Militar Prinno' t{)3nostermos do n." 1 dos artigos I: e 3.· do Decreto-Lei
do D /77, de 22 de Março, alínea b) do n.· 2 do artigo 53:
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 32:
ecreto_Lei n." 414/71, de 27 de Setembro, conjugado com

, • Série
194
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~
8!'

o artigo 3.° do Decreto-Lei n." 440/74, de 13 de setembfoi dO
tigo 2.. do Decreto-Lei n." 534/76, de 8 de Julho, e 11·
artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 107/77, de 16 de Agosto.
)
.
. "356/73.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n," 121- 2." Série, de 26 de Maio de 1980.)

I de

Por despacho de 25 de Setembro de 1979, visado pelo
Contas em 30 de Abril de 1980:

Tribun8

{ee'
Maria Isabel Rodrigues Prazeres Falcão de Campos, professorac:J11íS'
tiva da Escola Secundária de Pedro Nunes - nomeada e~ ércitol
são de serviço para o Quadro do Pessoal Civil do . J(da ali:
/Instituto Militar dos Pupilos do Exército, nos termoS etoVI
cr
nea c) do n." 1 do artigo 1.. e n." 2 do artigo 2.. do pe
n." 46377, de 11 de Junho de 1965.
o
356/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n.O 121- 2.' Série, de 26 de Maio de 1980.)

contaS
Por despacho de 8 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal de
em 12 de Maio de 1980:

Qlla'

Maria Gabriela Rodrigues Teixeira, escriturária-dactilógrafa :r~i1baría
dro do Pessoal Civil do Exército/Direcção da Arma de /lostitllt~
_ nomeada chefe de contabilidade do mesmo quadro reto'r,~1
c
de Odivelas, nos termos dos artigos 1.. e 3.. do pe portaria
n." 103/77, de 22 de Março, e n." 1 do artigo 5: da.
n." 791/77, de 28 de Dezembro.
° 356/13.)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei n.
0
(Diário da República n.O 121- 2." Série, de 26 de Maio de 198 .)

de
'buoa1
Por despacho de 21 de Agosto de 1979, visado pelo TtI
Contas em 7 de Maio de 1980:
.
.
_
. eada
__ noJ11·tOI
Maria de Lurdes da Soledade Correia Portugal e Costa BJ<érCI ti'
enfermeira de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil d~ dOSarb)
/Hospital Militar Regional n." 2, nos termos do 11." . atioea de
gos 1.0 e 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março'de 1.4
do n." 3 do artigo 53.. do Decreto-Lei n." 294/76,

4,' Sér'
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A.bril n· l'
.
Set '.
do artigo 32: do Decreto-Lei n." 414/71, de 27 de
nbro, conjugado com o artigo 3." do Decreto-Lei n." 440/
de de 13 de Setembro, artigo 2." do Decreto-Lei n." 534/76,
A.g de Julho, e artigo I." do Decreto-Lei n." 107/77, de 16 de
(8
osto.
ào dey(D' Idos emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

I7t
8

lário dR'
.
a epublzca

n.· 123 -

.
.
2." Série, de 28 de MaIO de 1980.)

!lor d
C~~acho de 26 de Outubro de 1979, visado pelo Tribunal de
as em 17 de Abril de 1980:
}:er
lIalldo
.
dro d CarfIlho Martins, professor efectivo do I." grupo do quamead a Escola Industrial da Figueira de Castelo Rodrigo - nosecun~áe,? comissão de serviço como professor efectivo do ensino
~iIit rio para o Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
do a ~:' nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo I .. e n." 2
(São d ~Igo 2.· do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965.
eVldo
(Di'.
s emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
ano d
a República

n.· 126 -

2." Série, de 31 de Maio de 1980.)

!lor
despach
COnt O de 23 de Setembro de 1979, visado pelo Tribunal de
as em 18 de Abril de 1980:
~aria r
da ~resa de Carvalho Marinho, professora efectiva do 2." grupo
em c SC~la Preparatória de Manique de Intendente - nomeada
dárioO~ISSão de serviço para professora efectiva do ensino secunOdive! o Quadro do 'Pessoal Civil do Exército/Instituto
de
II.' 10;s, nos termos do n." 1 do artigo I." do Decreto-Lei
e n.' 2 /77, d~ 22 de Março, alínea c) do n." 1 do artigo 1.'
de 1965do artIgo 2." do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho
(8 do arr ' mandado aplicar ao Instituto de Odivelas, por força
ào devoIgo 1.. do Decreto-Lei n." 204/72, de 20 de Junho.
Idos
(Diár'
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
lO

da R

epública

n.· 126-2."

Série, de 31 de Maio de 1980.)

!lor
despacho
COntas de 25 de Setembro de 1979, visado pelo Tribunal
~ '.
em 9 de Maio de 1980:
·que! l

de

efeCti~onor R.amos de Azevedo Batalha dos Santos, professora
a do Ministério da Educação e Investigação Científica/

4" Série
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(São devidos emolumentos

n.
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comiS/Escola Preparatória «Conde de Oeiras» - nomeada e~J<ércitO/
são de serviço para o Quadro do Pessoal Civil do
Jjllellc)
/Instituto Militar dos Pupilos do Exército, nos termoS da ~e 1965.
do n." 1 do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho
e n." 2 do artigo 2,· do mesmo Decreto-Lei,
/73,)
nos termos do Decreto-Lei

• 356

(Diário da República n.s 126- 2," Série, de 31 de Maio de 1980,)
,

de

'bUllllI

!Por despacho de 14 de Dezembro de 1978, visado pelo 'frl
Contas em 9 de Maio de 1980:
M:illistéÔO
Manuel Joaquim Lopes Agostinho, professor efectivo do
o!lliSS~o
da Educação e Investigação Científica - nomeado, eu: JcoléSlj
de serviço para o Quadro do Pessoal Civil do Exerclt~ o'" I03
Z
, Militar, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decr~to-Le~ e 11.' 5
6
/77, de 22 de Março, alínea c) do n." 1 do artIgO I, de 19 '
do artigo 2,· do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de JUOh~eze!llbrO
n." 3 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 6 de 'I
e artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abtl'56/13')
, n." 3
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei
(Diário da República n." 126- 2," Série, de 31 de Maio de 1980,)

coot~S
Por portaria de 17 de Abril de 1980, visada pelo Tribunal de
em 20 de Maio de 1980:
de
, íolll ,
Licenciado Arménio Aidos Ferreira, juiz do 3." Juízo ~r~." 1"::
,
Lisboa - nomeado para o cargo de juiz auditor
otrêS ll~O e
.
bunal Militar Territorial de Lisboa, por um período d~. Z41,
sucessivamente renovável, nos termos dos artigoS 24 ' •
250." do Decreto-Lei n." 141/77, de 9 de Abril.
356/13.)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n."

0
(Diário da República n," 126- 2," Série, de 31 de Maio de 198 ,)

coot~S
, a I de
Por portaria de 29 de Abril de 1980, visada pelo Tnbuo
em 20 de Maio de 1980:
lt1ltO
, do 9." I.'
Licenciado Alexandre Herculano Martins Costa, jUiZ ltOr dO (féS
Civil do Porto - nomeado para o cargo de juiz a~ ~o de
Tribunal Militar Territorial do Porto, por um peno

~
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anos
247 o' sUcessivamente renovável, nos termos dos artigos 246.°,
(Sã
. e 250.° do Decreto-Lei n." 141/77, de 9 de Abril.
o dev'd
(D" .1 Os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
larlO da RepÚblica n.O 126 _ 2.' Série, de 31 de Maio de 1980.)
~Qt

despach
COnt O de 5 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal de
as em 22 de Abril de 1980:
~atia N
mia
Uo
Netú Miranda de Melo Leitão, professora efectiva
..._Co~~dro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas
Uo ar~'Irmada no referido cargo docente, nos termos do n. ° 1
ltland ~o 2.° .do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965,
-Lei: °o aplicar ao Instituto de Odivelas por força do Decreto(São
'204/72,
de 20 de Junho.
deVido
(Diã'
S emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

Qé

no da Repu'bll'ca n.O

126 -

)

2." Série, de 31 de Maio de 1980.

~Ot
despach
COnta o de 10 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de
b
S em 24 de Abril de 1980:
r. };'
tanc'
o car ISCO Conde da Fonseca Ribeiro _ contratado para exercer
de PogO de médico especialista de Medicina Interna na Escola
n.· 2 ~maçã.o de Sargentos, nos termos do n." 1 e alínea c) do
becret oLa~tJgO1.0 e n." 2 do artigo 2.. e n .. 3 do artigo 3.. do
becret 0- e~ n .. 524-C/77, de 28 de Dezembro, artigo 19.. do
pacho o~Lel
e n.. 373/79, de 8 de Setembro, conjugado com o des'(jener r 18 de Janeiro de 1980 do Chefe do Estado-Maiorn.· 27,a2~as ~?rças Armadas, publicado no Diário da República
becreto_i . Se:le, de 1 de Fevereiro de 1980, e artigo 2.. do
(São d
er n. 220/71, de 26 de Maio.
eVidos
(Diár'
emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
ro da R
' .
epublzca n.s 117 -

2.· Série, de 21 de Maio de 1980.)

~()r

despaCho
eltl 24 d de 26 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
0r
e Abril de 1980:
. <'\ntõn'
lO d
~ .cargo e Carvalho Alves de Matos - contratado para exercer
tlncipar de chefe de clínica de psiquiatria do Hospital Militar
, nOS termos do n." 1 e alínea c) do n." 2 do artigo 1.0

'e
4• Sé~
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retoV~
e n." 2 do artigo 2,· e n." 1 do artigo 3,· do OeCetO,VI
cr
n." 524-C/77, de 28 de Dezembro, artigo 19." do oe hOde
n." 373/19, de 8 de Setembro, conjugado com o despa~aldaS
18 de Janeiro de 1980 do Chefe do Estado_Maior-Ge~e 21, Z,:
Forças Armadas, publicado no Diário da República n. eto,VI
cr
Série, de 1 de Fevereiro de 1980, e artigo 22." do oe
,n." 220/11, de 26 de Maio.
/13,)

,

'

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-LeI n.

• 356

(Diário da República n." 117 - 2,' Série, de 21 de Maio de 1980,)

COlltaS
Por despacho de 3 de Julho de 1979, visado pelo Tribuoal de
em 22 de Abril de 1980:
e'f,e!'
do para 'O'
Dr. Mário Jorge de Aguiar Peixoto Coentro - contrata
'tal}'!1
cer o cargo de consultor médico psiquiátrico no J{osP;'go1.'
cipal, nos termos do n." 1 e alínea c) do n." 2 do ,ar J. 5Z4-~
n." 2 do artigo 2." e n." 1 do artigo 3." do Decreto-L~I n: 220/1 '
d
/17, de 28 de Dezembro, e artigo 2." do Decreto-LeI n. de 8 e
79
de 26 de Maio, e artigo 19." do Decreto-Lei n." 373/ , 1980 dO
,de
dO
Setembro, por força do despacho de 18 de Janeírv
llbUC~ e
Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, ~rejrOd
v
no Diário da República n." 27, 2." Série, de 11 de fe
1980,
• 356/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei o' )

i

(Diário da República n,? 117-2,·

Série, de 21 de Maio de 1980,

de CO
Por despacho de 4 de Julho de 1979, visado pelo Tribunal
em 29 de Abril de 1980:

ot~S

a!gO
c 'O'
Dr, António de Castro Ribeiro - contratado para exer~~~arJtegJo
de médico especialista de cardiologia 00 Hospital Mflie 11.' Z de
nal n." 1, nos termos dos n." 1 e 2-C do artigo l.S24_C/11, de
artigo 2." e n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 79 de 8 dO
28 de Dezembro, artigo 19." do Decreto-Lei n." ~73/de' 198,0~dO
Setembro, por força do despacho de 18 de JaneIro pllbUcde
Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armad;, verej~~~o,
no Diário da República n." 27, 2." Série, de 1 de : de j" )
1980, e artigo 2." do Decreto-Lei n." 220/71, de 2 • 356/13'
, o
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-LeI 9~0.J
O

(Diário da República n.· 117 - 2." Série, de 21 de Maio de 1

4,' Sé '

~le

~
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~ord

------------------------------------------espach d
em 30
e 10 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
b
de Abril de 1980:

°

r, \,

'V1anuI l..r
o c e iVlachado Rodrigues Gomes - contratado para exercer
em~rgo de chefe de clínica no Hospital Militar Regional n." I,
n,O2 elhpo parcial, nos lermos dos n." 1 e 2·C do artigo L· e
177 do artigo 2,· e n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 524.C/
n,O3~e 28 de Dezembro, n." 1 do artigo 15.. do Decreto-Lei
Jane' 179, de 8 de Setembro, por força do despacho de 18 de
Arn/r~ de 1980 do Cliefe do Estado·Maior·General
das Forças
I de\:as, P~blicado no Diário da República n." 27, 2: Série, de
de 26 everelro de 1980, e artigo 2." do Decreto-Lei n." 220/71,
(Sã
de Maio,
o devid
(D'á'
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

'''0

d R
a

epúb/ica

--

n." 121 -

2.' Série, de 26 de Maio de 1980.)

~Or
despach
.
em 18 o de 6 de Agosto de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
%
de Abril de 1980:
aria d
'Ge~ILivramento Barbosa Vieira, funcionária adida à DirecçãoItero de Recrutamento e Formação/Secretaria
de Estado da
escritm~ .Administrativa - contratada para exercer o cargo de
do B U;ar.la-dactilógrafa de 2.· classe do Quadro do Pessoal Civil
tro ;erclto/Centro de Gestão Financeira da Região Militar Cende '220S termos do n." 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 103/77,
d
tigo 43 ; Março, artigos 41.. e 42 .. e alínea b) do n." 1 do ar24 de A' e n.. 2 do artigo 44.. do Decreto-Lei n." 294/76, de
(São
bri!.
devidos
(Di~~r,O
. d emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
a República

n.s 126 -

2." Série, de 31 de Maio de 1980.)

~I,)r
despach
COntaSem' de 17 de Outubro de 1979, visado pelo Tribunal de
h
ur, },f. .
18 de Abril de 1980:
arlO J
C~rgOde or~e .Figueiredo da Silva - contratado para exercer o
Çao de ~edico especialista de oftalmologia no Centro de Selecalínea ;Ollhbra/Região
Militar Centro, nos termos do, n." 1 e
artigo ~ ° do n.. 2 do artigo 1.0 e n." 2 do artigo 2.. e n." 1 do
(s- artigo 2 ~ do Decreto·Lei n." 524·C/77, de 28 de Dezembro, e
aI,)devid . do Decreto-Lei n." 220/71, de 26 de Maio.
(Dicírio Os elholumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

°

da República

n.O 126 _ 2." Série, de 31 de Maio de 1980.)

"
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COlltas

Por despacho de 8 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal de
em 8 de Abril de 1980:
'0 dO
Luís Vasco Ribeiro Salgado de Oliveira, professor pro"isór~ecOP·
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar; 1919/
duzido no referido cargo docente e para o ano lecti~o o el03/11,
/80, nos termos do n." 1 do artigo I." do Decreto-Lei ~. o 5: dO
de 22 de Março, e alínea c) do n." 1 e n." 2 do arUg
Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965.
o 356/13-)

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

ri.

(Diário da República n." 103- 2.' Série, de 5 de Maio de 1980.)

n-

MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO
copt~S

Por despacho de 3 de Abril de 1980, anotado pelo Tribunal de
em 11 de Abril de 1980:
l'esso~l
André Carlos, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro ~o fUté,
Civil do Exército / Colégio Militar - exonerado daq~e aqüaorO
por ter tomado posse do lugar de cozinheiro do refendo
/Batalhão de Reconhecimento das Transmissões.
QuadrO
José Ferreira da Cruz, auxiliar de serviço de 2.' classe dOcado d~
do IPessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - e"on~e tOV:~o
citado lugar desde 21 de Fevereiro de 1980, data
refetl
posse do lugar de auxiliar de serviço de 1.' classe o
quadro.
, cl~sse

em:

~~Ii;~

Maria Angélica Fernandes e Moreira, auxiliar de serviço
l'!íO~
do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Hospital
~ eJ11(j~o
cipal- exonerada desde 22 de Fevereiro de 1980, d~ aclasse
tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de 1.
referido quadro.
~'
d QIi I
Maria do Céu Vila Lopes, auxiliar de serviço de 2.' ~~assel'rillcíP~v
dro do Pessoal Civil do Exército /Hospital Mllita! ue tOV:~o
_ exonerada desde 22 de Março de 1980, data em : refe!1
posse do lugar de auxiliar de serviço de 1.' classe o
quadro.

4,- Sér'
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1faria d
dro ~ Conceição Mota Barreira, enfermeira de 2,' classe do Qua--e o Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Regional n." 2
dat xonerada do citado cargo desde 28 de Fevereiro de 1980,
do a ern que tomou posse do lugar de enfermeira de 1." classe
referido quadro,
1fa'
ria Idar
do
ina Alves Canha, encarregada de serviço de 2: classe do
Cipa~uadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Prindata - exonerada do referido cargo desde 13 de Março de 1980,
de 1 ,ern que tomou posse do lugar de encarregada de serviço
. classe do mesmo quadro.
lien '
rlqUeta 11 .
.
do
afia Palma Marques, encarregada de serviço de 2." classe
Cipa~uadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Prin1980 - exonerada da função que exercia desde 13 de Março de
Serv', data em que tomou posse do lugar de encarregada de
I\.
IÇOde 1.' classe do referido quadro.
ntólli
SO~l~,s~ Teixeira Pinheiro, segundo-oficial do Quadro do Pesnerad IVIl do Exército/Direcção
do Serviço de Finanças - exodo 1 o desde 20 de Março de 1980, data em que tomou posse
IDirugar de técnico superior de 2: classe do mesmo quadro/
II
ecÇão do Serviço de Fortificações e Obras do Exército.
etnando
.
do Q Pais de Figueiredo, encarregado de serviço de 2: classe
cipal~dro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Prin1980 d exonerado das referidas funções desde 13 de Março de
servi~ ata em que tomou posse do lugar de encarregado de
I\.
o de 1.' classe do referido quadro.
nad~aria
.
F'igueire
ired o S'imão, monítora
ítora d e 10
. t erna t o d o
o Q de F erre Ira
__ex Uadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas
onerad
ell1Vi
t
a do referido cargo desde 24 de Março de 1980,
serviçr Ude. de ter tomado posse do lugar de técnica auxiliar de
(1)'
o social de 2: classe do Ministério da Agricultura e Pescas.
lário d

a República n," 106 - 2." Série de 8 de Maio de 1980.)
~()t

despacho
ell1 18 de 2 de Abril de 1980, anotado pelo Tribunal de Contas
~ .
de Abril de 1980:
atia
dodQuC~rrno da Guia Ferreira, auxiliar de serviço de 2.' classe
neradaadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - exoaquelas funções desde 26 de Fevereiro de 1980, data
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• claSse
em que tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de 1.
do mesmo quadro.
Qua'
Francisco António Janeiro, auxiliar de serviço de 2: classe dOnetadO
dro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - e"o III qUe
daquelas funções desde 26 de Fevereiro de 1980, data tsse dO
tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de 1." c a
mesmo quadro.
• claSse
Maria Manuela Marques Bernardo, auxiliar de serviço de 2. e'f.°·
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Milíta~; data
nerada daquelas funções desde 21 de Fevereiro de 191.' claSse
em que tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de .
do mesmo quadro.
• claSse
Maria Vicência Almeida Martins, auxiliar de serviço d~. 2. _..e'f.O'
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio MIlltfso data
nerada daquelas funções desde 21 de Fevereiro de 1 1 .' classe
em que tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de .
do referido quadro.
de se!'
Cidália da Conceição Parreira Rodrigues Lourenço, au:x:ília~"ércitol
viço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do 1 de ~e'
af
/Colégio Militar - exonerada daquelas funções desde;
all'j.ÍU
vereiro de 1980, data em que tomou posse do lugar e
de serviço de 1.' classe do mesmo quadro.
Arminda Maria Pinto, auxiliar de serviço de 2: classe do ~~ll~:
do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - exoner~1ll qUe
quelas funções desde 21 de Fevereiro de 1980, da~a laSseda
tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de 1. c
mesmo quadro.
• classe

2; _..

Constância da Costa Pires Correia, auxiliar de serviço de
e'f.°'
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Mili:~80, data
nerada daquelas funções desde 21 de Fevereiro. de
1" classe
em que tomou posse do lugar de auxiliar de serVIÇOde
do mesmo quadro.
lldtO
Qtl
Alípio Joaquim Loureiro, auxiliar de serviço de 2." classe do adO da;
ner
do Pessoal Civil do Exército /Colégio Militar - exo elll q~o
quelas funções desde 21 de Fevereiro de 1980, da~a laSse
tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de 1. c
mesmo quadro.
)
(Diário da República n," 114- 2." Série, de 17 de Maio de 1980.
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---------------------------------------------r despach
ell128 o de 15 de Abril de 1980, anotado pelo Tribunal de Contas
de Abril de 1980:

!)r. Alfr
cOnse~o Rebelo de Aguiar, médico psiquiatra, contratado como
das ~ tor _médico civil ~o Hospital Militar Principalexonerado
19.80.unçoes que exercia, a seu pedido, desde 31 de Maio de
~aria d
de ; ,Conceição Machado Acabado da Silva Malato, enfermeira
Milit' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
de 1~~ Principalexonerada daquele lugar desde 25 de Janeiro
classe O, data em que foi empossada como enfermeira de L"
do mesmo quadro.

!to,,·

"erio p
Quad aulo Calhaz Matias, auxiliar de serviço de 2: classe do
[os d~o do. P~ssoal Civil do Exército/Instituto
Milita~ dos Pupide Ab .Exercito - exonerado das funções que exercia desde 1
gado ril de 1980, data cm que tomou posse do lugar de emprede mesa do mesmo quadro.

~aria M
dro danuela Dias de Magalhães, enfermeira de 2.' classe do Quanerado Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar !Principal- exoqUe
daquele cargo desde 25 de Janeiro de 1980, data em
tido omou posse do lugar de enfermeira de 1.· classe do refeqUadro.

t

I\del'
Ina su
Civil ~Va S~nt~s, enfermeira de 2.· classe do Quadro do Pessoal
lUgar dOExercito /Hospital Militar Principalexonerada daquele
co
esde 25 de Janeiro de 1980, data em que foi empossada
ll1o
enfermeira de L" classe do mesmo quadro.
~argarid
2.' cl~ da Conceição da Costa Sampaio Silva, enfermeira de
llrinciSse do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Hospital Militar
data pal_ exonerada daquele lugar desde 25 de Janeiro de 1980,
referi~rn que foi empossada como enfermeira de 1.' classe do
o quadro.
~al\Uel
.
do ~~ Rosário Madeira Managil, auxiliar de serviço de 2.· classe
I>uPil adro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos
o
Abril ~ do Exército - exonerado daquelas funções desde 1 de
gado de 1980, data em que tomou posse do lugar de empree mesa do referido quadro.
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QuadrO
Maria Julieta 'Barbosa Nobre, enfermeira de 2.' classe do
etO'
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar principa~-;. elll
nerada daquele cargo desde 25 de Janeiro de 1980, a eslllo
que foi empossada como enfermeira de 1.' classe do rn
quadro.
Raquel Corregedor Mineiro, enfermeira de 2,' classe do Quad::ra~~
Pessoal Civil do Exército /Hospital Militar IPrincipal- eXotoJ1lOO
daquele lugar desde 25 de Janeiro de 1980, data em que uadro,
posse do lugar de enfermeira de 1.' classe do mesma q
,
QuadrO
Carlota Maria Dias de Sousa, enfermeira de 2.' class~ ~o 1-- etO'
do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar pnnclpad ta elll
nerada daquele lugar desde 25 de Janeiro de 1980, apleSJ110
que foi empossada como enfermeira de L' classe do
quadro.

se dO
.
d e,. 2'. elas
.. 1
M ana. L'ursa MP"
arques
atrício J aco,b en f ermeira
!pÔllC1PíI'
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar 980 dala
- exonerada daquele lugar desde 25 de Janeiro de 1 1 ;se dO
em que tomou posse do lugar de enfermeira de 1.' c a
referido quadro.
QuadrO
Isaura da Graça Costa Ferreira, enfermeira de 2.' classe ~o 1-- e"o'
do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar princJP~atll elll
nerada daquele lugar desde 25 de Janeiro de 1980, plesJ1lo
que tomou posse como enfermeira de 1.' classe do
quadro.
(Diário da República n," t 17 - 2.' Série, de 21 de Maio de 1980,)

Por despacho de 22 de Abril de 1980, anotado
Contas em 28 de Abril de 1980:

bUll
pelo "'ô
.1

ai de

dO
• claSse,ai
Maria das Dores Costa Viegas. auxiliar de serviço de 2.
'IlC1P
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar
dai:
- exonerada daquele cargo deste 15 de Fevereiro de 11' c1!tSs
em que foi empossada como auxiliar de serviço de .
do mesmo quadro.
dro dO
Maria Ofélia Correia Filipe, enfermeira de 2.' classe do Q~llerad~
Pessoal Civil do Exército /Hospital Militar Principal- e foi eJ11
daquele lugar desde 25 de Janeiro de 1980, data em#0.
passada como enfermeira de 1.' classe do mesmo qU

:s~,

4,' Sér'
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!\faria G '
clas raCIete Pessoa Elvas Martins Cardoso, enfermeira de 2:
Pri;~ do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Hospital Militar
1980cIpal- exonerada daquele lugar desde 25 de Janeiro de
do ~ data em que foi empossada como enfermeira de 1.. classe
esmo quadro.
~
~
°pold'
Pes;na de Jesus Silva, enfermeira de 2." classe do Quadro do
daquO~1Civil do Exército /Hospital Militar Principalexonerada
e",p e e lugar desde 25 de Janeiro de 1980, data em que foi
'
lIt 'li ossad a como enfermeira de 1.. classe do mesmo quadro.
aria };'
dro e~nanda Raposo André, enfermeira de 2: classe do Qua---ex ° Pessoal Civil do Exército /Hospital Militar Principal
e", qOnerada daquele lugar desde 25 de Janeiro de 1980, data
'" Ue f '
QUad
01 empossada como enfermeira
de 1.. classe do mesmo
roo

lItaria D

°m'
sOaI c,I~glleS Real, enfermeira de 2," classe do Quadro do PesdaqU IIVIl do EXército/Hospital
Militar Principal=-- exonerada
empoee lugar desde 25 de Janeiro de 1980, data em que foi
lIt
ssada como enfermeira de 1.· classe do mesmo quadro.
aria V.
Irgínia P' h '
dopIO
erro Ismael, enfermeira de 2,· classe do Quadro
neradessoal Civil do Exército /Hospital Militar PrincipalexoqUe
daquele lugar desde 25 de Janeiro de 1980, data em
qUadro.
01 empossada
como enfermeira de 1.' classe do mesmo

t,

lItatia

d

Class: ~atividadc Araújo Rodrigues Teixeira, enfermeira de 2.llrinci ~ Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar
1980 ~a - exonerada daquele lugar desde 25 de Janeiro de
do ~e ata em que foi empossada como enfermeira de 1.. classe
V'
smo quadro.
Ictó ria
' h
d l"'elicid d
'
e 2," I a e Cravosa da Cruz de Carvalho e Rego, enfermeira
~ilitar Cpa~se,do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Hospital
de 1980 rtnclpal_ exonerada daquele lugar desde 25 de Janeiro
Classe d~ data em que foi empossada como enfermeira de 1.lIt atIa
'
mesmo quadro.
Cristia
QUadr na Ferreira Marques Dias, enfermeira de 2.· classe do
<, exo~ do
Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal
em qUee;a~a daquele lugar desde 25 de Janeiro de 1980, data
qUadro 01 empossada como enfermeira de 1.. classe do mesmo
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pessoal
Maria Amaro Couto, enfermeira de 3.' classe do Quadro do daquele
Civil do Exército/Hospital Militar Principal-e- exone~ada ossada
lugar desde 25 de Janeiro de 1980, data em que fOI ertlP
como enfermeira de 2.' classe do mesmo quadro.
QtW

Maria Amélia Augusto Quintela, enfermeira de 2." ~l~sse ~~illcipal
dro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar 80 data
- exonerada daquele lugar desde 25 de Janeiro de 19 ~es(110
em que foi empossada como enfermeira de 1.' classe do
quadro.
de
eira lÚ
f
rrtl
t
Hermínia da Luz Guerreiro de Matos Fernandes, en ~ 1rJili
2: classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hosplta eiro de
Principalexonerada daquele lugar desde 25 .de Ja~. clasSe
1980, data em que foi empossada como enfermeira de .
do mesmo quadro.
Qua'
Isabel Benvinda Rodrigues Jardim, enfermeira de 2." ~~asse:~lIciP~
dro do Pessoal Civil do Exército /Hospital Mllltar 1980, dat~
- exonerada daquele lugar desde 25 de Janeiro de d tpes(ll
cm que foi empossada como enfermeira de 1.' classe o
quadro.
Civil
pessoal ar
Ana Lopes, enfermeira de 2: classe do Quadro do
ele l1lg
do Exército/Hospital Militar Principalexonerada daquda co(llo
desde 25 de Janeiro de 1980, data em que foi empossa
enfermeira de L' classe do referido quadro.
• classe
Maria Júlia Lourenço das Neves, auxiliar de serviço deS2~viÇO ~:
do Quadro do !Pessoal Civil do Exército/Chefia do MarÇo •
Transportes - exonerada daquele lugar desde 29 de . o de 1·
1980, por ter sido empossada como auxiliar de servlÇ
classe do mesmo quadro.
Qt.1a&!O
Maria Stela Silva Cavalheiro, enfermeira de 2." c1ass~ ~o 1......eJ'~
do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar pnDClpadata e o
nerada daquele lugar desde 25 de Janeiro de 1980 tpesJll
que foi empossada como enfermeira de 1.' classe o
quadro.

d

dO

dfo s
Cacilda Ferreira, auxiliar de serviço de 2.' classe do ~uaIlSport~a
. Pessoal Civil do Exército/Chefia
do Serviço de
da
- exonerada daquele lugar desde 29 de Março de

:;80,

4,' S' ,
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em
do qUe foi empossada
mesmo quadro,

como auxiilar de serviço de 1.' classe

'tosa 11aria a '1"
d P
I
Civ'J ' UXIlar de serviço de 2." classe do Quadro
o essoa
gari~ do Exército /Campo de Instrução Militar de Santa Marde 1~ - exonerada das funções que exercia desde 12 de Março
mesa dO, data em que tomou posse do lugar de empregada de
mesmo quadro.
~aria A.
do :gUSta Cleto Canceira, enfermeira de 2,' classe do Quadro
IleradessoaI Civil do Exército /Hospital Militar PrincipaI- exoqUe
daquele lugar desde 25 de Janeiro de 1980, data em
qUadroo01 empossada como enfermeira de 1." classe do referido

°

t·

t\llt6 .

Ilia 1ú1'
do P la Roque dos Santos, enfermeira de 2," classe do Quadro
IleradessoaI Civil do Exército /HospitaI Militar PrincipalexoqUe fa.
daquele
lugar
desde
25 de Janeiro de 1980, data em
01
.
qUadro, empossada como enfermeira de 1.' classe do mesmo

~()MIi
a Con '
classe d celção dos Santos Ramos de Sousa, enfermeira de 2."
Princi
Quadro do Pessoal Civil do Exército'ZHospital
Militar
1980 ~aI_ exonerada daquele lugar desde 25 de Janeiro de
class~ data em que tomou posse do lugar de enfermeira de 1.'
~
o mesmo quadro,
aria
Orcéli
do l>e a Martins Boto, enfermeira de 2.. classe do Quadro
lleradaSs~aI Civil do Exército/Hospital
Militar Principal - exoqUe fo' aquele lugar desde 25 de Janeiro de 1980, data em
1
quadro empossada como enfermeira de 1.' classe do mesmo

°

(Didr' .
ro da R. '
epublica

n.' 117 -

2," Série, de 21 de Maio de 1980,)

~()t

despacho
COlltas de 6 de Agosto de 1979, anotado pelo Tribunal de
~
em 3 de Setembro de 1979:
afia
C' A.delaid
IVil d e Fernandes, segundo-oficial do Quadro do Pessoal
do refeo, EXército /Direcção do Serviço de Pessoal- exonerada
tornou rido cargo desde 22 de Agosto de 1979, data em que
do qua~Osse do lugar de técnica de 2.' classe, contratada além
(Diqrio d ro, da Direcção-Geral
de Viação.
a R.epública

n.s 123 _ 2," Série, de 28 de Maio de 1980.)

"
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Por despacho de 29 de Abril de 1980, anotado
Contas em 12 de Maio de 1980:

pelo

~
de
TribunaI

1 Civil
José Maria Moreira Vieira, cozinheiro do Quadro do res~: desde
do Exército/Colégio Militar - exonerado daquelas funç l~gar de
15 de Abril de 1980, data em que tomou posse do
chefe de cozinha do mesmo quadro.
(Diário da República n.? 125 - 2.' Série, de 30 de Maio de 1980.)

anotado
ri d e 1"'80
7'
,
P or d espac h o d e 2 d e Abril
Contas em 18 de Abril de 1980:

1 de
pelo Tribuna

adrO
Américo Pires Mendes, auxiliar de serviço de 2." classe do a~~ d~'
e
do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - exooef elll qtl
quelas funções desde 21 de Fevereiro de 1980, da;a laSsedO
tomou posse do lugar de auxiliar de serviço de 1. c
mesmo quadro.
• classe
Maria Amélia Botelho de Andrade, auxiliar de serviço de 2~ e'/.o·
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio ~1ilí:;80, d~t~
nerada daquelas funções desde 21 de Fevereiro. de 1.' cl~Sse
em que tomou posse do lugar de auxiliar de serviÇO de
do mesmo quadro.
• classe
Domingos António Rosa de Carvalho, auxiliar de serviço d~;; e'f.°·
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Mih:980, d~t:
s
nerado daquelas funções desde 21 de Fevereiro. de e 1.' c1!p
em que tomou posse do lugar de auxiliar de serviÇO d
do mesmo quadro.
de
rviÇO,~
Ana Maria Marcelino Ribeirinho da Silva, auxiliar de, s~oMiUSO,
2.' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/C~legl de 19de
- exonerada daquelas funções desde 21 de Fevereiro efviÇo
data em que tomou posse do lugar de auxiliar de S
1.' classe do mesmo quadro.
l!pse
2.' c o'
Albina Alves Coutinho de Freitas, auxiliar de serv.iço ~~taf/tt~
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/ColégIO MI 1980, ~se
nerada daquelas funções desde 21 de Fevereiro ded 1.' cl~s
em que tomou posse do lugar de auxiliar de serviço e
do mesmo quadro.
(Diário da República

11.°

126 -

80

2.' Série, de 31 de Maio de 19
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despach
COnt o de 16 de Abril de 1980, anotado pelo Tribunal de
as em J.8 de Abril de 1980:
~aria d e p' ,
do Q atuna de Jesus Cabaças Sequeira, enfermeira de 2,' classe
cipal~dro do 'Pessoal Civil do Exército/Hospital
Milita~ Prin1980 exonerada daquelas funções desde 25 de Janeiro de
I,' ci dat,,- em que tomou posse do lugar de enfermeira de
asse do mesmo quadro,
los'e }t,
do"~o~ Perreira, auxiliar de serviço de 2," classe do Quadro
qUelaessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - exonerado datorno~ funções desde 14 de Fevereiro de 19>80, data em que
~
Posse do lugar de motorista do mesmo quadro,
aria d
Qua~ Conceição Sá Ramos Costa, enfermeira de 2," classe do
<, el{~o do !Pessoal Civil
do Exército /Hospital Militar Principal
data nerada daquelas funções desde 25 de Janeiro de 1980,
do ·'.es""o
""ell1 qUe tomou posse do lugar de enfermeira de 1." classe
F
." qUadro,
Ctlland
o Per'
lharia) eIra Nunes, operário de 1,' classe (subgrupo - serrade En do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática
1980, genharia - exonerado a seu pedido, desde 1 de Maio de
~s.....
·'.eraIda
<.iol>esLOurenço Correia, enfermeira de 2,' classe do Quadro
lleradasOaI Civil do Exército/Hospital
Militar Principalexoetl) qu daquelas funções desde 25 de Janeiro de 1980, data
tl)esrnoe tornou posse do lugar de enfermeira de 1,' classe do
~
qUadro,
oSalj
na ~ ,
sOaI C'a~la Jacinto, enfermeira de 2,' classe do Quadro do PesdaqUel:Vll do Exército/Hospital
Militar Principal - exonerada
tOtl)ous funções desde 25 de Janeiro de 1980, data em que
qUadroPosse do lugar de enfermeira de 1." classe do mesmo
(Diár'

'

lO

R.

d
a

epública

n,· 126 -

2," Série, de 31 de Maio de 1980,)

Par
despacho
COntas de 8 de Abril de 1980, anotado
~at'
em 18 de Abril de 1980:

la

A

~,

<"1.

pelo Tribunal

de

n1élia
, ClaSse dos Santos Fernandes Neves, auxiliar de serviço de
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
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. o de
verei!
Militar - exonerada daquelas funções desde 21 de F e serviÇO
1980, data em que tomou posse do lugar de auxiliar de
de 1.' classe do mesmo quadro.
(Diário da República n.? 126- 2." Série, de 31 de Maio de 1980.)

P ar d espac h o d e 18 d e M·alO d e 1980 , anotado
Contas em 22 de Maio de 1980:

1 de
uoa

pelo 'Trib

. ta
"
an.esteSIS
v
Maria Leonor Fernandes Cabral Sacadura Faro, medlca
a se
.
do Hospital Militar Principalrescindido o contrato,
pedido, desde 21 de Maio de 1980.
0
(Diário da República n.· 125- 2.' Série, de 30 de Maio de 198 .)

m-

PROMOÇõES
de
'buoa1
de 1980, visado pelo 'T!i

Por despacho de 11 de Janeiro
Contas em 5 de Maio de 1980:

asse
3' cl
Zulmira da Silva Machado Leitão Borges, enferm~ira~'Iit~r
l'ri:í
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospltal
10 quadlvi
cipal- promovida a enfermeira de 2: classe do rnes~ecreto" ~:
. /HMP, nos termos do n." 1 do artigo 4: do
artigOaO
n." 440/74, de 11 de Setembro, conjugado corn o aplícat, I
do Decreto-Lei n.· 534/76, de 8 de Julho, mandado
dOo· e
pessoal de enfermagem das Forças Armadas, por forçaj\goSIO'çO
do artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 107/77, de 16 de de rJaf
n." 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 o 356/1)')

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

O·

80

(Diário da República n." 125- 2." Série, de 30 de Maio de 19

.)

1 de

Por despacho de 29 de Agosto de 1979, visado pelo
Contas em 18 de Abril:

'TribUoa

Qoadt~

Benvinda da Conceição Mateus, enfermeira de 2." clas~e t:a1~~~,
c
do iPessoal Civil do Exército/Hospital
Militar pnn. adro/r>
movida a enfermeira de 1.. classe do referido qU

4·
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nos te
de 22 rmos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77,
Ção d de Março, n." 2 do artigo 18." e n." 1 (este com a redacdo a/da pela Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro), e n." 2
desp tJgO 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, e
acho
i\.iUd
de 15 de Setembro de 1978, de Sua Ex." o general
(Sãod .ante-General do Exército.
eVldos
_
(D'- .
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73_)
IQno d
a República n." 126 - 2." Série, de 31 de Maio de 1980.)

!lor

despach
COnta o de 24 de Agosto de 1979. visado pelo Tribunal de
lld
s em 18 de Abril de 1980:
a I30avid
do Q a dos Santos Fernandes Silva, enfermeira de 2." classe
cipal Uadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Prin/B:M:p promovida a enfermeira de L" classe do referido quadro/
n.' 103 nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei
cOI1l /77, de 22 de Março, n." 2 do artigo 18." e n." 1 (este
bro) a redacção dada pela Portaria n." 555/79, de 22 de OutuDeZ~~bn.s 2 do artigo 19_° da Portaria n." 791/77, de 28 de
(S, o Generro, e. despacho de 15 de Setembro de 1978 de Sua Ex."
ao devo aI AJudante-General do Exército.
Idos
(Diá .
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
rIo

da República n.? 126 _ 2." Série, de 31 de Maio de 1980.)

IV - TRANSFERíl:NCIAS
Quartéis-Generais

<'\l!~r

Quartel-General da Região Militar de Lisboa
lar d
I) llOSPit:l ser.v~ço de 1.' classe José de Matos (91042276), do
eVe se
MIlitar Principal.
r cOn .
sIderado nesta situação desde 22 de Maio de 1980.
Bscritu_ Quartel-General da Região Militar do Centro
~aria_d ._
I) GrIlo (92aChlografa Maria da Assunção Balseiro de Sousa Bravo
004972), do Batalhão do Serviço de Material.
eVe Se
r Co .
nSlderada nesta situação desde 27 de Maio de 1980.
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Diversos

Centro de Gestão FinanceirafRegião Militar de LisbOa
13113),
1
Escriturária-dactilógrafa
Maria Luísa Ramos Lopes Jorge (92
do Instituto Superior Militar.
1980.
Deve ser considerada nesta situação desde 5 de Maio de

Hospital Militar Principal
l'iplO
Operário de 1.' classe (mecânico-auto) Nuno Manuel :NuneS
(91063877), do Regimento de Engenharia de Lisboa.
.
1980.
Deve ser considerado nesta situação desde 7 de MaIO de

V-DIVERSOS
COtlt~S

Por portaria de 11 de Março de 1980, visada pelo Tribunal de
em 2 de Maio de 1980:
dO
QuadrOsO
Licenciado António Lajas Pereira, professor efectivo do
ingreS
s'
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - conc~di~o oo correÚ'
na fase 4 do escalão I do ensino secundário e o direito ~s da 19,
pondente abono desde 1.de Janeiro de 1980, n?s t;r~13_Mll
nea c) do n." 1 do artigo 7." do Decreto-Lei n·
de 27 de Dezembro.
ilO
QtlaV'

Licenciado Horácio dos Santos iPorto, professor efectivO ~~pi10S~~
do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar doS IãO I de
Exército - concedido o ingresso na fase 4 do eS:'no de~.
ensino secundário e o direito ao correspondente a o 1 dO
1 de Janeiro de 1980, nos termos da alínea c) do n. rubro.
e
tigo 7." do Decreto-Lei n." 513-M1f79, de 27 de DeX
so~
do }'es 00'
Licenciado António Duarte, professor efectivo do Quadr? itO/' ~(jO
Civil do Exército / Instituto Militar dos Pupilos do ~J(ercseC!lnd
980'
cedido o ingresso na fase 4 do escalão I do eoSJOo.o de 1r,eí
e o direito ao correspondente abono desde 1 de Jaoel~ecreto'
nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7: do
n." 513-Mlf79,
de 27 de Dezembro.
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licen '
clado J Quad oao Augusto da Fonseca e Silva, professor efectivo do
did ro ,do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - concee 00 dio ,Ingresso na fase 4 do escalão I do ensino secundário
nos t relto ao correspondente abono desde 1 de Janeiro de 1980,
lei e:tnos da alínea 1':) do n." 1 do artigo 7,° do Decreto-Lei
n,
513-Mlj79,
de 27 de Dezembro,
l icencia
tivod~ Fernando Venâncio Peixoto da Fonseca, professor efec-- c o Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar
dárioncedido o ingresso na fase 4 do escalão I do ensino secunde ~98e o direito ao correspondente abono desde 1 de Janeiro
Decr O, nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7,° do
eto L '
- ei n." 513-Mlj79,
de 27 de Dezembro,
lice '
nClado
do 1l Artnando Pontes Carreira, professor efectivo do Quadro
gres essoal Civil do Exército /Colégio Militar - concedido o inao ~o na fase 4 do escalão I do ensino secundário e o direito
lb.os~rreS?Ondente abono desde 1 de Janeiro de 1980, nos ter/79 da aIJnea c) do n." 1 do artigo 7,° do Decreto-Lei n." 513-Ml/
l''cen ' 'e 27 de Dezembro,
clado
QUad Nuno Humberto Lobo Vitória, professor efectivo do
dido to ,do Pessoal Civil do Exército / Colégio Militar - conceo di' ~ Ingresso na fase 4 do escalão I do ensino secundário e
~~
nos t
ao correspondente abono desde 1 de Janeiro de 1980,
n,' Sle;tnos da alínea c) do n." 1 do artigo 7." do Decreto-Lei
l'
-Ml/79,
de 27 de Dezembro,
'cen '
clado J '
fessor ose, Manuel Inglês Gancho Pereira de Carvalho, pro~iIit efectIvo do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
seCUn~'-:-Concedido o ingresso na fase 4 do escalão I do ensino
!leito ~no e o direito ao correspondente abono desde 1 de Jado D e 1980. nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7."
li
ecreto_Lei n." 513-Ml/79" de 27 de Dezembro,
cenc'
lado F
QUadr ernando Carlos Loureiro Ferreira, professor efectivo do
los dooEdo, P,essoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupido ens' Xerclto - concedido o ingresso na fase 4 do escalão I
r1 <leJmo
an ' seCundário e o direito ao correspondente abono desde
Igo 7, eIra de 1980, nos termos da alínea c) do n." 1 do arlic
' <lo Decreto-Lei n." 513-Ml/79, de 27 de Dezembro,
enciad
o Ja'
Q Uadto
Itne Aníbal da Costa e Sousa, professor efectivo do
<lido o ,do Pessoal Civil do Exército / Colégio Militar - conceIngresso na fase 4 do escalão I do ensino secundário
,

4• Série
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. de 1980:
e o direito ao correspondente abono desde 1 de Janeiro retOV1
nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7: do DeC
n." 513-Ml/79, de 27 de Dezembro.
QuadrO
Licenciado Artur Marques da Costa, professor efectivo do dido o
do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - con~\ e o
ingresso na fase 4 do escalão I do ensino secunda~1 1980:
direito ao correspondente abono desde 1 de Janeiro ;eto·r,el
nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7: do pec
n." 513-Ml/79, de 27 de Dezembro.
fec'
Licenciado Rogério Duarte Boa-Alma de Almeida, profesSo~~Utar
tivo do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto e 4 da
dos Pupilos do Exército - concedido o ingresso na fasondepte
escalão I do ensino secundário e o direito ao corr~S~a c) da
abono desde 1 de Janeiro de 1980, nos termos da ah~ 27 de
n." 1 do artigo 7: do Decreto-Lei n." 5l3-MI179,
e
Dezembro.

;:é

peSO

rótO

Licenciado João de Sá e Silva, professor efectivo do Quadro
soai Civil do Exército jInstituto Militar dos PupiloS d~ o secllO'
sln
_ concedido o ingresso na fase 4 do escalão I do en
JaneirO
dário e o direito ao correspondente abono desde 1 deoecretO'
de 1980, nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7: do
-Lei n." 5l3-Mi /79" de 27 de Dezembro.
, o dO
fectlV oIlC
e'
Licenciado Miguel Augusto Pinto de Meneses, profess~r, e __..c e

°

Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
MIlitar ndáfio
8
dido o ingresso na fase 4 do escalão I do ensino ~ecude 19 1
o direito ao correspondente abono desde 1 de Janeiro cretO,V
nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7: do De
n." 513-Ml/79, de 27 de Dezembro.
dO
OVO
efeCtl ce'
Licenciado José Manuel Abrantes de Sousa, professO!.
__..co~ e
Quadro do Pessoal Civil do Exército /Colégio Militar ndM10go
dido o ingresso na fase 4 do escalão I do ensino ~ect1de 19 e1
o direito ao correspondente abono desde 1 de JanelrDocreto·rnos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7.. do e
n." 513-Ml/79, de 27 de Dezembro.
356/13.)
(São devidos emolumentos
(Diário

nos termos do Decreto-Lei

da República n.? 121-

n."

80

2.' Série, de 26 de Maio de 19

.)
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I>or

Portaria de
COntas em 11 de Março de 1980, visada pelo Tribunal de
2 de Maio de 1980:
licen '
clado S I
sOaI C' ,a vador Martins, professor efectivo do Quadro do Pes__ co 1'111, do Exército tInstituto Militar dos Pupilos do Exército
dári ncedldo o ingresso na fase 4 do escalão I do ensino secun,
de o198e o diIreIto
ao correspondente abono desde 1 de Janeiro
DecretoO, ~os termos da alínea c) do n." I do artigo 7,° do
-LeI n." 513-Mlj79, de 27 de Dezembro,
l'ICen'
clado M' ,
do Q
ano Augusto Sampaio de Lemos, professor efectivo
Cediduadr~ do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - cone o d~r ~ Ingresso na fase 4 do escalão I do ensino secundário
nos t eIto ao correspondente abono desde 1 de Janeiro de 1980,
n,· 5~~mos da alínea c) do n." 1 do artigo 7." do Decreto-Lei
li
-M:1/79, de 27 de Dezembro,
cenciad
dro d Valdemar José Solene Saágua, professor efectivo do Quado B ~ ~essoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos
ensinXercIto- concedido o ingresso na fase 4 do escalão I do
1 deo J sec~ndário e o direito ao correspondente abono desde
artig aneIro de 1980, nos termos da alínea c) do n." 1 do
li
o 7,· do Decreto-Lei n." 513-MI/79, de 27 de Dezembro,
cenciado '
,
,
'
Quad Silvestre Sampaio Durões Pequito, professor efectivo do
dido ro .do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - conceo dir ~ Ingresso na fase 4 do escalão I do ensino secundário e
'
nos t~o ao correspondente abono desde 1 de Janeiro
de 1980,
n,· 51e;mos da alínea c) do n." 1 do artigo 7." do Decreto-Lei
(São d
-Ml/79, de 27 de Dezembro,
eVidos
(Diár'
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
10

da

n

"epúb/ica n." 123 - 2," Série, de 28 de Maio de 1980,)

I>or
Portar'
COntasla de 11 de Março de 1980, visada pelo Tribunal de
lice,
em 6 de Maio de 1980:
nClado J _
do Qu Oao António Fernandes Varregoso, professor efectivo
Cedidoadr? do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - cono dire'tO Ingresso na fase 4 do escalão I do ensino secundário e
nos te~o ao correspondente abono desde 1 de Janeiro de 1980,
(S n,' 513~S da alínea c) do n." 1 do artigo 7." do Decreto-Lei
ilo d,
1/79, de 27 de Dezembro.
eV1dos
,
(Diário
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
da Re PulbliIca n.s 123 -

2,· Série, de 28 de Maio de 1980,)

• série
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Por portaria de II de Março de 1980, visada pelo
Contas em 7 de Maio de 1980:

de
TribunaI

'VO dO
Licenciado Manuel Correia Robalo Gouveia, professor ef~CtJ p1lpi'
Quadro do Pessoal Civil do Exército / Instituto Militar OSalão I
los do Exército - concedido o ingresso na fase 4 do esc desde
do ensino secundário e o direito ao correspondente abon~ 1 dO
1 de Janeiro de 1980, nos termos da alínea c) do n~erObro,
artigo 7.° do Decreto-Lei n." 513-Ml/79, de 27 de De

teC'

ar e
Licenciado José Alberto Romeiras da Silva Bastos, profesS Militar
tivo do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
4 dO
dos Pupilos do Exército - concedido o ingresso na fas~lldeote
resp
escalão I do ensino secundário e o direito ao cor
c) dO
abono desd~ 1 de Janeiro de 198.0, nos termos da aIín;ade pe'
n." 1 do artigo 7.° do Decreto-Lei n." 513-MI/79, de 2
zembro.

dro dO
Licenciado João Navarro Brazão, professor efectivo ~o QU~llgreSSO
<Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - concedido ~'reitO aO
na fase 4 do escalão 1 do ensino secundário e o ISterto°S
correspondente abono desde 1 de Janeiro de 198?, ~o 513.rJ11
da alínea c) do n." 1 do artigo 7.· do Decreto-Lei n.
/79, de 27 de Dezembro.
dO
f ctiVO ,
Licenciado António Campos Monteiro Romão, professor e e coocee
Q.uadro .do Pessoal Civil do Exército/Colégio .Milita:;dári°gO,
dido o ingresso na fase 4 do escalão I do ensmo ~e de 19 i
o direito ao correspondente abono desde 1 de J anel~ creto'V
nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7: do e
n." 513-Ml/79, de 27 de Dezembro.
dro
.
do QtJ!l,oo
Licenciada Dora Rocha de Gouveia, professora efectiva cOllcedlo
do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas---dáÔo egO,
o ingresso na fase 4 do escalão I do ensino sec?11 de 19 ei
direito ao correspondente abono desde 1 de Janelr~ecreto'J,
nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7.· do
n." 513-Ml/79-, de 27 de Dezembro.
(São devidos emolumentos
(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 123 - 2." Série, de 28 de Maio de

11'1980.)

4' S

~e

~
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Portaria de 20 de Março de 1980, visada pelo Tribunal de
COntas em 30 de Abril de 1980:
licen .
Q~a~a Rosa Maria Paria Lajas Pereira, professora efectiva do
ced~dro d? Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas - cono di.O.o Ingresso na fase 4 do escalão I do ensino secundário e
nosI~elto ao correspondente abono desde 1 de Janeiro de 1980,
n.· strmos da alínea c) do n." 1 do artigo 7." do Decreto-Lei
(Sã
3-M1/79, de 27 de Dezembro.
o d .
eVldos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Ohírio d

a República n.v 123 - 2.· Série, de 28 de Maio de 1980.)

Por

POrta'fJa
em 7 de 10 de Abril de 1980, visada pelo Tribunal de Contas
.
de Maio de 1980:
l ICen.
cI<\da
.
do Q Mana Odete Palma Antunes Cavaco, professora efectiva
---co Uadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas
ncedid
.
.
dário e o o ingresso na fase 4 do escalão I do ensmo secunde 198 o direito ao correspondente abono desde 1 de Janeiro
DecretoO, ~os termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7.. do
t
-LeI n .. 513-M1/79, de 27 de Dezembro.
ICcnc'
lada R
dro d uth Belger Alves San Payo, professora efectiva do Quacedid o Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas - cone o d~ ~ ingresso na fase 4 do escalão I do ensino secundário
llos tIreIto ao correspondente abono desde 1 de Janeiro de 1980,
n~ st:I~S da alínea c) do n." 1 do artigo 7." do Decreto-Lei
111:
1/79, de 27 de Dezembro.
aria p'
Iedad F
dedis'
~ austino Graça, professora efectiva do 12." grupo
de Od~IPlinas do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
do en !velas - concedido o ingresso na fase 4 do escalão III
I cl.es~no ~ecundário e o direito ao correspondente abono desde
artigo ;~elro de 1980, nos termos da alínea c) do n." 1 do
l'
. do Decreto-Lei n." 513-M1/79, de 27 de Dezembro.
Icenc'
lado J
Pessoal ~.ã~ da Cruz Pinto, professor efectivo do Quadro do
na fas IVII do EXército/Colégio Militar _ concedido o ingresso
correspe 4 do escalão I do ensino secundário e o direito ao
na alínOndente
abono desde 1 de Janeiro de 1980, nos termos
e
/79, de ; c) do n." 1 do artigo 7.. do Decreto-Lei n." 513-M1/
7 de Dezembro.
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~

efectiva
Licenciada Maria Armanda de Sousa Narciso, professora Odivelas
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
d~ secllO'
- concedido o ingresso na fase 4 do escalão I do ensmoJaneirO
dário e o direito ao correspondente abono desde 1 .de 7.' dO
de 1980, nos termos da alínea c) do n." 1 do artigO
Decreto-Lei n." 513-Ml/79, de 27 de Dezembro.
'va dO
Licenciada Norma Nunes Martins Borralho, professora efect~ coo'
Quadro do Pessoal Civil do Exército / Instituto de Odivelasundário
cedido o ingresso na fase 4 do escalão I do ensino. se~e 1990~
e o direito ao correspondente abono desde 1 de Janeiro retaVi
nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7.° do Dec
n." 513-Ml/79, de 27 de Dezembro.
Qlla'

Licenciado Joaquim Augusto Ferreirinha, professor efectivo d~cedidO
dro do Pessoal Civil do Exército / Colégio Militar - c~riOe o
o ingresso na fase 4 do escalão I do ensino sec~nd~e 1980:
direito ao correspondente abono desde 1 de Janeiro retOVI
c
nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7.° do De
n." 513-Ml/79" de 27 de Dezembro.
'va dO
Licenciada Sílvia de Carvalho de Sá Dantas, professora. eie~~ coo'
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Oclive aodátÍo;
cedido o ingresso na fase 4 do escalão I do ensino ~ecude 198
o direito ao correspondente abono desde 1 de Janeiro creto·l}
nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7.° do De
n." 513-Ml/79, de 27 de Dezembro.
Quadro
Licenciado Norberto de Pina Lopes, professor efectivo dOcedido
't~
do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - coP direir
ingresso na fase 4 do escalão I do ensino secundário ~ pOs ~ej
ao correspondente abono desde 1 de Janeiro de 198 ,creta'
mos da alínea c) do n." 1 do artigo 7.° do De
n." 513-Ml/79, de 27 de Dezembro.
:Jva,
r
'ra sa 'tOI
Licenciada Maria de Lourdes Bettencourt de Sá ~~gue~ ll"érCIça'
professora efectiva do Quadro do Pessoal CIvIl d 4 dOeS00
/Instituto de Odivelas - concedido o ingresso na fas~ ote ab~ 1
Ião I do ensino secundário e o direito ao correspoP ~ dO Jl' fII'
desde 1 de Janeiro de 1980, nos termos da alínea cde oe$C
do artigo 7.° do Decreto-Lei n." 513-Ml/79, de 27
)

i

°

~.
(São devidos emolumentos

~~
nos termos do Decreto-Lei

n.~)

(Diário da República n." 123 - 2.' Série, de 28 de Maio de 198 .

4. S
~ie
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Portar'
em 7 la de 10 de Abril de 1980, visada pelo Tribunal de Contas
de Maio de 1980:
l.ICen.
Clada hV1 •
do p
ana Margarida- Tavares, professora efectiva do Quadro
o in essoal Civil do Exército / Instituto de Odivelas - concedido
direi~resso na fase 4 do escalão I do ensino secundário e o
nos tO ao correspondente abono desde 1 de Janeiro de 1980,
n.· 5~~lhOSda alínea c) do n." 1 do artigo 7.· do Decreto-Lei
lic
-Ml/79, de 27 de Dezembro.
enciada
.
Nllne Mana Teresa Ferreira Marques Buceta Martins Batista
cito/Is, ~rofessora efectiva do Quadro do Pessoal Civil do Exérescalãnstltuto de Odivelas - concedido o ingresso na fase 4 do
abonoodI do ensino secundário e o direito ao correspondente
n.' 1 do eSd~ 1 de Janeiro de 1980, nos termos da alínea c) do
Zembr artJgo 7.· do Decreto-Lei n." 513-Ml/79, de 27 de Delicen . o.
c1ado J .
Ql1adr ailhe Carmo Amorim de Macedo, professor efectivo do
dido o. do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - conceo dire~ Ingresso na fase 4 do escalão I do ensino secundário e
lto
nos te
ao correspondente abono desde 1 de Janeiro de 1980,
(s- n." SI~~s da alínea c) do n." 1 do artigo 7.· do Decreto-Lei
ao dev'd - 1/79, de 27 de Dezembro.
1 Os
(Diário
elholumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
!

da RepÚblica n .• 125 -

2.' Série, de 30 de Maio de 1980.)

~or
Portar'
la de 10
.
em lO d
de Abril de 1980, visada pelo Tribunal de Contas
licen .
e Abril de 1980:
clada M .
efectiv afia Aurélia de Jesus de Carvalho Henriques, professora
Odivet do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de
secllnd~s:- COncedido o ingresso na fase 4 do escalão I do ensino
neiro d rio e o direito ao correspondente abono desde 1 de Ja(S~ do De e 1980, nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7."
o devidcreto-Lei n." 513-M1179, de 27 de Dezembro.
(Diário Os elholumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
da RepÚblica n .• 125 _ 2." Série, de 30 de Maio de 1980.)

llor
Portar'
COntasl~ de 19 de Março de 1980, visada pelo Tribunal de
\.Icel).
lh 12 de Maio de 1980:
c1ad
efect~a~aria Cândida Balcão Fernandes dos Reis, professora
o Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de

i .

'1

4' Sé~

I
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dO e~'
Odivelas - concedido o ingresso na fase 4 do escalão Ide 1 d~
sino secundário e o direito ao correspondente abono des tigO 7.
Janeiro de 1980, nos termos da alínea c) do n." 1 do ar
do Decreto-Lei n." 513-M1/79, de 27 de Dezembro.
73)
•

o

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n." 126-2."

356/ .

Série, de 31 de Maio de 1980.)

cootaS
Por portaria de 10 de Abril de 1980, visada pelo Tribunal de
em 12 de Maio de 1980:

teC'

ssora e di'
Licenciada Petúnia Teixeira do Nascimento Alves, pro f e de O
tiva do Quadro do iPessoal Civil do Exército/lnstitutodo eOsiO
velas - concedido o ingresso na fase 4 do escalão lide
Ia,
secundário e o direito ao correspondente abono desde rtigO 1·
neiro de 1980, nos termos da alínea c) do n." 1 do a
do Decreto-Lei n." 513-M1/79, de 27 de Dezembro.
/73-)
•

o

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-LeI n.

356

(Diário da República n.? 126- 2.' Série, de 31 de Maio de 1980.)

o

Chefe do Estado-Maior do Exército

Pedro Alexandre

Gomes Ferreira, general

Está conforme.

o Ajudante-General

José Luís Almiro Canêlhas, general

ESj

~

ADO·MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM
4.~ SÉRIE

,

DO

EXERCITO

~o7
~JULHO

DE 1980

~blica.se
ao Exército o seguinte:

I-

ADMISSõES

~()r

despach
COnt o de 23 de Outubro de 1979, visado pelo Tribunal de
~
as em 15 de Maio de 1980:
aria I
sabeI M
.
llsCOI
arques Coelho Sousa Matos, professora efectiva da
serviça Preparatória da Malveira - nomeada em comissão de
de O~, para o Quadi o do Pessoal Civil do Exército/Instituto
n,' loteIas, nos temos do n." 1 do artigo 1.. do Decreto-Lei
e n,'
de 22 de Março, e alínea c) do n." 1 do artigo 1.0
de 196do artigo 2,° do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho
tigo 1 .5, mandado aplicar ao Instituto de Odivelas pelo ar(S~()
. do Decreto-Lei n." 204/72.
devidos
(O,
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)

/77,

(ário

d

a República n.? 139 - 2.' Série, de 19 de [unho de 1980.)
~()r

despach
.
.
.
COntas o de 29 de Janeiro de 1980, VIsado pelo Tnbunal de
Seb
em 6 de Junho de 1980:
astilto A
Civil d Ugusto Macedo, chefe de copa do Quadro do Pessoal
O
do tne Exército/Regimento de Comandos - nomeado cozinheiro
termoss~O quadro/Regimento
de Infantaria de Vila Real, nos
Os n..• 1 e 4 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77,

222
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.
° 791/71•
de 22 de Março, e n." 1 do artigo 5.· da Portaria .n. 25.' dO
de 28 de Dezembro, conjugado com o n." 3 do artIgo
Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro de 1969.
/73.)
•
o 356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n.· 146 - 2.' Série, de 27 de Junho de 1980.)

_I de
Por despacho de 4 de Março de 1980, visado pelo TribuOa>
Contas em 6 de Junho de 1980:
de
cargOd
Raul José Gonçalves Ramos - nomeado para exercer o dro o
operário de 2." classe (instrumentos de precisão) do Quaecãoica:
Pessoal Civil do Exército/Escola
Militar de ElectrO!t1retOVI
nos termos do n." 1 dos artigos 1.. e 3.. do De~ecretO·
n." 103/77, de 22 de Março, n." 3 do artigo 9" d~ 3 dO af'
-Lei n." 33/80, de 13 de Março, e alínea b) do n.
tigo 53. do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
6/73.)
o
35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
0

(Diário da República n.s 146 - 2." Série, de 27 de Junho de 1980.)

fi - MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO

Por despacho de 9 de Maio de 1980, anotado
Contas em 16 de Maio de 1980:

'buoal

de

pelo TO

d ~.'
Maria Carlota Amorim de Canto Moniz, técnica superio~J(é:cjt.ol
cla~se (~rquitectura). do Quadro. ~o Pessoal Civil do J3J(~rcl~~
/Dlrecçao do Serviço de Fortificações
e Obras do AbrIl 3/
- passou à situação de licença ilimitada desde 1 de . o.' 3
1980, nos termos do n." 1 do artigo 77." do Decreto-LeI
/80, de 1 de Março de 1980.
)
(Diário da República n." 133 - 2." Série, de 11 de Junho de 1980.

Por despacho de 13 de Maio de 1980, anotado
Contas em 16 de Maio de 1980:

Uoal
pelo Trib

óe

óO
• claSse_e'
2
de serviço de·
er.0l'

Antónia da Ressurreição Pires, auxiliar
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio

Militar ---

{,' Sé '
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cm

as funções anteriores desde 29 de Março de 1980, data
quaiue tomou posse do lugar de empregada de mesa do mesmo
ro.
(Diário d

•

a República n." 133 - 2,' Série, de 11 de Junho de 1980,)
)lor d

J

oSé

C~~~acho de 15 de Maio de 1980, anotado
as em 23 de Maio de 1980:

pelo Tribunal

de

M:

1,' ~~uel da Silva Pereira Medeiros, escriturário-dactilógrafo
de
F'iscalasse do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Conselho
9 de 1°s Estabelecimentos Fabris do Exército - exonerado desde
aSPir ulho de 1979, data em que tomou posse do lugar de
de 1>ante da classe B, eventual, da Fábrica Militar de Braço
rata,
(Diário d

a República n.s 139 -

2,' Série, de 19 de Junho

de 1980,)

)lo_

, despach
COnt o de 16 de Maio de 1980, anotado pelo Tribunal de
~
as em 23 de Maio de 1980:
aria l:I
na
dro e!e dos Santos Marques, enfermeira de 2: classe do Qua........
ex o Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal
Posseo~erada desde 25 de Janeiro de 1980, data em que tomou
(Diá'
o lugar de enfermeira de 1.' classe do mesmo quadro,
riO

da República n,. 139 _ 2,' Série, de 19 de Junho de 1980,)

)lor

despach
COnta o de 21 de Maio de 1980, anotado pelo Tribunal de
()rl
S em 23 de Maio de 1980:
ando
PÓsit~nuel da Cruz Brízida, escriturário-dactilógrafo
do Dede 1980 eral de Material Sanitárioexonerado desde 8 de Maio
3,' cl ,data
em que tomou posse do lugar de agente de
(aSSe
do qua d ro UOlCO
"
d a P o I"ICIa Ju di ciana.
" '
Dicír'
to da R

epública n,· 139 - 2," Série, de 19 de Junho de 1980,)

m- PROMOÇõES
despaCho
COntas de 23 de Novembro de 1979, visado pelo Tribunal de
~eat'
em 14 de Maio de 1980:
)lor

rl~ C

dto d~~eiro Pereira Gonçalves Pereira, terceiro-oficial do Quaessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do Exército/

224
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fiçia1
/Direcção do Serviço de Finanças - promovida a segundO'~.,.1,
do mesmo quadro e Departamento Militar, nos termOS dosMarço,
4 e 5 do artigo 3,° do Decreto-Lei n.° 103/77, de 22 de .
bro
e artigo 19.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezern
oa1
pess
Maria Perpétua Pires Cabrita, terceiro-oficial do Quadro do ta(l1entO
Civil do Exército/Direcção do Serviço de Finanças/Depar quadrO
de Finanças - promovida a segundo-oficial do mes~~ 3.' dO
e Departamento, nos termos dos n.° 1 e 5 do artI~ da por'
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.
taria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
6/73,)
n."
35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei
" .
(Diário

da Repú bl ica n.? 129 -

. de 4 de Iun h o d e 1980.)
2,' Série,

Por despacho de 23 de Novembro de 1979, visado pe 1o
Contas em 26 de Maio de 1980:

Ide
Tribuna

MOreira,
Maria Fernanda da Purificação Godinho Esteves Castil~o /Pirec~ííO
terceiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil do Exército o(l10Vld
do Serviço de Finanças/Departamento
de Finanças - pr 3-' dO
a segundo-oficial, nos termos dos n." 1 e 5 do artJ~oda por'
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e artigo 19taria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
° 35 /73.)
6
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República

n.? 129 -

2,' Série, de 4 de Junho

de 1980.J

Por despacho de 28 de Dezembro de 1979, visado pelo
de Contas em 21 de Maio de 1980:

'fribtl

na1
dO

QuadrO O'
Rosa Augusto Guimarães, enfermeira de 1.' classe do 'I pros
Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Regional n~R 1, lI31
movida a enfermeira subchefe do mesmo quadro/II.
n' 10 ,
r
. J10dO
termos do n." 1 dos artigos 1.0 e 3.° do Decreto- Lei
8' da
/77, de 22 de Março, alínea c) do n." 1 do artigo dI . n" 3
taria n." 791/77, de 28 de Dezembro, e alínea e) o
artigo 2: do Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março.
se dOI
I • elas . lia
Maria Alice Cardoso Castro Monteiro, enfermeira de . ReglO/
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar uaóro
rnO q eto'
n." 1 - promovida a enfermeira subchefe do m:s do pecr s.,
/HMR 1, nos termos do n." 1 dos artigos 1." e 3.
artigO1
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea c) do n." 1 do

4.' Sé .
ORDEM DO EX~RCITO N.o 7

~

225

------------------------------------

da Port .
do a . ana n." 791/77, de 28 de Dezembro, e alínea e) do n." 3
(Sã
rhgo 2.° do Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março.
a devid
~
os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(.
Diário d

a RepLÍblica n.s 134 -

!lar d

2.' Série, de 12 de Junho

de 1980.)

-

deespacho de 30 de Novembro de 1979, visado pelo Tribunal
COntas em 21 de Fevereiro de 1980:
Isabel11 .
Pessoa\la <?a.bral Borges, programadora estagiária do Quadro do
..._pr~ C~vll do Exército/Serviço
de, Informática do Exército
Cito drnoVlda a programadora do grupo de Informática do ExérligO' 300 mesmo quadro/SIE,
nos termos dos n~o·.1 e.5 do arda P~r d~ Decreto-Lei n." 103/1.7, de 22 de Março, e artigo 19."
~atl'
tana n.. 791/77, de 28 de Dezembro.

aa~

,.

Riári na Flores da Costa Rosa Gonçalves, programadora estarnáti~ do Quadro do 'Pessoal Civil do Exército/Serviço
Infortllfor o ,d.o Exército ~ promovida a programadora
do grupo de
ttc
11." ltna a do Exército, do mesmo quadrô/SIE,
nos termos dos
1tarç O e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
bto e , e artigo 19.. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezemde 13 lIlea g) do n." 3 do artigo 2.° do Decreto-Lei n." 33/80,
(São
de Março._
deVidos
(D'
. emolumentos nos termos do Decreto-Lei
356/73.)

, ar

11"

lário ri

a RepLÍblica n.o,139-2.'

Série, de 19 de Junho de 1980.)

IV - TRANSFER1l;NCIAS

Armas e serviços

~s .

Estado-Maior do Exército
Ct1t\Jrá.
d
r1a'dacn'
lJ
QUa
1 agrafa
Ester Soledad Rebelo Cardina (92009874),
eVe Se
rtel'General da Região Militar do Norte.
r cOn .
Slderada nesta situação desde 6 de Junho de 1980.

°

• Sé~'e

4
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Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Pessoal Civil

c~da
Primeiro-oficial Maria Fernanda da Silva Taquelim Lima Os
(92063073), da Direcção do Serviço de Saúde.
.
desd e 11 de Junho de 1980,
D eve ser consiidera,d a nesta situação

Escolas práticas das armas e serviços, centros
unidades e diversos:

de jIltJ1l

çííO,

CJ.C. n," S/Direcção do Serviço de Saúde
proeOça
Escriturária-dactilógrafa Maria de Fátima Fernandes Gomes
(92129873), da Direcção do Serviço de Saúde.

1980,

Deve ser considerada nesta situação desde 3 de Junho de

o

Chefe do Estado-Maior do Exército

Pedro Alexandre Gomes Cardoso, general

Está conforme.

o

Ajudante-General

José Luís Almiro Canêlhas, general

Esr~D

O-MAIOR DO EXÉRCITO

~R.DEM
. SERIE

,

DO

EXERCITO

~ODE1980
lIttblica

'se ao E • .
.
"erelto o segumte:

I - ADMISSõES

.

~

despacho
elll 2 d de 11 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Conta.
J
e Junho de 1980:
\lalli
na c__
tugUêsar:OSina Estrela dos Santos, enfermeira do Instituto Porllleira d e OnCOlogia Francisco Gentil- nomeada como enferlll:osPit~ 2. a•• classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército /
e 3.° da MIlItar Principal, nos termos do n." 1 dos artigos 1..
do n.o ~ Decret?-Lei n." 103/77, de ~2 de Março, alínea b)
Abril
do artigo 53. do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de
(S l80,
alínea e) do n." 3 do artigo 2.° do Decreto-Lei n." 33/
~()d.
13 de Março.
eVldos
(biã'
etnolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
rio d

d:

a RepÚblica

0

n.s 151-2."

Série, de 3 de Julho

de 1980.)

~\lt

desp
C acho d
°ntas
e 6 de Outubro de 1979-, visado pelo Tribunal
<\ris!,
etn 3 d.e Julho de 1980:
Ides
~ro d~U~usto Gomes, auxiliar de serviço
do ~l(ér ~sSoal Civil do Exército/Instituto
1)0 tnesrnClto- nomeado encarregado de
ecreto_t·qUadro/IMPE,
nos termos do
er n.O 103/77, de 22 de Março,

de

de 2." classe do QuaMilitar dos Pupilos
serviço de 2.. classe
n." 1 do artigo 3.. do
e n." 1 do artigo 5..

228
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~

d coJll
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjUga 024 de
o n." 3 do artigo 25." do Decreto-Lei n." 49410, de
Novembro de 1969.
6/13,)
•
o 35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n. )
(Diário da República n.? 171-2.'

0
Série, de 26 de Julho de 198 .

Por despacho de 26 de Outubro de 1979, visado pelo
Contas em 2 de Junho de 1980:

'fribUoal

de

tratadO
Licenciado em Medicina Armando Gonçalves Gameiro - cO;!Jle de
como médico ortopédico do Colégio Militar eID recretOV~
18 horas semanais, nos termos do artigo 2." do veZ da aí
o
tO'
n." 220/71, de 26 de Maio, n.' 1, e alínea c) do n. oecr~~
tigo 1.0 e n." 2 do artigo 2." e n." 1 do artigo 3." do unera\""~
-Lei n." 524-C/77, de 28 de Dezembro. Auferirá a rernanais d
mensal de 10 050$00 correspondente a 18 horas sern
serviço com base do vencimento de letra E.
56/13.)
•
o
3
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-LeI n. )
(Diário da República n.? 151-2.'

II- MUDANÇAS

0
Série, de 3 de Julho de 198 .

DE SITUAÇÁO

Por despacho de 23 de Maio de 1980, anotado
Contas em 2 de Junho de 1980:

pelo

rribuoa

I de

. dO

Civilde
Inácio Pereira Figueira, cozinheiro do Quadro do pessoa:ões deSde
Exército/ Academia Militar - exonerado daquelas fU; ItlgafdOs
14 de Maio de 1980, data em que tomou posse ~o!JlaJl
chefe de cozinha do mesmo quadro/Regimento
de
(Diário da República n.? 149 - 2.' Série, de 1 de Julho de

Por despacho de 4 de Junho de 1980, anotado
Contas em 9 de Junho de 1980:

pelo

1980.)
,

1 de
bUJla
rri
QtI"

. oficial'çodode 1917'
re;'
M ana. d e F"átima d os S antas A"ceisseira, tercelrodro do Pessoal Civil do ~xé(cito/Direcção
do S~~jO de
soal- exonerada do refendo cargo desde 22 de

4.' S.
ORDEM

~
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data e
giár' rn que tomou posse do cargo de operador de registo estarnes~ da Direcção do Serviço de Informática do Exército do
~aria l{ o qUadro.
~
a
QUados da Assunção Pina e Melo, escriturária-dactilógrafa
do
rada ~o do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - exonetorno o referido cargo desde 22 de Maio de 1979, data em que
n1esm
U Passe do cargo de operador de registo estagiário do
JOtio1{ o quadro/Direcção do Serviço de Informática do Exército.
do ~nuel de Oliveira Santos, escriturário-dactilógrafo
do Quadro
Anti ~sSoal Civil do Exército/Centro
de Instrução de Artilharia
tvrai:erea de Cascais - exonerado do referido cargo desde 22 de
de r ~e 1979, data em que tomou posse do cargo de operador
rnfo;!l~t? estagiário do mesmo quadro/Direcção
do Serviço de
I\na tvr . atJca do Exército.
a
\liço~lal{odrigues Pinto Picco, escriturária do escalão I dos Ser<; ex de
Organização de Informática da Manutenção Militar
de 19~~~rada do referido cargo, a seu pedido, desde 14 de Maio
(D'~
lQrio d

p

a República n.O 151-2.'

Or

Série, de 3 de Julho de 1980.)

despach
Canta o de 20 de Junho de 1980, anotado
1\
s em 30 de Junho de 1980:
tlt(Íh'
'"10

pelo Tribunal

de

L

Ilrinci;Ples Teixeira, médico civil contratado do Hospital Militar
Cargo a em tempo parcial, 18 horas semanais _ exonerado do
d:lta e~nterior em tempo parcial desde 13 de Maio de 1980,
~ .~ologia' qUe foi contratado como médico especialista de ginearla Adel ~ obstetrícia em tempo total do referido Hospital.
do Bx~I~e Mota Viana, monitora do Quadro do Pessoal Civil
Pr desde ~rClto/lnstituto de Odivelas - exonerada a seu pedido.
<tnCiscoA de Agosto de 1980.
d
-'nt··
ro do ;nlo Gonçalves da Silva, empregado de mesa do Qua~<t.rado de essoal Civil do Exército / Academia Militar - exonerIa de l'~~e 1 de Abril de 1980, a seu pedido.
do Qua~tlma Juraci Rodrigues. auxiliar de serviço de 2: classe
los' <, eXonero do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas
e LUís N rada desde 1 de Julho de 1980, a seu pedido.
do BXé:~es Amaro, segundo-oficial do Quadro do Pessoal Civil
';Xétcito CIto/Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do
~a .ornou p"_ exonerado desde 3 de Março de 1980, data em que
tIa ~an asse como funcionário da Caixa Geral de Depósitos.
hrica
l{ocha Camacho Simões Rodrigues, tradutora da FáI 1tar de
Braço de Prata - rescindido o contrato que

~~J.

'e

4' Sérl
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a ligava àquele estabelecimento
de 1980, a seu pedido.

fabril, a partir

bO

de 26 de Jul

0
(Diário da República n," 168 - 2." Série, de 23 de Julho de 198 .)

Por despacho de 4 de Julho de 1980, anotado
Contas em 9 de Julho de 1980:

I de
ribulla
pelo T
QO~

!

Beatriz Casqueiro Pereira Gonçalves Pereira, terceiro. oficial d~ércítO
dro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do
1980,
_ exonerada das referidas funções desde 4 de Junho J1IesJ1lO
d
data em que tomou posse do cargo de segundo.oficial o
quadro.
)
0
(Diário da República n.? 170 - 2.· Série, de 25 de Julho de 198 ,

Por despacho de 30 de Junho de 1980, anotado
Contas em 9 de Julho de 1980:

pelo

I de
TribUoa

, claSse

Ilda Boavida dos Santos Fernandes Silva, enfermeira de'l~~r l'riO'
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Mil de 1980,
cipal- exonerada do referido cargo desde 1 de Junho 1 • claSse
data em que tomou posse do cargo de enfermeira de .
do mesmo quadro.
• classe
Zulmira da Silva Machado Leitão 'Borges, enfermeira d\~~r l'(~
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Mil de 19 ;
cipal- exonerada do referido cargo desde 1 de Junho 2' class
data em que tomou posse do cargo de enfermeira de .
dfO
do mesmo quadro.
QU!J.
Benvinda da Consolação Mateus, enfermeira de 2." clas~e ?Oa1./eJ'~
do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar pnnc~P data e o
nerada do referido cargo desde 1 de Junho de 198 do jl1esJ1l
que tomou posse do cargo de enfermeira de I." classe
quad!o.
80)
(Diário da República

n,"

173 - 2." Série, de 29 de Julho de 19

.

de
'bUllal
Por despacho de 9 de Julho de 1980, anotado
Contas em 11 de Julho de 1980:

pelo TO
dO

QuadrOeJ'o
Rosa Augusta Guimarães, enfermeira de I." classe do ° 1./ f!1
Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Regional nó dat!J.~O
nerada do referido cargo desde 13 de Junho de 198 do jl1eS
que tomou posse do cargo de enfermeira subchefe
quadro.

4,' S.
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Ar lce
Quad
Cardoso Castro Monteiro, enfermeira de L" classe do
n,' 1 ro do Pessoal Ciyil do Exército/Hospital
Militar Regional
dat - exonerada do referido cargo desde 13 de Junho de 1980,
me: em que tomou posse do lugar de enfermeira subchefe do
mo qUadro.

fia

(Diário

d

u República

n.? 173·-2,"

m-

Série,

de 29 de Julho de 1980.)

PROMOÇõES

~Of

despach
COnt

~

O de 11 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal
as em 6 de Junho de 1980:

de

atia

da L
QUad uz Roque Lobo Castro, enfermeira de 3.' classe do
<, pr~~ d~ Pessoal
Civil do Exército/Hospital
Militar Principal
lloSp't oVlda a enfermeira de 2: classe do mesmo quadro e
n,' 1~;I, nos termos do n." 1 do artigo L· do Decreto-Lei
'lei n /77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 4.° do Decretodo D~ 440/74, de 11 de Setembro, conjugado com o artigo 2.'
pessoatreto-Lei n." 534/76, de 8 de Julho, mandado aplicar ao
do art' de enfermagem das Forças Armadas por força do n." 1
alínea Ig)o 1.0 do Decreto-Lei n." 107/71, de 16 de Agosto, e
do n.? 3 do artigo 2: do Decreto-Lei n." 33/80, de
(Sã. 13 de ~...
lV1arço.
o
deVidos
(biã .
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
rio d

a República

n .• 151-2,'

Série, de 3 de Julho de 1980.)

IV - TRANSFERtJ:NCIAS
Annas e serviços
~s~t'
ttUfá. .
(9~ rla'dacn'

b

eVe

Estado-Maior do Exército

047074) lografa Maria da Paz Figueiredo Pedreira Bastos
' do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
ser Co .
nSlderada nesta situação desde 23 de Julho de 1980.

4' Série
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Direcção do Serviço de Finanças
200

2111),

Técnica superior de 2." classe Maria Bárbara Gomes Duque (9
do Instituto de Odivelas.
Deve ser considerada

nesta situação desde 17 de Julho de

1980.

V-DIVERSOS

Por portaria de 11 de Março de 1980, visada pelo
Contas em 2 de Maio de 1980:

TribU(lal

de

dO

Licenciado Hélder Lopes Gaia, professor efectivo do. QU;~(~~é!'
Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos PupiloSdo e(lSJo~
cito - concedido o ingresso na fase 4 do escalão lide
1~.
secundário e o direito ao correspondente abono desde rtigO1,
neiro de 1980, nos termos da alínea c) do n." 1 do a fic~fld~
do Decreto-Lei n." 513-Mlj79, de 27 de Dezembro, O(lstafl~
assim rectificado, na parte respectiva, a publicação ~e MaiO
do Diário da República n." 123, 2." Série, de 28
de 1980.
o 356/13,)
(São devidos emolumentos
(Diário

da República

11.°

nos termos do Decreto-Lei
149 -

n.

0
2." Série, de 1 de Julho de 198 .1

coflt~S
Por portaria de 5 de Maio de 1980, visada pelo Tribunal de
em 27 de Julho de 1980:
. a dO
fectlVve
, 1~5
Licenciada Maria Ana Fern~~des Alme~d~a, prof,essora d: Odi se'
Quadro do Pessoal CIvil do Exército/Tnstituw
ensj(lOW
- concedido o ingresso na fase 4 do escalão I do 1 de 1.'
cundário e o direito ao correspondente abono desde artigO
neiro de 1980, nos termos da alinea c) do n." 1 do
do Decreto-Lei n." 513-Mlj79, de 27 de Dezembro,
fec'
a e '
fessor Odl'
Licenciada Maria Herculana Macedo Moreira Sales, pro t de '00
tiva do Quadro do Pessoal Civil do Exército/ln~tit~ ada efls1a,
velas - concedido o ingresso na fase 4 do escalao d 1 de
secundário e o direito ao correspondente abono des e

4· S'
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neiro d
do b e 1980, nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7..
(s~o
eereto-Lei n." 513-Ml/79, de 27 de Setembro.
devid
( '. Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
Dlario

d

a República n.O 170-2,'

Série, de 25 de Julho de 1980.)

POr

Portari
el1127 a de 24 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
'
de Julho de 1980:
l ICen.
clada M .
do Q
ana Antonieta Pessanha Santos, professora efectiva
<; CoUadro do
Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas
dárioneedido, o ingresso na fase 4 do escalão I do ensino secunde 19:0 o dIreito ao correspondente abono desde 1 de Janeiro
C Decreto' ~os termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7.° do
arotina /p :~eI n.O 513-MI/79, de 27 de Dezembro.
. .
PUna al"cho Costa, professora efectiva do 12.° grupo de dISCIVelassdo Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de OdisecUn; ~oneedido o ingresso na fase 4 do escalão II do ensino
Janei ano e o direito ao correspondente abono desde 1 de
l' do ~o de 1980, nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7.°
Icenciadeereto-Lei n.? 513-MI/79, de 27 de Dezembro.
efectt LaVínia de Sá Nogueira Gusmão Brito Pais, professora
Odive~a do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de
ensinoas - Concedido o ingresso na fase 4 do escalão I do
I de J see~ndário e o direito ao correspondente
abono desde
artigo ;~eIro de 1980, nos termos da alínea c) do n." 1 do
(s~o d.
. do Decreto-Lei n." 513-MI/79, de 27 de Dezembro.
eVldos
(D',
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
IQrio d
a República n.· 170 - 2.' Série, de 25 de Julho de 1980.)

Por
Portari
el1127 ~ de 5 de Maio de 1980, visada pelo Tribunal de Contas
lic
e Junho de 1980:
enci
'
ada Of' ,
QUadrodelta Moreira de Sena Martins, professora efectiva do
cedido ~ Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas - cone o dI'o .1Ogresso na fase 4 do escalão I do ensino secundário
198 relto
.
O, n
ao correspondente abono desde 1 de Janeiro de
(s- -lei n.~\ termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7." do Decretoélo devo
13-Ml/79, de 27 de Dezembro.
Idos
(biá '
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
rIo d
a República n." 170-2,'

Série, de 25 de Julho de 1980.)
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~
contaS

Por portaria de 5 de Maio de 1980, visada pelo Tribunal de
em 30 de Junho' de 1980:

fessora
Licenciada Maria Dulce Bettencourt de Sá Nogueira, P~o to de
efectiva do Quadro do Pessoal Civil do Exército/lnstJttl 1 dO
Odivelas - concedido o ingresso na fase 4 do escalão desde
ensino secundário e o direito ao correspondente abon~ 1 dO
1 de Janeiro de 1980, nos termos da alinea c) do n'zerTIbrO
artigo 7." do Decreto-Lei n." 513-Ml/79, de 27 de pe /73.)
•
o 356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário

da República

11."

0
170- 2.' Série, de 25 de Julho de 198 .)

o Chefe do Estado-Maior do Exército
Pedro Alexandre Gomes Cardoso, general

Está conforme.

o

Ajudante-General

J
José Luís Almiro Canêlhas, general

~---------------------ft)
~sr.~[)
O·MAIOR DO EXÉRCITO

~. SERIE
R.D EM

,

DO

EXERCITO

t\j°9

DE 1980

~EMBRO
~hlica
'Se ao

""--é •

rcíto o seguinte:

~

1-

~alld

JUSTIÇA E DISCIPLINA

Estado-Maior_General das Forças Armadas

aoC

das po~nselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior-General
e 67. Ças Armadas, nos termos dos artigos 25:, 30:, 62:, n. ° I,
bec;e~on.O 3, do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo
lha de n.o 566/71, de 20 de Dezembro, condecorar com a rneda8tanco :rat~ de serviços distintos o Dr. Caetano José Castel
-~aior_Gerrelra, assessor jurídico do Gabinete do Chefe do Estado19 tlStad eneral das Forças Armadas.
79
o-M'
~io - <, O Ch alor-General das Forças Armadas, 25 de Outubro de
1?QI?!Qlh efe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, Antá({)iã . o Eanes , genera.1
rio d

a RepÚblica

lOh4\10
:o~a

n.O256 -

2." Série, de 6 de Novembro

de 1979.)

Estado-Maior_General das Forças Armadas

~:?

Juiz Conselheiro

Dr. Acácio

Vítor

Ferreira

pela

S meio t lnta ~ dedicada como ao longo de cerca de quatro anos
llPteltlo ~rn. VIndo a desempenhar
flbunal Militar.

o cargo de juiz relator

do

'e
4• Sé~
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Z5 de
O Mmo. Juiz Conselheiro Acácio Vítor Ferreira, que e~ aÚoSi
Agosto próximo abandonará a carreira da magistratura po {tllées
o limite de idade, demonstrou no desempenho das suasde ,0(11
n
no Supremo Tribunal Militar, mais uma vez, a sua gra disúotO
petência e inteligência, que o tornaram conhecido como
jurista e magistrado.
rreira O~
A situação do Mrno. Juiz Conselheiro Acácio V~tor femagistra
Supremo Tribunal Militar muito honrou e dignificou a levo,
tura portuguesa, o que é de elementar justiça pôr em re 1919,
.
J lho de 'iO
Estado-Maior-General
das Forças Armadas, 16 de u
Afllo~
- O Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas,
dos Santos Ramalho Eanes, general.
9

(Diário da República n." 175 - 2.' Série, de 31 de Julho de 197 .l

Ministério da Defesa Nacional

rJ11'
. I ela fO ce~
Louvo o Juiz Dr. José Alberto de Almeida Marques Vida Ps e"er I
altamente meritória como ao longo de mais de dois ano~aciO~:
as funções de auditor jurídico do Ministro da Defesa da cofl'lde
Possuidor de extraordinários dotes de inteligência, eleva cida~edOs
a
tência e grandes conhecimentos jurídicos, notável c~P~ia,aU~o
trabalho, um muito raro bom senso e enorme c1an~lde~ fora:a~,
a uma muito grande firmeza de carácter, excepcwna ofisSlood
moral, elevado sentido de isenção e responsabilidade prurtl ~od'
exerceu as suas muito difíceis e delicadas funçõe~ de dedJcabí
muito competente e eficaz, sendo de realçar a valiosa e dOúade
colaboração que prestou à Secção de Assuntos J~rídic~~uiÇóes
nete em âmbitos que ultrapassavam as normais atO
r"
auditor jurídico.
a elab0t$'
Saliento ainda o assinalável contributo que me prestoU ~ orgaot
ção de propostas de lei, nomeadamente nas referentes a
, MiO
ção da defesa nacional e do serviço militar.
traordlOpte
Pelo conjunto das qualidades demonstradas, pelo seu e~ e e"cel~el'
poder de comunicação e sã camaradagem e p~l~ lea da oe tra'
colaboração prestada, é muito grato ao MJl1IStro o pelO bi'
a
Nacional manifestar publicamente o seu grande apreÇ set.lú
balho que o Juiz Dr. Marques Vidal desenvolveu nO
nete.
MiOiS
Ministério da Defesa Nacional, 20 de Julho de 1979.-- O
tro da Defesa Nacional, José Alberto Loureiro dos SantoS,
1979.)

(Diário da República n." 179 - 2.' Série, de 4 de Agosto de
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o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Annadas

l,

oUvo

me~ Dr. ~aetano Ca;tel Branco Ferreira pela forma invulgarcinc e <ledlcada e excepcionalmente eficiente como há mais de
jUrí:' anos tem vindo a desempenhar as funções de assessor
florÇas
lCOAo_do Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General
das
JUris ~madas.
Prof ta de elevada competência profissional, possuidor de vasta e
c011S unda cultura jurídica, há já largos anos que tem vindo a
dediagrar-se à problemática do direito castrense com notável
terio~ação,
lucidez e inteligência, contribuindo de maneira cria
riênc· para a revisão da legislação militar, mercê de uma expejUríd~aadquirida ao longo de mais de quinze anos em assuntos
lCOSrnil't
..
_
elabo _ 1 ares, de que cumpre destacar a sua participação na
Parteraçao do projecto do actual Código de Justiça Militar e da
DotadproceSsual do Regulamento de Disciplina Militar.
revela~ de eXcelentes qualidades de trabalho e dinamismo, tem
l1a all'~ grande sensibilidade, ponderação e notável clarividência
sido a Se <los múltiplos e complexos problemas que lhe têm
present
,.
d'e inques t'10<.laVeI
.
es, sempre norteado por um espirito
ficaça:lsençã~ e de inteira dedicação à causa pública e à digniA..lém
~ do direito militar.
s
Gabill
funções que desempenha na Auditoria Jurídica do meu
de tra~ e, tem participado em numerosos e diversificados grupos
el(empIalho e comissões, aos quais, com um espírito de missão
Vag e ~r e d~ bem servir, tem dado uma colaboração sem reserde Ilaturn valioso contributo à resolução de inúmeros problemas
}leIai reza militar.
h'

t

dedica~Ortância do seu trabalho em prol do direito militar, pela
derar_seo, entusiasmo e abnegação revelados, deverão consícorno ex Os se~viços prestados pelo Dr. Castel Branco Ferreira
<5 ()ab'
traordInários, relevantes e distintos.
d Illete d
!lor e OUtub o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
çag A..rrn~o de 1979. - O Chefe do Estado-Maior-General
das
(l)iQrio da as, António Ramalho Eanes, general.
.
a RepÚblica

n.· 256 -

2.' Série, de 6 de Novembro

de 1979.)

I)irecção do Serviço de Justiça e Disciplina
R.epartição de Justiça e Disciplina
~

}lor
al1da
~

o Co

Portaria de 17 de Julho de 1980:

ltército ~selho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do
, ouvar o juiz auditor do 3.' Tribunal Militar Territorial

• Sé~e
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4,/

alveS
de Lisboa, o Dr, Alfredo Rui Francisco do Carmo,
pro'
Pereira, pela extrema dedicação e excepcionais qua!lda 05, 00
fissionais que vem demonstrando, há mais de S~IS 30 5 10'
desempenho das funções de juiz adjunto e juiz audItor
bunais Militares de Lisboa,
dOseOso
Magistrado de viva inteligência e argúcia dotado de eleva'IlrídicOs
prático e ponderação, aliada a destacados conhecimentoS Jcórdâos
e de jurisprudência, plenamente evidenciados nos se~sIaa(lleotO
e
e pareceres, tem sido chamado a exercer funções em JU: se(llpr
com sensível impacto no meio militar e até nacional, ten ~e poder
contribuído com o seu elevado sentido de justiça, gran prestígiO
de análise e qualidades profissionais de eleição, para o ido,
dos Tribunais Militares que tão abnegadamente tem s~rvdopelaS
Pela sua reconhecida competência tem ainda sido s~licltaara io~e'
instâncias superiores para a elaboração de decretos-leIS edP JtlSUY'
a.
01'
grar diversas comissões de estudo da regulamentaça~
diSpor
'tO'
Militar, tarefas que tem desempenhado com a ma,10r' alldl
,
bilidade e sem prejuízo do seu esgotante labor como lUIZeCoJl1pe
Por todas estas relevantes qualidades, pela sua e~icie.ntede J)Sb~a
tentíssima actuação no 3: Tribunal Militar Terntonal
andO'do
e pela pronta e eficaz colaboração prestada ao CO~e é u'v
Região Militar de Lisboa, pelo elevado conceito e,? qcontribJJ~
pelos seus pares e atendendo que a sua conduta mUlt~rtar, é r,
para a dignificação e maior prestígio da Justiça MI I pelO00s
mais elementar dever considerar os serviços prestadOsordiOMI
Gonçalves Pereira ao Exército como relevantes, extra
e distintos.

o;;ç
20

Por portaria de 17 de Julho de 1980:

dO

o_Ma.i~r de

Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estad ri!ortalrO'
Exército, louvar o juiz auditor do 5: Tribunal Te\ência Pr~
Lisboa, o Dr. Rui José da Cunha, pela elevada con;,~eo e (II°tOf
fissional, exemplar dedicação e invulgar aprumo CIVI'~iZatldJ
que tem revelado no desempenho das funções ~e J nOs. 19~
do 5: Tribunal Territorial de Lisboa, há mais de tres ~a. inv~ci'
Servido por uma vasta cultura jurídica e possuin~o U ornpet~tlr~'
capacidade de realização, alicerçada numa sólIda ce pon vdos
profissional, tem evidenciado um notável bom se~so rnujtO~dre,
ção no decurso dos julgamentos em que interveIO e rnelJOsJJ
quais se apresentavam rodeados de enorme dificuldade ado pO:tidO
No desempenho das suas delicadas funções tem mO~~rnpe~~~OS
um elevado conhecimento da natureza humana, que cOI1Cl1l
alcançar o difícil equilíbrio com que sempre soube

i·

~e
~
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~pectos espeCIifiicamente jun
. 'doICOScom um pro f un d o sen tid
JUsti
I o de
D ça.
..
deo~adode esclarecida inteligência, aliada a uma calma e serenidade
illlpõXcepção,às quais há a juntar uma probidade cujo valor o
\leI cap
e cOmo
magistrado íntegro, evidenciou também uma notá.
.
çã:o acrdade de trabalho, um trato afável e esmerada educa.
tOd~qUalidades que o tornam um juiz prestigiado e estimado por
POr~ ~qUeles que com ele privam.
tentís~ as estas relevantes qualidades, pela sua eficiente e compeprontSlma a~tuação no 5 r Tribunal Territorial de Lisboa e pela
~iIit~ e eh.caz colaboração prestada ao Comando da Região
a qUe de LIsboa, sempre que esta lhe foi solicitada e atendendo
Para a SUa conduta exemplar de juiz auditor tem contribuído
consido'Prestígio da Justiça Militar, é do mais elementar dever
Cito cerar os serviços prestados pelo Dr. Rui Cunha ao Exéromo relevantes, extraordinários e distintos.
})or
I.

<"and

.
Portana de 17 de Julho de 1980:

t~é~Ci~onselho da Revolução, pelo Chefe do Estado·Maior do
llsboa o, louvar o juiz auditor do 2.' Tribunal Territorial de
nais q' o. Dr. Hugo Pereira do Amaral Barata, pelas excepcíoIlrofiss·uahdades de carácter, integridade moral e competência
ttado lonal qUe, ao longo de mais de quatro anos, tem dernons1'erritol1?exercício das funções de juiz auditor do 2.' Tribunal
nos prrla~ ?e Lisboa e pela forma como se adaptou e integrou
~agistrn~IPlos da disciplina e ética militares,
tl\lo,as a ~ muito arguto e inteligente, de espírito vivo e combaçã:ote~SOclado a grande amabilidade e sensibilidade, a sua actua.
~iIitar 'se revelado altamente benéfica e prestigiante para a Justiça
IlrejUíz~qUe dedicadamente vem servindo por vezes até com
A. dil1â ?a SUa saúde.
tOtal mIca qu'
"
~
, .
"
~. dedo
e rmpnms a sua acçao, o espírito organizativo e a
. l'ribu Icação que põe na execução das suas funções, levou o
~testado na} !erritorial de Lisboa, bem como outros onde tem
{le~aior serVIÇO, por acumulação, a uma rendibilidade digna
elas
realce
b
sUas
.'
dataçã:o t. q~ahdades, pela acção desenvolvida e, ainda, pela cola.
lle lisbo ecn~cO·jurídica prestada ao Comando da Região Militar
r
s a ata toa, sempre que esta lhe foi solicitada, o Dr. Amaral
(jet\liços rnou·se merecedor de reconhecimento público dos altos
e\lelt)sePor ele prestados à Justiça Militar do Exército, que
r Considerados extraordinários, relevantes e distintos.

• Séri'
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II- ADMISSõES

Por despacho de 30 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de
em 5 de Agosto de 1980:

cootaS

-tia! de
Júlia da. Conceição - nomeada para exercer o car~o. de a~;érCitO(
serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil do ligOS
l/Escola Prática de Engenharia, nos termos do n." 1 doS ar, 3 dO
e 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, ~.' 1 d~
artigo 9.' do Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de MarçO, o 0.'5'
artigo 2.' da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezemb~l'e § do artigo 53.' do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abr\~bfOd;
do artigo 48.' do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de 0/~6 de Z
1958, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218 '
de Março.
o
356/13)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
80

(Diário da República n." 199 - 2." Série, de 29 de Agosto de 19 .)

Por despacho de 19 de Outubro de 1979. visado pelo
Contas em 8 de Agosto de 1980:

'fribllOa

1 de

o

J{efcef~

;0

Natividade António Mitarte Gameiro - nomeada para
l'es~o1
cargo de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadra da o· o'
Civil do Exército/Instituto de Odivelas, nos termOSde M~odos artigos 1.' e 3.' do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de MaJ';il,
n." 2 do artigo 9.' do Decreto-Lei n." 33/80, de 13 4 de j\bbfO
n." 2 do artigo 51.° do Decreto-Lei n." 294/76, de 2de outtJ/11e § 5.' do artigo 48.' do Decreto-Lei n." 41 892, de 3. n." Z18
de 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
1
de 27 de Março.
356/13'
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei o.'

1980.1

(Diário da República n." 205 - 2." Série, de 5 de Setembro de

~ de
Por despacho de 9 de Novembro de 1979, visado pelo
Contas em 27 de Fevereiro de 1980:

rribUo
sso~

c
da l' /
César 'Jorge dos Santos, vigilante de 2.' classe do Quadro BJ{étcitOZ.'
Civil do Exército/Batalhão do Serviço Geral do ("1'''0 de 1.'
se'Y -gO,
nomeado para exercer o cargo de encarregado d o do artJ 5e 1
'gO
classe do mesmo quadro/BSGE, nos termos do n. do ar!1
do Decreto-Lei n." ~09/77, de 22 de Maio, n." 1

4,' Sé '

~e
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da Po t '
n,' 3 : afia, n.' 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o
0
de 197 artigo 5.' do Decreto-Leí n." 49410, de 24 de Novembro
(Sã
9,
o devid
(D'á'
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
I

fio da República

n." 78 _ 2,- Série, de 4 de Agosto de 1980,)

~()t

despach
COntas o de 28 de Dezembro de 1979, visado pelo Tribunal de
~
em 8 de Agosto de 1980:
atia da
. o lUg Assunção Estêvão dos Santos Domingos - nomeada para
CiVil~ de a~xiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal
ll1ento~ Exercito/Regimento
de Infantaria de Queluz/Destacae 3,' d a Serra da Carregueira, nos termos do n." 1 dos artigos 1.0
do D o Decreto)Jei n." 103/77, de 22 de Março, n." 2 do artigo 9.'
do Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março, n." 2 do artigo 53.'
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, § 5.' do artigo 48.'
(S nova ;c~eto-Lei
n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a
e
ão deV'd acção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março,
I Os
(Diár'
emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
10 da R
_ ,
epublzca

n.? 200 -

2," Série, de 30 de Agosto de 1980,)

~()t

des"
..aCho d
el1)~ d e 4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
~
e Junho de 1980:
oSa \.

"'lar'

ClaSse~ Mercedes Menino Duarte Homem, enfermeira de 2.el(ercerOs Serviços Médicos Sociais de Coimbra - nomeada para
CiVil d o cargo de enfermeira de 2." classe do Quadro do Pessoal
do n,' 10 EXércitO/Hospital Militar Regional n." 2, nos termos
~arço ~os artigos 1.0 e 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
de ~4 'dalínea b) do n." 3 do artigo 53,° do Decreto-Lei n." 294/76,
n,' 33/8~ Abril e alínea e) do n." 3 do artigo 2,° do Decreto-Lei
(Sã n,' 791/77 de 13 de Março, e n." 2 do artigo 3.° da Portaria
o devid ,de 28 de Dezembro,
.
(Diário Os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
da RepÚblica

n,O 191 -2,-

Série, de 20 de Agosto de 1980.)

~Ot
des
e pacho d
ti) 8 d
e 4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
~ati
e Agosto de 1980:
a l'0lllázj
,
Cer o Ca a PatInha Vieira Neves Mendão - nomeada para exerrgo de enfermeira de 2,· classe do Quadro do Pessoal

•• Série
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,1

Civil do Exército/Hospital
Militar Principal, nos termoS d~~~ço,
dos artigos L· e 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 d~ Z8de
alínea b) do n." 2 do artigo 2: da Portaria n." 791/7~, ~33/80,
Dezembro, alínea c) do n." 3 do artigo 2,· do Decreto-Lei npecreto'
de 13 de Março, e alínea b) do n." 3 do artigo 53,· do
-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.

56/73,)

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n.' 3

0
(Diário da República n," 208 - 2,' Série, de 9 de Setembro de 198 ,)

coot~
Por despacho de 8 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal de
em 31 de 'Julho de 1980:
e(11

Licenciado em Medicina António Serra de Lemos - contrata:s~~lli~:
tempo total, para exercer o cargo de chefe de clínica deartigOZ"
tria do Hospital Militar Regional n." 1, nos termos do rtigO~
do Decreto-Lei n." 220/71, de 26 de Maio, n." 2 do ;e 29 e
e n.? 1 do artigo 3,· do Decreto-Lei n." 524-Cj77, Cbefe dO
Dezembro, e despacho de 18 de Janeiro de 1980 do o piprlo
Estado-Maior General das Forças Armadas, publicadO
da República n." 27, 2,' Série, de 1 de Fevereiro de 19
/73.)

:O,

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

,

• 356

n.

.

1980,)

(Diário da República n." 193 - 2,' Série, de 22 de Agosto de

al de

Por despacho de 26 de Fevereiro de 1980, visado pelo
Contas em 18 de Julho de 1980:

-rribUJl

veS
'ro Cb~ de
el
Licenciado em Medicina Ingeborg Eugenie Dittfeld Carn iaJist~dO
- contratado para exercer as funções de médico espe~errllOs
dO
ginecologia do Hospital Militar Regional n." I, no~ o: 2 de
artigo 2.. do Decreto-Lei n." 220/71, de 26 de Mal~4_CJ71, fe
artigo 2,· e n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 5 O do Clle~o
28 de Dezembro, e despacho de 18 de Janeiro de 198bJicado80,
do Estado-Maior General das Forças Armadas, P~ de 1912
Diário da República n." 27, 2,' Série, de 1 de Feverelr~eJlte ~ ,
Auferirá a remuneração mensal de 6699$00 correspoo letra ,et
horas semanais de serviço com base no vencimento da
6/73,)

• 35

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n.
1980,)

(Didrio da República n," 187 - 2,' Série, de 14 de Agosto de

.

~
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DE SITUAÇÃO

r despach
em 21 o de 16 de Julho de 1980, anotado pelo Tribunal de Contas
G
de Julho de 1980:
llilherme
Pess Fernandes Lopes, operário de 2: classe do Quadro do
PassOal Civil do Exército/Escola
Militar de Electromecânicanos ~u à situação de licença ilimitada desde 6 de Maio de 1980,
13 d er~os do n." 1 do artigo 77,· do Decreto-Lei n." 33/80, de
e lVlarçO de 1980,
(Diário

da República n." 181-2,"

Série, de 7 de Agosto de 1980,)

~I)r

despach
cm 31 o de 23 de Julho de 1980, anotado pelo Tribunal de Contas
Jaj
de 'Julho de 1980:
llle A.1ltón'

,
"
,
do P 10 PInheIro SImões Queimado, programador do Quadro
"paessoal Civil do Exército/Serviço de Informática do Exército
bro ;sou à situação de licença ilimitada, a partir de 11 de Setemn,' 33~81980, nos termos do n." 1 do artigo 77,· do Decreto-Lei
O, de 13 de Março,
(Diár'

ro

da R

epública n.? 191-2,"

Série, de 20 de Agosto de 1980,)

~Or
despacho
em 17 d de 14 de Julho de 1980, anotado pelo Tribunal de Contas
~ ,
e JUlho de 1980:
atIa l
tI'

lll.eirolsafd~ Oliveira Grawford Henriques Franco Marques, prida A.~ ICIal do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
lO de Oa de Engenharia - exonerada do referido cargo desde
adjUnto ~tUb,r~ de 1979, data em que tomou posse do cargo de
drnIOlstrativo do mesmo quadro,
.
(Diár'

lO

d

a República n.s 178 _ 2," Série, de 4 de Agosto de 1980,)

~Ot
~espacho
lll.21 d de 15 de Julho de 1980, anotado pelo Tribunal de Contas
JOSé 'r
e JUlho de 1980:
C'a~ares M '
I\>Ildo E oraI~ da Cunha, primeiro oficial do QU,adro do Pessoal
Xérclto/Repartição de Contas da Comissão de Contas

4• Série
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'do cargO
e Apuramento de Responsabilidades - exonerado do refenda cargO
desde 31 de Outubro de 1979, data em que tomou posse
de adjunto administrativo do mesmo quadro,

(Diário da República n." 181-2,'

Série, de 7 de Agosto de 1980,)

captas
Por despacho de 18 de 'Julho de 1980, anotado pelo Tribunal de
em 21 de Julho de 1980:

soaI
Maria Perpétua Pires Cabrita, terceiro- oficial 40 Quadro do :::rad9
Civil do Exército /Direcção do Serviço de Finanças - ex to(1101
do referido cargo desde 4 de Junho de 1980, data em que
posse do cargo de segundo- oficial do mesmo quadro,
(Diário da República n." 181 -

2,' Série, de 7 de Agosto de

1980,)

capta!
Por despacho de 18 de Julho de 1980 anotado pelo Tribunal de
em 21 de Julho de 1980:
Moreira,
Maria Fernanda da Purificação Godinho Esteves Castil~o fOireCÇ~~
terceiro- oficial do Quadro do Pessoal Civil do ExérCito deSde,~
do Serviço de Finanças - exonerada do referido cargodo.oficl
de Junho, data em que tornou posse do cargo de segun
do mesmo quadro,
(Diário da República

11,°

181 -

2,' Série, de 7 de Agosto de

1980,)

d~
Tribunal
Por despacho de 21 de Junho de 1980, anotado
Contas em 31 de Julho de 1980:

pelo
13

"ell'tal
, teral'
Elisabete Maria Salvado Duarte Barão da Cunha, técnJ~a. fIlos!,1tO
de 3,' classe do Quadro do Pessoal Civil do ExércJt~e MOs
Militar Principalexonerada daquele lugar desde 1
de 1980, a seu pedido,
(Diário da República n.? 191-

1980.)
2,' Série, de 20 de Agosto de

~,
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IV - PROMOÇõES

Por d
Cespacho de 11 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal de
Ontas
L
em 28 de Julho de 1980:
\lisa~
Civi~urão Ribeiro, enfermeira de 3.' classe do Quadro do Pessoal
cnfer d? Exércitoj Hospital Militar Principalpromovida a
n.' I melra de 2.' classe do mesmo quadro/HMP, nos termos do
do . do artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 103/77, de 2 de Março, n." 1
arr
cOn· IgO 4: do Decreto-Lei n." 440/71, de 11 de Setembro,
JUl~ugado Com o artigo 2: do Decreto-Lei n." 534/76, de 8 de
A.rmO'mandado aplicar ao pessoal de enfermagem das Forças
de das por força do n." do artigo 1: do Decreto-Lei n." 107/77,
do 1> de Agosto, e alínea e) do n." 3 do artigo 2: do Estatuto
u- 3:ssoal Civil das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
(S~o
/80, de 13 de Março.
devid
(1).
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

1

l:

lário d

a República

n." 191-

2.· Série, de 20 de Agosto de 1980.)

Por
~~~~acho de 25 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal de
aSem28d
e Julho de 1980:
anUeld
CiVil~ Cunha Lourenço, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal
vido o Exército / Regimento de Infantaria de Abrantes - premon.', la segundo-oficial do mesmo quadrojRIA,
nos termos dos
Març' 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
(S~od o, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
eVidos
(1).
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

~

lt'írio d

a República

n." 193-2.'

Série, de 22 de Agosto de 1980.)

Por
despacho
.
.
.
COntas de 25 de Janeiro de 1980, Visado pelo Tribunal de
C'
em 1 de Agosto de 1980:
arlos ~
}:lesso:~~~~a Conceição Bernardes, terceiro-oficial do Quadro do
mOVido IVIIdo Exército /Direcção do Serviço de Materialprodos n o, a segundo-oficial do mesmo quadro/DSM,
nos termos
Març~ 1 e 4 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
(Sao d ." e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
eVJdos
(1)iá .
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
rio d

a RepÚblica

n.? 199 _ 2.' Série, de 29 de Agosto de 1980.)

Oe
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~
ai de

Por despacho de 1 de Fevereiro de 198'0, visado pe Io Tribun
Contas em 2 de Junho de 1980:

Civil
Álvaro da Mota Videira, terceiro-oficial do Quadro do peSSO~lgiOSa
do Exército/Hospital
Militar de Doenças Infecto-conI~ !lOs
- promovido a segundo-oficial do mesmo quadro/II_lM? 103/11,
termos dos n.O 1 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n' 28 de
d
de 22 de Março, e artigo 19.° da Portaria n." 791/17, e
Dezembro.
. o 356/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n,
O

(Diário da República n," 193 - 2.' Série, de 22 de Agosto de 1980.)

Por despacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pe Io
Contas em 28 de Julho de 1980:

1 de
Tribuna

reS'

dO
Noémia Gomes Cardoso, enfermeira de 3." classe do Quadro rnovlda
soal Civil do Exército/Hospital
Militar Principalpro terfllos
a enfermeira de 2: classe do mesmo quadro/HMP, n~s Março,
do n." 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 SeternbrO,
n." 1 do artigo 4: do Decreto-Lei n." 440/74, de 11 de ~e 8 de
conjugado com o artigo 2: do Decreto-Lei n." 534/76, forças
Julho, mandado aplicar ao pessoal de enfermagem .da~ 101/11:
Armadas por força do n. ° 1 do artigo 1.° do Decreto-Lei n. pedetO
de 16 de Agosto, e alínea e) do n." 3 do artigo 2.. do
-Lei n." 33/80, de 13 de Março.
dro
Ql.Ia
Bárbara Maria Pereira de Oliveira, enfermeira de 3: classe do profllO'
do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Miltar PrinCÍJpa~p, !los
vida a enfermeira de 2: classe do mesmo quadro/ de 22 de
termos do n." 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 103/77, de 11d;
Março, n." 1 do artigo 4.. do Decreto-Lei n." 440/~4, o 534/1 '
Setembro, conjugado com o artigo 2 .. do Decreto-LeI n. gern da:
de 8 de Julho, mandado aplicar ao pessoal de enferma retoV:
Forças Armadas por força do n." 1 do artigo 1.. do peCrtigo2
n." 107/71, de 16 de Agosto, e alínea c) do n." 3 do a
do Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março.
.•
356/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n. o)
o

0

(Diário

da República n.? 191-2.'

Série, de 20 de Agosto de 198 .

Por despacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo
Contas em 28 de Julho de 1980:

TO'bulllll

de

SSe

3' çlil. ,
lO
Maria Clemência Mourraia Gomes de Campos, enfermeira J.~.t~r rr
do Quadro do Pessoal Civil do EXército/Hospital
II

4·
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cipal
/l-n~1Ppromovida a enfermeira de 2.' classe do mesmo quadro /
de 22 ' nos termos do d.· 1 do artigo LOdo Decreto-Lei n. o 103/77,
de 11 de Março, n." 1 do artigo 4: do Decreto-Lei n." 440/74,
n.' 53 de Setembro, conjugado com o artigo 2." do Decreto-Lei
lllag 4/76, de 8 de Julho, mandado aplicar ao pessoal de enferelll
tlec
das Forças Armadas por força do n." 1 do artigo I." do
reto L .
artig - ei n." 107/77, de 16 de Agosto, e alínea e) do n." 3 do
de I~ 2.' do EPCSFA, aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/80,
(Sã
de Março.
o devid
(D"
os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
lario

d R
a epública n." 191-2.'

Série, de 20 de Agosto de 1980.)

~Ot
despach
COnt O de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de
C;
as em 28 de Julho de 1980:
tacinda d
do Q a Conceição Carrapato Aldiano, enfermeira de 3." classe
cipal Uadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Prin/liM:p promovida a enfermeira de 2.. classe do mesmo quadro /
de 22 ,nos termos do n." 1 do artigo I." do Decreto-Lei n." 103/77,
de 11 de Março, n." 1 do artigo 4: do Decreto-Lei n." 440/74,
n.' 534de Setembro, conjugado com o artigo 2." do Decreto-Lei
lllagelll/76, de 8 de Julho, mandado aplicar ao pessoal de enfertlecret das. Forças Armadas por força do n." 1 do artigo I." do
artigo ~-~el n." 107/71, de 16 de Agosto, e alínea c) do n." 3 do
(São d
. do Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março.
eVidos
(D'
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
lário d

a República

D.O 191 -

2.' Série, de 20 de Agosto de 1980.)

v - TRANSFER1l:NCIAS
~

retce'

colas Práticas das armas e serviços, centros de instrução,
unidades e diversos:

Batallião do Serviço de Transportes
Iro_ .
\. OfIcial
<vtende
(92023571) Maria Augusta dos Santos Máximo
teve
s, do Instituto de Odivelas.
&ercoo'
Slderada nesta situação desde 24 de Agosto de 1980.

, • 5611'e
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Abrantes

t

Lavre
Escriturária-dactilógrafa (92064573) Maria de Lourdes Jesus!ria de
Duarte Ferreira de Macedo, do Regimento de Infan a
Tomar.
1980.
Deve ser considerada nesta situação desde 25 de Agosto de

VI - DIVERSOS
tP

COll

Por portaria de 24 de Junho de 1980, visada pelo Tribunal de
em 14 de Agosto de 1980:

arfOS,

Licenciada Maria Helena Barbosa de Medina FigueiredO d~~!citol
professora efectiva do Quadro do Pessoal Civil dO. fase d;
/ Instituto de Odivelas - concedido o ingresso na 3. olldell
o
ensino preparatório e secundário e o direito ao corr~s~ab) ~e
abono desde 1 de Janeiro de 1980, nos termos da ah~e Z1 .
n." 1 do artigo 7: do Decreto-Lei n." 513-Ml/79, .., aSreCr
.
'1 co'"
~O
Dezembro, e Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de Abn,
]UIbO,r e
tificações introduzidas pela Lei n." 56/78, de 27 de de bo(l1
ter completado, em 27 de Junho de 1979, 11 anos
efectivo serviço.
56113.l
3
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-LeI

. o"

80

(Diário da República n." 199 - 2." Série, de 29 de Agosto de 19

vn -

.)

DECLARAÇõES

Rectificações:
1) Na Ordem do Exército 4." Série, n." 1, de
página 13, linha 22, referente à promoção
de 2." classe Eduardo Rodrigues Dias, à
«do referido quadro/EPE», deve ler-se: «do

1980,
iro de iÇO
1 de J~~e de serV
11:
do auxIliar ode serJt.
L" classe, odto IA
a
referido qu

~.' Sé'

~O
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2) t\.

Bd~romoção à 1.' classe dos auxiliares de serviço de 2." classe
Ord ardo ROdrigues Dias e Adelino Bernardino, constantes da
em
Pági
do Exército 4." Série, n." I, de 1 de Janeiro de 1980,
14 ~a 13, respectivamente linhas 20 e 25, foi por despacho de
de S e Março de 1979, visado pelo Tribunal de Contas em 18
Visadetembrode 1979, e não por despacho de 10 de Abril de 1979,
o peJo Tribunal de Contas em 18 de Setembro de 1979.

o

Chefe do Estado-Maior do Exército

Pedro Alexandre Gomes Cardoso, general

o Ajudante-General

losé Luís Almiro Canêlhas, general

ESiAD

O-MAIOR DO EXÉRCITO

,

ORDEM

DO

4.' SÉRIE
~.o

EXERCITO

10/

~

OUTUBRO

DE 1980

lIubli,,~

--se

ao Exército o seguinte:

I - ADMISSõES
~()r

de&pach
COntas ° de 27 de Novembro de 1979, visado pelo Tribunal de
iii
em 14 de Agosto de 1980:
atia B
de }.~~arda Guimarães Martins, proíessora efectiva do Liceu Sá
<vuranda
. - d
.
termo
' em Braga - nomeada em zormssao e serviço, nos
de 22Sddo n.s 1 dos artigos 1.0 e 3.° do Decreto-Lei n." 103/77:
n.o33/ e Março, alínea d) do n." 3 do artigo 2: do Decreto-Lei
do arr80, de 13 de Março, alínea c) do n." 1 do artigo 1.0 e n." 2
rnand ~o 2:. do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965,
iii do D a aplicar ao Instituto de Odivelas por força do artigo 1.0
aria J ecreto-Lei n." 204/72, de 20 de Junho.
oSé n'
de servo Ias Parola - nomeada para exercer o cargo de auxiliar
l~egirnlÇOde 2.· classe do Quadro do Pessoal Civil dó Exército /
nos te ento de Infantaria
de Queluz/Serra
da Carregueira,
de 22r:os do n." 1 dos artigos I: e 3: do Decreto-Lei n." 103/77,
13 de
Março, n." 3 do artigo 9: do Decreto-Lei n." 33/80, de
de 24 de arço: n." 2 do artigo 53. do Decreto-Lei. n.· 294/76.
Qe 3 d Abnl, e § 5: do artigo 48.° do Decreto-Lei n." 41 892,
( -lei n oe Outubro de 1958, com a redacção dada pelo DecretoS~o d
. 218,76, de 27 de Março.
e\lidl~
,1)"
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

°

M

0

41 ..1\

• Ja República n.• 213 _ 2.' Série, de 15 de Setembro de 1980.)

• série
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oa I
Por despacho de 18 de Dezembro de 1979, visado pelo Tri'bu
Contas em 29 de Agosto de 1980:

de

-eS
funÇo,
Jacinta Francisco Baraldo Letras - nomeada para exercer as I Civil
de auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro do pesso~o n.' 1
do Exército /Escola Militar de Electromecânica, nos termoS MarçO,
dos artigos 1.0 e 3,° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 ,de. 33/80,
n:' 1 e 2 do artigo 6: e n." 3 do artigo 9: do Decreto-L,el n; 41892:
de 13 de Março, e § 5: do artigo 48: do Decreto-Lei n. eto.Lel
de 3 de Outubro de 1958, com a redacção dada pelo Decr
n." 218/76, de 27 de Abril.
gOde
Clementina Garcia Simão Frade - nomeada para exercer o c~rví1 dO
auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro do pesso~ 'tO, !los
Exército/Direcção
do Serviço de Informática do ~xer:\03/11,
termos do n." 1 dos artigos 1.0 e 3: do Decreto-Le~ n,. 294/16,
de 22 de Março, n." 2 do artigo 53: do Decreto-~el
892,d~
de 24 de Abril, e § 5: do artigo 48: do Decreto-Lei n. reto'V
3 de Outubro de 1958, com a redacção dada pelo De~ecretO'
n." 218/76, de 27 de Março, e n." 1 e 2 do artigo 6,· do
-Lei n." 33/80, de 13 de Março,
56/13,)
,
o 3
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n, 1980,)

~41

(Diário da República n." 216-2,"

Série, de 19 de Setembro de

'buI1a I
Por despacho de 28 de Dezembro de 1979, visado pelo TO
Contas em 14 de Agosto de 1980:

de

, O de
d serVIÇ de
Maria do Carmo Rosa Magalhães - nomeada auxiliar e '01CotO•
2." classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regi 1. e 3-,
'OS'
9
Infantaria de Queluz, nos termos do n." 1 dos arUg
rtigOd~
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n: 3 do, ~ 53.'
do Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março, n." 2 do art,lg 48.' d~
Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e § 5: do arUgo a oov
Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, cO~ço,
redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 3 d~ M~ 356/13,)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei ri, 1980.)

(Diário da República n." 213 - 2," Série, de 15 de Setembro de

'buoal
Por despacho de 20 de Setembro de 1979, visado pelo Tcl
Contas em 16 de Setembro de 1980:

de

de

°ai carg~
dO
CiVil

Maria !Helena Prior Marques - contratada para exercer
auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro do pesso

4,' S' ,
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e 3e~cito/ Instituto de-Odivelas, nos termos do n." 1 dos artigos 1.0
da 'p do ~ecreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2,°
<lo ;rtana
n." 791/77, de 28 de Dezembro, § 5,° do artigo 48,°
fed ecreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a
e n~CÇãodada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março,
e n'. 2 do artigo 53,° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
,3 do artigo 9,° do Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março,
(Sao d
evidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário d

a República n,O 223 - 2," Série, de 26 de Setembro

de 1980,)

~or

despa h
COnt C O de 25 de Setembro de 1979, visado pelo Tribunal de
\.
as em 2 de Setembro de 1980:
''1a '
ria 1\1'
serviICe Gago - contratada para exercer o cargo de auxiliar de
/Disi~ de 2," classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
do ri :lto de Recrutamento e Mobilização de Lisboa, nos termos
n,' I' dI do ~rtigo 3,° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
n,' 2 o artigo 2,° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
e § 5 ~o artigo 53,° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
de 195 do artigo 48,° do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro
de 27 8, COm a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76,
(São
de Março,
deVidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(D'· ,
1Qrlo d

a República n,O 225 - 2," Série, de 29 de Setembro

de 1980,)

~Or
despach
COntas o de 27 de Novembro de 1979, visado pelo Tribunal de
Cir,
em 14 de Agosto de 1980:
aClete l
de a\lX~~nor Rosa Veríssimo - contratada para exercer o cargo
do Ex .'li~r de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil
artigo erclto/Hospital Militar Principal, nos termos do n." 1 dos
s 1°
d
o arr ' e 3,° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1
do art~gO 2,° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, n." 2
lgO
do arr
53,° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e § 5,°
cOmalgO 48,° do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958,
(São d
redacÇão dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março,
eVidos
(l)'
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73"
lário d

Q

República n,· 213 - 2,' Série, de 15 de Setembro

de 1980,)

254

'e
4• Sé~

ORDEM DO EXBRCITO N.· 10

------------------------------------------

~

Ide
'buJla
Por despacho de 27 de Novembro de 1979, visado pelo TC!
Contas em 18 de Agosto de 1980:
eJCercer
I
Maria Luí.sa Domingues Branco Esteves - contratada para
pessoa
cargo de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do terllloS
Civil do Exército/Serviço Cartográfico do Exército, n~7 de 22

°

do n." 1 dos artigos 1.0 e 3: do Decreto-Lei n: 103/ d' 28de
de Março, n." 1 do artigo 2: da Portaria n." 791/77, 4/76, de
Dezembro, n." 2 do artigo 53: do Decreto-Lei n:. 290 41892:
24 de Abril, e § 5.° do artigo 48: do Decreto-LeI n. reto.!}!
c
de 3 de Outubro de 1958, com a redacção dada pelo De
n." 218/76, de 27 de Março.
6/13,)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

O:

35

1980,)
(Diário da República n.? 213 -

2.' Série, de 15 de Setembro de

D - MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO

Por despacho de 31 de Julho de 1980, anotado
Contas em 14 de Agosto de 1980:

pelo

de
TribUJla1
Ci,TÍl

Francisco Fernandes Vaz, primeiro-oficial do Quadro do pess~:~o :;
one
do Exército /Direcção do Serviço de Finanças - ex
qUed
9l
referido lugar desde 22 de Junho de 1980, data ern nera!
empossado como técnico superior do Estado-Maior oe
Forças Armadas.
1980.)
(Diário da República n," 208 - 2." Série, de 9 de Setembro de

Por despacho de 8 de Agosto de 1980, anotado
Contas em 26 de Agosto de 1980:

de
'bUJlal

pelo TC!

eS'
dOr.<o

Almiro António Neves Rodrigues, [primeiro-oficial do Q.ua~~ ~eg!de
soaI Civil do Exército /Centro de Gestão FinanceIra sde ~ tO
Militar do Norte - exonerado do referido cargo d ~e adJtJJl
e
Novembro de 1979, data em que tomou posse do cargO taJlleJltO
administrativo do mesmo quadro/Distrito
de Recru
Mobilização do Porto.
1980.)
(Diário da República n.· 213 - 2.' Série, de 15 de Setembro de
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}lor d

e:pacho de 26 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
29 de Agosto de 1980:
J

oana G '
P arcIa Ferreira, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do
S~~soalCivil do Exército/Quartel-General da Região Militar do
qu -- promovida a auxiliar de serviço de 1.. classe do mesmo
D adro/QGRMS, nos termos dos n.oo 1 e 5 do artigo 3.· do
n :c;eto-Lei n." 103/17, de 22 de Março, e artigo 19,· da Portaria
(São ~ ~1 /77, de 28 de Dezembro,
(D~V~dosemolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/13,)
áno da República n.? 216 - 2.' Série, de 18 de Setembro de 1980,)
}lor

~espacho de 29 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal de
Ontas em 2 de Junho de 1980:
A.!berto
.
Civ'lFerreua Barradas, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal
lis~ do Exército/Distrito de Recrutamento e Mobilização de
nos ~a -- promovido a segundo-oficial do mesmo quadro/DRML,
de 2;rmos dos n." 1 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/17,
De
de Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/17, de 28 de
(Sã
Zembro.
o de ;
(D,;~dos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/13.)
larzo dR'
a

}lor

J

,
epública

n.s 219-2,'

.

Série, de 22 de Setembro de 1980,)

desp h
Contac O de 29 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal de
as em 5 de Setembro de 1980:

oão

l' '

soa~lxe~r~Gonçalves da Silva, terceiro-oficial do Quadro do PestnoV·;IVIl do Exército/Chefia do Serviço de Transportes - prodos I
a segundo-oficial do mesmo quadro/CST, nos termos
~ar n. 1 e 4 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103777, de 22 de
(São d ~o, e artigo 19." da Portaria n." 791/17, de 28 de Dezembro.
eVIdo
'
(D'á'
s emolumentos nos termos do Decreto-Lei 11." 356/13.)

?

I rIO

!lor

d

a República n.· 219-2,'

Série, de 22 de Setembro de 1980,)

des
C pacho de 5 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal de
Ontas em 3 de Julho de 1980:
t:ugéni
Ci~ilNunes dos Santos, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal
do Exército /Direcção do Serviço de Finanças - promovida
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,·1
a segundo-oficial do mesmo quadro/DSF, nos termos dOS:~rço,
e 4 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
e artigo 19.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro. /73.)
6
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei . n.° 35
(Diário da República n," 219-2.'

IV -

0
Série, de 22 de Setembro de 198 .)

TRANSFER1l:NCIAS
Armas e serviços

Estado-Maior

do Exército

. coe1bO

Técnico de 2.' classe (direito) Maria Helena Rino de Fana
(92002467), da Direcção do Serviço de Finanças lEME.
Deve ser considerada

Técnico de 2.' classe (direito) José Loureiro
Direcção do Serviço de Finanças/EME.
Deve ser considerado

1980.

nesta situação desde 17 de Setembro de

d~
Gomes (91118413),
198P,

nesta situação desde 22 de Setembro de

Direcção do Serviço de Finanças
187J),
Técnica de 3.' classe (direito) Maria Manuela Pereira Vieira (9204
do Estado-Maior do Exército.
1980.
de
Deve ser considerada nesta situação desde 4 de Setembro

• t)'llçao,
Escolas práticas das armas e serviços, centros de
unidades e diversos:
Regimento de Transmissões
Auxiliar de serviço de 2." classe Faustina
Regimento de Artilharia de Lisboa.
Deve ser considerada

nesta situação desde

Auxiliar de serviço de 2." classe Fernanda
(92022376), do Regimento de Artilharia
Deve ser considerada

nesta situação desde

jJ1S

dO

6
(9202161 )'
1980.
de
29 de Setembro
OS
. saP!
Correia LourelfO
de Lisboa.
)980.
29 de Setembro de
Albino

4· S
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Regímento de infantaria de Viseu
AUXiliar
.
(920~e ~ervlço de 2.' classe Cidália de Almeida Figueiral
bev
674), do Instituto de Odivelas.
e ser
considerada nesta situação desde 3 de Setembro de 1980.
~

Batalhão do Serviço de Transportes

scr~~r~ia-dactiIÓgrafa Arminda Maria Agostinho Teixeira (92108177),
cademia Militar.
e ser
considerada nesta situação desde 4 de Setembro de 1980.

bev

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos de instrução
~
Academia Militar
SCriturá.
do ~Ia-dactilógrafa Clotilde da Cruz ManU'el da Silva (92135773),
DeVe
atalhão do Serviço de Transportes.
ser
considerada nesta situação desde 2 de Setembro de 1980.
Diversos
~Sc.
r1turá .
(920~~~dactilógrafa Maria da Paz Figueiredo Pedreira Bastos
beVe
74), do Estado-Maior do Exército.
ser Co .
nSlderada nesta situação desde 29 de Setembro de 1980.

V - DIVERSOS
Portari
el'tJ.19a de 19 de Maio de 1980, visada pelo Tribunal de Contas
l'
de Agosto de 1980:
ICen.
clado E ~ .
Civil d rnanl Barbosa, professor efectivo do Quadro do Pessoal
cedid o ~xército /Instituto Militar dos Pupilos do Exército - cono Qir~' o Ingresso na fase 4 do escalão I do ensino secundário e
nos t rto ao correspondente abono desde 1 de Janeiro de 1980,
(S n.· 5l~r~os da alínea c) do n.· 1 do artigo 7_· do Decreto-Lei
~o devo -.vtl/79, de 27 de Dezembro.
Idos
(Diã .
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
~Or

"o d a "epúb/ica
D

n.· 216-2."

Série, de 18 de Setembro de 1980.)
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Por portaria de 23 de Maio de 1980, visada pelo Tribunal de co
em 3 de Setembro de 1980:
o de
Maria Teresa de Jesus Oliveira, professora efectiva do 12: g~l.I~o
de
disciplinas do Quadro do Pessoal Civil do Exército/I~St1t~II dO
Odivelas - concedido o ingresso na fase 3 do escalao eSde 1
ensino secundário e o direito ao correspondente abono d, e S.'
de Agosto de 1978; nos termos do disposto nos artig~ 1;74/78.
do n." 1 do artigo 8: e artigos 12: e 19.° do Decreto-Lei n. 10111
de 18 de Abril rectificado rpela Lei n." 56/78, de 27 de
e despacho n." 307/78, de 25 de Outubro de 1978.
6/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 35 )

°.

(Diário da República n.? 221-

0

2." Série, de 24 de Setembro de 198 .

Por portaria de 24 de Julho de 1980, visada pelo Tribunal de
em 18 de Agosto de 1980:

cootaS

Quadro
Licenciado João Manuel Chagas- Rocha Santos, professor do .dO o
do Pessoal Civil do Exército /Colégío Militar - conced~irejtO
ingresso na fase 4 do escalão I do ensino secundário e o terrJl0s
ao correspondente abono desde 1 de Janeiro de 1980, noSM1/19.
da alinea c) do n." 1 do artigo 7: do Decreto-Lei n." 513de 27 de Dezembro.
56/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3 o)
(Diário da República n.? 214-2."

o

Série, de 16 de Setembro de 198·

Chefe do Estado-Maior do Exército

Pedro Alexandre Gomes Cardoso, general

Está conforme.

o

Ajudante-General

José Luís Almiro Canêlhas, general

..

,

EXERCITO
~Uhl'
1Ca,se

ao Exército o seguinte:

I-ADMISSõES
Por

despach
em IOde
4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
~
8 de Agosto de 1980:
aria l'
car 10deth Guerreiro Simões Calado - nomeada para exercer o
do ~ ~e enfermeira de 2,' classe do Quadro do Pessoal Civil
arti Xercito/Hospital Militar Principal, nos termos do n." 1 dos
alingOs I." e 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
de ~: b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76,
11.0 33 de Abril, alínea e) do n." 3 do artigo 2." do Decreto-Lei
80, de 13 de Março, e n." 2 do artigo 3." da Portaria
11,0
(São
1/77, de 28 de Dezembro,
devid
. °
(D'"
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n. 356/73.)

7/

lano

!lor
~

d

a República n." 230 - 2.' Série, de 4 de Outubro de 1980.)

despa h

COnt c o de 24 de Agosto

de 1979, visado pelo Tribunal
as em 19 de Setembro de 1980:

de

aria
tiv~berti~a Garrido de Aguiar Ferraz Flores, professora efecsl\:o de MInistério da Educação e Cultura - nomeada em comisOdiv e serviço para o Estado-Maior do Exército/Instituto
de
11.' 1~las, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei
do D 3/77, de 22 de Março, alínea c) do n." 1 do artigo 1."
ecreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965, mandado
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ar'
aplicar ao Instituto de Odivelas por força do disposto ;~ de
tigo 1.0 do Decreto com força de Lei n." 204/72, de
Junho.
. a dO
Maria de Jesus Sampaio Rio Guimarães, professora efe:tl~o de
Ministério da Educação e Cultura - nomeada em cornls~'velas,
serviço para o Estado-Maior do Exército/Instituto. de oOl~3/11,
nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n. V creta'
de 22 de Março, alínea c) do n." 1 do artigo 1.0 do .e aO
ar
-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965, mandado apliCçade
Instituto de Odivelas pelo artigo 1.0 do Decreto com for
Lei n." 204/72, de 20 de Junho.
fessora
Maria Albina Amoroso de Oliveira Soares da Conceição, proda eI11
efectiva do Ministério da Educação e Cultura - n?me; stittltO
comissão de serviço para o Estado-Maior do ExércltO/ n toVI
de Odivelas, nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decr~go 1.'
n." 103/77, de 22 de Março, alínea c) do n." 1 do artl ndadO
do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965, rn: coI11
o
aplicar ao Instituto de Odivelas pelo artigo 1.0 do Decre
força de Lei n." 204/72, de 20 de Junho.
. ° 35 /13.)
6
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n,
)
(Diário da República n." 237 - 2.' Série, de 13 de Outubro de 1980.

de

aI
Por despacho de 15 de Novembro de 1979, visado pelo Tfl'buO
Contas em 22 de Setembro de 1980:

dO
José Domingos Lucas dos Santos, segundo-oficial do Quadr;eado
Pessoal Civil do Exército/Regimento de Transmissões - nOrnesJl10
para exercer o cargo de técnico superior de 3.' classe do serviÇO
quadro /Repartição de Justiça e Disciplina/Direcção
do 3' dO
de Justiça e Disciplina, nos termos dos artigos 1.0 e ti~O 5·'
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e n." 1 do ar
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
56/13.)
. • 3
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n, O)
(Diário da República n.? 244 - 2.' Série. de 21 de Outubro de 198 .

contaS
Por despacho de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de
em 6 de Outubro de 1980:
se dO
Maria Lúcia Matado Mestre Godinho, enfermeira de 2:, c~:~sedO
Hospital de Santa Maria - nomeada enfermeira de. 2. ; Voen'
Quadro do Pessoal Civil do Exército IHospital Militar e

4' S
ORDEM

~

DO EX~RCITO

N.o 11

-----------------------------------Ças Inf

261

De
ecto-Contagio~as, nos termos dos artigos 1.0 e 3.° do
do creto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 53.
n." 294,'76 , de 24 de Abril, alínea e) do n." 3
do Decreto-Lei
a .
n.o 2 rtIgo 2.° do Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março, e
(São d . do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
(Di~V.ldosemolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
0

ano da República n." 247 _ 2." Série, de 24 de Outubro de 1980.)
~Ot

d

e~P~cho de 22 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
9 de Setembro de 1980:
~atia Jer' .
Nunes da Silva - contratada para exercer o cargo
de au Olllma
'1'
d
XIlar
de serviço de 2.. classe do Quadro do Pessoal Civil
n~s EXército/Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas,
177 termos do n." 1 dos artigos 1.0 e 3.° do Decreto-Lei n." 103/
177' de 22 de Março, n." 1 do artigo 2.° da Portaria n." 791/
-le: de 28 de Dezembro, e § 5.° do artigo 48. do DecretoÇãoI d'n° 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacdo ~da pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, n." 2
DesartIgO 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e
plÍbj.acho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Re180 l~a n.O 186, 1.. Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/
~
'e
24 de Julho.
dUatd
de: M~ria Silvéria - contratada para exercer o cargo de auxiliar
llio er~IÇo de 2.. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército /
do ~Poltal Militar de Doenças Infecto-Contagiosas,
nos termos
22 d' 1 dos artigos 1.0 e 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de
28 de Março, n." 1 do artigo 2.° da Portaria n." 791/77, de
176, e Dezembro, n." 2 do artigo 53. do Decreto-Lei n." 294/
d
11.' 41 e 24 de Abril, e § 5.° do artigo 48.° do Decreto-Lei
dada 892, de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção
NOti1)P~lo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despacho
1.' S.a~IVOn." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
(Sa J\llho~fle, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
0

0

o devid
(Diá' Os emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

«o d R
a epública n." 238 - 2." Série, de 14 de Outubro de 1980.)

~Ot

despach
..
\. C::onta o de 20 de Setembro de 1979, visado pelo Tribunal
"latia J s em 22 de Setembro de 1980:
\lnqueira de Sousa Machado -

contratada

para

exercer

de
o

• série
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peSo
cargo de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro ~~zaçâO
soal Civil do Exército/Distrito
de Recrutamento e Mobl to.VI
de Lisboa, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Dec~ertaria
n." 103/77, de 22 de Março, e n." 1 do artigo 2." da I °creto'
n." 791/77, de 28 de Dezembro, § 5.° do artigo 48.° do P~acçâO
-Leí n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a nova r: Z dO
dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, n. pac~o
artigo 53. do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, pes, 186,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República 0'Z4 de
L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de
Julho.
.,.+
de aw
Ofélia Rolo Afonso Perre - contratada para exercer o cargo C vil dO
l
liar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal. b a, Jlos
Exército /Distrito de Recrutamento e Mobilização de ~IS ~ 103/
termos do n." 1 dos artigos 1.0 e 3.° do Decreto-Lei o', 191/
/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2.° da Portaria o·eto·VI
/77, de 28 de Dezembro, § 5.° do artigo 48.° do Decr'gO 53·'
n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, e n." 2 do artJ!'lor(ll~'
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e Despacha flePU'
tivo n." 254/80, de 29 de Julho, publicado no Diário .da o Z46/
blica n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n.
/80, de 24 de Julho.
56/73.)
. "3
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n· o)
0

(Diário da República n." 238 - 2.' Série, de 14 de Outubro

8
de 19 .

coJltaS
Por despacho de 4 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de
em 3 de Outubro de 1980:

o ca~g~
António Joaquim Mendes Borges - contratado para exercer al OVI,
de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do pesSOrtigo3.,
do Exército/Academia
Militar, nos termos do n." 1 do artigo Z3
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do adO0'da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, alínea b) bril.
do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 d.e Ao 356/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n. 980.)
(Diário da República n.? 241 - 2.' Série, de 17 de Outubro

de 1

ai de

bllO
Por despacho de 8 de Fevereiro de 1980, visado pelo 'frí
Contas em 11 de Setembro de 1980:
c1-Cf'

Eulália d'Assunção Judicibus Pinto da Cruz - contratada ó~~ro ~~
cer o cargo de auxiliar de serviço de 2.' classe do turroOS
Pessoal Civil do Exército /Instituto de Odivelas, nOS e
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o

1

l1a dos artigos 1.0 l! 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
-te~ço, n. 1 e 2 do artigo 6.° e n." 3 do artigo 9." do Decreta-leiI n° 3 3/80, de 13 de Março, e n." 2 do artigo 53." do Decreto-te' n. 294/76, de 24 de Abril, e § 5.° do artigo 48. do DecretadadI n°. 4 1 892, de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção
(São a pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março.
devid
.
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(DIário d
O

'

'0

0

a República n." 231 -

z.-

Série, de 6 de Outubro

de 1980.)

~
II- MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Or d
eSPach
COnt O de 10 de Setembro de 1980, anotado pelo Tribunal de
"
as em 22 de Setembro de 1980:
€ueda 11: .
segUndafia. ~urtado da Cruz Quintino de Almeida Casqueira,
do S O-ofiCial do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
situa :rviço de Finanças/Repartição
de Auditoria - passou à
tcrrnçao de licença ilimitada em 3 de Setembro de 1980, nos
13 d~\:o
n." 1 do artigo 77: do Decreto-Lei n." 33/80, de
(D" .
IQrlO d

arço,
a República n." 234 - 2.' Série, de 9 de Outubro

de 1980.)

~Or
despach
COnta o de 4 de Agosto de 1980, anotado pelo Tribunal de
~
s em 15 de Setembro de 1980:
eate'
IZ d
Cheft Encarnação Alves, auxiliar de serviço de 2.' classe da
deSdea 1do Serviço de Preboste - exonerada do referido cargo
(D"
8 de Julho de 1980, a seu pedido.
IQriO d

a República n.? 231 - 2.' Série, de 6 de Outubro de 1980.)

~Or
despach
COnta o de 13 de Agosto de 1980, anotado pelo Tribunal de
~
s em 22 de Setembro de 1980:
allUelJodo Pe ao Carvalho, auxiliar de serviço de 1.' classe do Quadro
lleradssoal Civil do Exército /Escola Prática de Artilharia - exot\t'
o, a seu pedido, desde 13 de Agosto de 1980.
lStide
droSdÀ.ugusto Gomes, auxiliar de serviço de L' classe do Quado Bx~ Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos
ereito - exonerado deste cargo desde 1 de Agosto de 1980,

_--,
' série
4
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de
data em que tomou posse como
2." classe do mesmo quadro.
(Diário

da República

n." 234 -

2." Série,

encarregado

de serviçO

de 9 de Outubro

0
de 198 .)

1 de
Por despacho de 2 de Setembro de 1980, anotado pelo Tribuna
Contas em 9 de Setembro de 1980:
'da!
. iro-Ot 1 .
Ana Augusta Castilho de Luna Caldeira Marques, pnme tãO fi'
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro
de
feve·
nanceira Geral- exonerada do referido cargo desde 25 ~udallte
reiro de 1980, data em que tomou posse do cargo de al
administrativa do mesmo quadro.

oe;

(Diário

da República

11.°

231 -

2.' Série,

d

de 6 de Outubro

1980.)

e

de
'bunaI
Por despacho de 25 de Setembro de 1980, anotado pelo 'Trt
Contas em 30 de Setembro de 1980:
• classe
Gracinda da Conceição Carrapato Aldiano - enfermeira d~ _3' r friO'
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
M!1ltastOde
cipal- exonerada do referido cargo desde 21 de Agoira de
198':>, data em que tomou posse do cargo de enferme
2: classe do mesmo quadro.
80
(Diário

da República

11.°

245 _ 2." Série, de 22 de Outubro

de 19

I

,)

1 de
'Tribuna

Por despacho de 11 de Setembro de 1980, anotado pe o
Contas em 22 de Setembro de 1980:

11°sPÍ'

.;0 O

M<Í.i'ioHomero Pais Apolinário, médico civil, contrata.dO
tal Militar de Doenças Infecto-Contagiosas - rescmdl
trato, a seu pedido, a partir de 1 de Outubro de 19

:0.

coO'

1980.)

(Diário

da República

11.°

234 -

2.' Série,

de 9 de Outubro

de

DI - TRANSFER-';;NCIAS
Armas e serviços

oe'

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
dO
(92014076),
Auxiliar de serviço de 2." classe Maria Baptista
980'
pósito Geral de Material de Transmissões.
de 1
Deve ser considerada nesta situação desde 7 de outubro

4.' S.
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-----------------------------------Escolas práticas das armas e serviços,
centros de instrução, unidade e diversos

Regimento de Transmissões
A.Ux'ili
ar de s .
da D' ervlÇOde 2: elasse Rosa Maria Coelho Xavier (92004887),
De
lrecção do Serviço de Informática do Exército.
ve
ser Co .
nSlderada nesta situação desde 21 de Outubro de 1980.

Distritos de recrutamento e mobilização
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Évora
tsc'tltUrá .
(920~~~<iactilógrafa Inácia Joaquina Dias Coelho das Neves
SUL
73), do Centro de Gestão Financeira/Região
Militar do
Dev
e ser
considerada nesta situação desde 1 de Outubro de 1980.
()rgãos de execução dos serviços e outros elementos
Estabelecimentos de instrução

oPetári

o esp . .

Colégio Militar
.
Carlos Alberto da Silva
de Engenharia de Lisboa.

D (910637 eClahsta (serralharia)
eVe

~Ot

77), do Regimento
ser Co .
nSlderado nesta situação desde 20 de Outubro

Alves

de 1980.

IV - DIVERSOS

POrta'
e tIa d 2
llJ. 16
e 9 de Maio de 1980, visada pelo Tribunal de Contas
lice
de Agosto de 1980:
l)cia.d
u o lu' '.
IVO do lzelio Coelho da Silva Furtado
Saraiva, professor efecdos )lu .?uadro do Pessoal Civil do Exército /Instituto Militar
PIOS
do Exército _ concedido o ingresso na fase 4 do

4• Série
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Mote
escalão I do ensino secundário e o direito ao correspOIl) dO
línea c d
abono desde 1 de Janeiro de 1980, nos termos da a
21 e
n." 1 do artigo 7.° do Decreto-Lei n." 513-MI179,
de
Dezembro.
o
356/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diârio. da República

o

0
n.? 228 - 2.' Série, de 2 de Outubro de 198 .)

Chefe do Estado-Maior do Exército

Pedro Alexandre

Gomes Cardoso, general

Está conforme.

o

J

• AJ4

ó,judante-General

.

José Luís Almiro Canêlhas, general

EXÉRCITO

,

DO

EXERCITO

DE 1980

~hl'1Ca.s
e
ao Exército o seguinte:

I - JUSTIÇA

Estado-Maior-General

~and

E DISCIPLINA

das Forças Armadas

d~ o Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas conda
o Dr. Pedro Manuel dos Reis Alves Catarino, conselheiro
disti efesa na DELNATO, com a medalha de prata de serviços
da ~tos, ao abrigo dos artigos 21.° e 30.°, ambos do Regulamento
Dec reto
edalha
L . Militar, de 20 de Dezembro de 1971, e do artigo 1.0 do
- ei n." 715/74, de 12 de Dezembro.
19 Bst~do
.
-1. 79. 0 -MaIOr-General das Forças Armadas, 19 de Fevereiro de
Ittónio d Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas,
(D" . Os Santos Ramalho
Eanes, general.

i:

1Qrlo

d

a República n.s 60-2.' Série, de 13 de Março de 1979.)

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
~and

Por portaria de 1 de Agosto de 1980:

a o C

Bltér' onselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do
!lor ~lto, Condecorar com a medalha de ouro de Serviços Distintos,
er sido considerado ao abrigo da alínea i) do artigo 28.0,
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la(!leotO
com referência a.o.sartigos 62.°, n." 1, e 67.°, n." 3, do RegUsenb0ra
da Medalha MIlitar, de 20 de Dezembro de 1971, a d IOsU'
D. Deolinda de Oliveira dos Santos Fonseca, Directora o
tuto de Odivelas.
Por portaria de 1 de Agosto de 1980:

. r dO
Maio,
d
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Esta ~- visttO'
Exército, condecorar com a medalha de ouro de ServiÇOs,o 28."
tos, por ter sido considerada ao abrigo da alínea i) do art1lg(!IeOtO
U
com referência aos artigos 62.°, n.° 1, e 67.°, n.° 3, do Reg ;nllOfa
da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, a InstitutO
D. Ofélia Moreira de Sena Martins, Subdirectora do
de Odivelas.

Louvores:
Estado-Maior-General das Forças Armadas

uvaf
das lO 'o
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Arma cretáfl
o Dr. Pedro Manuel dos Reis Alves Catarino, primeiro-se ngeifOs,
do quadro diplomático do Ministério dos Negócios E~tra rJ0fte,
da Delegação Portuguesa junto do Conselho AtlântI~O quatfO
pela forma excepcionalmente eficiente como, há mais ~atUreta
anos, vem accionando, a nível político, os assuntos de
militar do âmbito das actividades daquela Delegação.
tando,
dap
.
da
i
"
d
f
0- es , a s cotldl'
enamente
consciente
a
importância
as
suas
unç
PI
com inteligência, a orientação superiormente definida a? do cofll
Jll
cionalismos do meio em que desenvolve a sua acção ag (!IétodO'
extraordinária
dedicação, notável serenidade e muito dos alta'
o Dr. Pedro Catarino tem desempenhado, com resulta
mente positivos, as tarefas que lhe competem.
pDS de
Da sua diversificada e sempre relevante participação em:rUa cllb~
a
trabalho internacionais, é de salientar a actuação leva 1ada qt.l ,;
a
no grupo ad hoc que estuda o auxílio militar a portug 'nacjon~ls
mercê da persistência com que defendeu os interesses solUÇo'.
e da criteriosa argumentação produzida,
resultaram aSarflla
adequadas a uma intensificação do rearmamento das forÇ
das portuguesas.
. terveP'
.
uas lO qt.le
De referir, igualmente, a esclarecida ,ponderação das s
fins, de
ções nas reuniões do Comité de Exame da Defesa e a listaS
muito contribuíram para uma definição, em bases rea
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renovada
e progressrva
'
,.
- d e PI'ortuga nas activiida d es
das
participação
estruturas da Aliança.
Condu'
des' zlndo as suas relações humanas com espontânea simpatia e
paí:JO permanente de, também no campo social, prestigiar o seu
qUe' grangeou a estima dos militares portugueses e estrangeiros
cons,cdomele contactaram, impondo-se, com naturalidade, à sua
I eração,
'Por
reves~~do, a actuação eficaz e oportuna do Dr. Pedro Catarino
inúm lU-sedo maior interesse, como contributo 'Para a resolução de
em peros problemas de natureza militar, sendo os seus serviços,
louvoro1 das forças armadas portuguesas, merecedores de público
til1tos~e de serem tidos como extraordinários, relevantes e dis19 l3,stado_M'

Ij

79, __ O

alOr-General das Forças Armadas, 19 de Fevereiro de
do Estado-Maior-General
das Forças Armadas,
Os Santos Ramalho Eanes, general.

Ittónio d Chefe
(Diário da

República

n.? 60 -

2," Série,

de 13 de Março

de 1979,)

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Por portaria de 11 de Agosto de 1980:
~and

a o C
l3,Xércitonselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do
DireCto, louvar a D, Deolinda de Oliveira dos Santos Fonseca,
de D' ora do Instituto de Odivelas, pois que ao longo de 25 anos
ell) llrecção deste Estabelecimento Militar de Ensino, que perfaz
qualid de Setembro do corrente ano, evidenciou extraordinárias
culturades de inteligência e ponderação, aliadas a uma invulgar
de ini~: e~evado sentimento de dirigir servindo e de notável 'Poder
o «seulatlva, conseguindo não só conduzir a alto nível de ensino
ligia d» Instituto, como ainda projectar, além fronteiras, o pres~
este Estabelecimento de Ensino.
.
rOfunda
tUde d mente conhecedora e investigadora de problemas de juvenlência otada de elevados sentimentos de humanidade, benevoeSPíritoedo sentido do dever, deu-se por inteiro, com veradeiro
durante de sacrifício, à Direcção deste Estabelecimento que serviu
s~o Os ,um quarto de século, formando gerações de alunas que
SImbolos vivos do prestígio de uma Direcção.

4• Série
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da
Deo uo
Por tudo, os trabalhos desenvolvidos pela Senhora Dona.
e da
de Oliveira dos Santos Fonseca em proveito do ExérCitora ii.l
Educação Nacional e de que resultaram honra e lustre parviÇOs
Instituições Militares, devem ser considerados corno se
relevantes e distintíssimos.
Por portaria de 11 de Agosto de 1980:

'or dO
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado.-MaISúbdi'
Exército, louvar a D, Ofélia Moreira de Sena Maruns'possada
id em
.o
rectora do Instituto de Odivelas porque, tendo SI o
f,OSIO
como professora efectiva daquele Estabelecimento de ro 1955,
Militar em Janeiro de 1942 e como Subdirectora efectiva ~nstit\ltO,
soube sempre, em todas as circunstâncias da vida do serviÇOS
manter um elevado grau de eficiência e distinção nos
prestados.
traIOe
Como Subdirectora, para além da sua natural lhaneza degaralltill
bondade, mas total firmeza nos assuntos irnportantesdi cel1tee
uma total coesão de todo o corpo administrativO,
slealdadt
docente do Instituto. Dotada de notáveis qualidades de eitO daS
e esclarecida inteligência, conseguiu a admiração e o resp
educandas que profundamente a estimam.
I"ar OS
re e e dO
Buscando a actualização permanente, procurou sernp
isitaO
seus conhecimentos pedagógicos e de acção directiva, quer ~erl1aci~'
internatos estrangeiros, quer frequentando Estági?s. lo prestigiO
o
nais de Pedagogia, contribuindo assim para o propn
do Instituto e do Exército.
bdiftC'
Com 38 anos de docência no Instituto dos quais 25 corno ;~110lJll1
a
tora, D. Ofélia Moreira de Sena Martins fez o se~ tr as "MiaS
d
iOO
sacerdócio de dedicação total ao Instituto e ao Ens
am
gerações de alunas que por este estabelecimento passara ~,para
jUstr dOS
Por tudo, considero que da sua acção resultou honra 'e idefa
as Instituições Militares e os seus serviços devem ser coos
como muito distintos e relevantes.

fi - ADMISSõES

de

'b1Jl1a1

Por despacho de 25 de Setembro de 1979, visado pelo 1'n
Contas em 14 de Outubro de 1980:
da
regada'Ço
Maria Isabel Severino de Sousa Alves Dias, professo~a ag de sefVi
Escola Secundária de Odivelas - nomeada em comissãO
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~r~ O Quadro do Pessoal Civil do Exército /Instituto Militar dos
_l~llos do Exército, nos termos do n." 1 do artigo 1.0 do Decreto'
.
doelnol03
D.
/77, de 22 de Março, alinea
c) do n." 1 do artigo 1.0
art' ecreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965, e n." 2 do
Pa
2.° do mesmo decreto-lei, ficando assim rectificado na
2 ,rSe,respectiva o constante no Diário da República n." 262,
. erie, de 12 de Novembro de 1980.
(São
deVidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

1;0

~

(Diário d

a República n.? 274 -

2.' Série, de 26 de Novembro de 1980.)

or d
espa h
COnt e o de 14 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de
as em 14 de Agosto de 1980:
llortênc'
la
rnei de Jesus Vicente - nomeada para exercer o cargo de enferPita~a~~ .2.- classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/ Hosdo D lhtar Principal, nos termos do n." 1 dos artigos 1.0 e 3.°
artig eereto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b] do n." 2 do
do n~ 2.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, e alinea c)
e a!" 3 do artigo 2.. do Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março,
24 ~nea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de
e Abril.
(São
devidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diári

~

o da República n." 264 _ 2.' Série, de 14 de Novembro de 1980.)

Ord
eSPach
COOt o de 20 de Setembro de 1979, visado pelo Tribunal de
<\ld
as em 23 de Outubro de 1980:
a"·
Vlctá .
de ali ~l~ Pedro dos Santos - contratada para exercer as funções
do E~har de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil
artigox~r~ito/Instituto de Odivelas, nos termos do n." 1 do
artigo 2'0 do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do
artigo 5' da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, n." 2 do
do arf 3.. do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e § 5."
eOIl)algO48.° do Decreto-Lei n.O41 892, de 3 de Outubro de 1958,
~arço no~a redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de
JUlho' n. 3 do artigo 2." do Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
da ~; ~ I?espacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário
(São
pUblzca n." 186, 2: Série, de 13 de Agosto de 1980.
devi'do
S emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diár'

ro da R

epública n.? 262 -

2.' Série, de 12 de Novembro de 1980.)

4
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de
'bunaI
Por despacho de 23 de Novembro de 1979, visado pelo Tri
Contas em 31 de Outubro de 1980:
ç6es
Maria da Graça do Rosário Dias - contratada Ipara exercer as f~nCi</il
de auxiliar de serviço de 2.. classe do Quadro do pessoaterJl10s
do Exército r l ." Tribunal Militar Territorial de Lisboa, nos Março,
do n.° 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 103/77, de 22 de eJl1bro,
n." 1 do artigo 2.° da Portaria n." 791/77, de 28 de D~Z Abril,
n." 2 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 ~utUbro
§ 5." do artigo 48.° do Decreto-Lei n." 41 892, de ~ de, 218/16,
de 1958. com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.
de 27 de Março.

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 262 - 2." Série, de 12 de Novembro

° 356/13-)
n.
80

de 19

.)

I de
'buna
Por despacho de 27 de Novembro de 1979, visado pelo Tn
Contas em 27 de Outubro de 1980:
ce!
eJ(er
Maria Manuela Duarte Raposo Malhão - contratada para dro dO
a
as funções de auxiliar de serviço de 2.. classe do Qu terJl10s
Pessoal Civil do Exército /Hospital Militar Principal, nO~e22 de
do n." 1 dos artigos 1.0 e 3." do Decreto-Lei n." 103177•d 13 de
Março. n." 2 do artigo 9." do Decreto-Lei n." 33/80. d: 24 de
Março, n." 2 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76. de 3 de
Abril. § 5." do artigo 48." do Decreto-Lei n." 41 89? 0218/16,
Outubro de 1958. com a redacção dada pelo Decreto-LeI n.
de 27 de Abril.
° 356/13.1

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n.
1980.)

(Diário da República n." 262 -

2." Série. de 12 de Novembro

de

de
'bunal
Por despacho de 29 de Janeiro de 1980, visado pelo TO
Contas em 8 de Agosto de 1980:
eJ(erce!
António Manuel Rosa Lopes Salgueiro - contratado pa~aadro ~~
as funções de auxiliar de serviço de 2: classe ~~ ude S3!li
Pessoal Civil do Exército /Campo de Instrução MIlitar creto·r.,;o
Margarida, nos termos do n." 1 do artigo 3." do ,De n.' 3
n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 e 2 do artigo 6. e

4,' S' ,
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~
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artigo 9 °
do ° ' do Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março, e alínea b)
n, 3 do artigo 53,° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
(São d '
.
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário d
a República

~
n." 263-2,'

Série, de 13 de Novembro

de 1980,)

!lar d
C~~~acho de 29 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal de
as em 27 de Outubro de 1980:
~anUel R.
de
o~a Bento - contratado para exercer o cargo de auxiliar
/CaservlÇOde 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército /
n,O~po de Instrução Miltiar de Santa Margarida, nos termos do
alin do artIgo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
a
Deze b) do n." 1 do artigo 3,° da Portaria n." 791/77 de 28 de
Dec;rnbro, Despacho Normativo n." 254/80, de 13 de Agosto,
artigeto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e alínea b) do n." 3 do
o 53,° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
"lltõnio
'
fu~ _Mana Tavares Gonçalves - contratado para exercer as
q}\oes de auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro do Pessoal
gar'~ do Exército /Campo de Instrução Militar de Santa Marde 1 ;, nos termos do n." 1 do artigo 3,° do Decreto-Lei n." 103/77,
2
n," 79 de Março, alínea b) do n." 1 do artigo 3,° da Portaria
de 13\/77, de 28 de Dezembro, Despacho Normativo n." 254/80,
alin
de Agosto, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e
24 ~a b) do n." 3 do artigo 53,° do Decreto-Lei n." 294/76, de
e A.bril.
(São
devi'dbs
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário
da República

n." 263 -

2," Série, de 13 de Novembro

de 1980,)

!lar
~

~~~~acho de 22 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de
as em 29 de Outubro de 1980:
aria t\
as f:él~a da Conceição Faria Freire - contratada 'para exercer
~esso~çoe~ ,de auxiliar de serviço de 2," classe do Quadro do
terrn a CIVIl do Exército/Serviço Cartográfico do Exército, nos
de 2~s do n,O 1 dos artigos I." e 3." do Decreto-Lei n." 103/77,
28 de ~e Março, n." 1 do artigo 2,° da Portaria n." 791/77, de
de 3 dezembro, § 5,° do artigo 48,° do Decreto-Lei n." 41 892,
e Outubro de 1958, n." 2 do artigo 53,° do Decreto-Lei

4
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n." 294/76,
n." 246/80,

publicado
Agosto.

reto·Vi
de 24 de Abril, n." 3 do artigo 2." '~O D:C 254/80.
de 24 de Julho, e Despacho Normativo n. 13 de
no Diário da República n." 186, L" Série, de

(São devidos emolumentos

. ° 356/13.)
nos termos do Decreto-Lei n.

(Diário da República n." 264 -

2." Série, de 14 de Novembro

0
de 198 .)

1 de

Por despacho de 25 de Fevereiro
Contas em 10 de Novembro

uoa

de 1980, visado pelo Trib
de 1980:

-eSde
Isabel Maria Brás Marques - contratada para exercer as fun~~i1da
auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal • 1 dO
Exército /Escola Prática de Cavalaria, nos termos do n.• I da
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, o'jUga~O
artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, cooDítÍrJ~
com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no eto.Lel
r
da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e DeC
n." 246/80, de 24 de Julho.

56/13.)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 271 - 2.' Série, de 22 de Novembro

n." 3
80

de 19

.)

coptaS
Por despacho de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de
em 12 de Maio de 1980:

ftln°
Maria de Fátima Nunes Estevinha - contratada para exercer ~essoa~
ções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do rtigO 3.,
Civil do Exército/Presídio Militar, nos termos do n." 1 do a tígO 9
3
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 3 do ~o o.'
do Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março, alínea b)'l
do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abn·
)
13
e 356/ .
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
1980.)

(Diário da República n." 271 -

2.' Série, de 22 de Novembro de

coptaS
Por despacho de 30 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 27 de Outubro de 1980:

-eS

fllOÇo

Maria Ascenção Simões Baptista - contratada para exercer a: CivildO
de auxiliar de serviço de 2: classe Ido Quadro do Pessoa

i· S
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EXército/S
'
H'"Iston~o
M'l'ilitar,
artigo 3 ° edrvlço
nos termos
do n." 1 do
arti
'
o Decreto-Lei
n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do
artigO 2,0 da Portaria
n." 791/77, de 28 de Dezembro,
n." 2 do
do go ,53,0 do Decreto-Lei
n." 294/16, de 24 de Abril, e § 5 ."
1958artJgO 48,0 do Dçcreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro
de
Des' com a redacção do Decreto-Lei
n." 218/16, de 27 de Março,
b/iepacho Normativo
n." 254/80, publicado no Diário da Repúde ~4n,o 186, L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
n." 246/80,
de Julho,
(S[O
deVidos
(Diário d

emolumentos

nos

a República n." 274-2,"

termos

do

Decreto-Lei

Série. de 26 de Novembro

n." 356/13,)
de 1980,)

!lor d
e:P;~ho

L

de 22 de Maio de 1979, visado
de Outubro de 1980:

pelo Tribunal

de Contas

eocád'
la Ve' ,
fUnç~
tJsslmo Catarino
Soares - contratada
para exercer
as
CiViIo~s de ~uxiliar de serviço de 2 .. classe do Quadro do Pessoal
1l10s d o Exercito /Centro de Gestão Financeira/Logística,
nos ter},farç o n.. 1 do artigo 3,° do Decreto-Lei
n. ° 103/17, de 22 de
Dele o'b n.s 1 do artigo 2,0 da Portaria
n." 791/17,
de 28 de
24 dero ro: n." 2 do artigo 53,° do Decreto-Lei
n." 294/16, de
de O Abnl, e § 5,° do artigo 48,° do Decreto-Lei
n." 41 892, de 3
de 2~tubro de 1958, com a redacção do Decreto-Lei
n." 218/16,
no D" ~e Março,
Despacho
Normativo
n." 254/80,
publicado
Decre~arzo ,da República n.° 186, I." Série, de 13 de Agosto, e
l'1 '
O-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
ehcid
ade A
ÇÕes de ntu~e,s Estêvão Alves - contratada
para exercer as funCiVil d aUxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal
sas n o 'Exército/Hospital
Militar de Doenças Infecto-Contagiode '22o~ termos do n, ° 1 do artigo 3,° do Decreto-Lei
n, ° 103/17,
28 de De Março, n." 1 do artigo 2,0 da Portaria
n." 791/77, de
de 24 d ezem~ro, n." 2 do artigo 53,° do Decreto-Lei
n." 294/16,
de 3 de e Abnl, e § 5,° do artigo 48,0 do Decreto-Lei
n." 41 892:
n,' 218/ Outubro de 1958, com a redacção dada pelo Decreto-Lei
PUblic d 76, de 27 de Março, Despacho
Normativo
n." 254/80,
Agost a o no Diário da República n." 186, 1 .. Série, de 13 de
(s[o
o, e Decreto-Lei
n." 246/80, de 24 de 'Julho,
deVidos

emolumentos

nos

termos

do

Decreto-Lei

n." 356/13,)

(D'

lário d
a República n." 274 -

2,' Série, de 26 de Novembro

de 1980,)

4' Série
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~

contaS
Por despacho de 22 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de
em 31 de Outubro de 1980:

'eS
fuOÇo.
Margarida Simões Filipe Pinto - contratada para exercer as I CivIl
de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do pess~:giOSas,
do Exército IHospital Militar de Doenças Infecto-CO~3;11,de
nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 1 de 28 de
22 de Março, n." 1 do artigo 2: da Portaria n." 791/77'76 de 24
Dezembro, n." 2 do artigo 53: do Decreto-Lei n: 294/892 de 3
de Abril, e § 5: do artigo 48: do Decreto-Lei n." 41 r~to.J_,el
de Outubro de 1958, com a redacção dada pelo D:C 254/80,
n." 218/76, de 27 de Março, Despacho Normativo n'
13 de
d
publicado no Diário da República n." 186, 1.. Série, e
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
o

(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 274 -

2." Série, de 26 de Novembro

356/13.)

n.
80

de 19

.)

cootaS
Por despacho de 1 de Junho de 1979, visado pelo Tribuna! de
em 23 de Outubro de 1980:

de
Maria Adelaide Salvador - contratada para exercer as u CivildO
auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoa! o 1 dO
Exército IRegimento de Comandos, nos termos do n· o 1 dO
artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n·o Z d~
artigo 2: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro:! n~ § 5·
artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abfl ~llbrOde
do artigo 48: do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Ou Març~'
1958, com a redacção do Decreto-Lei n." 218/76, d~?-: d;a fleptl'
e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no DlGr~o 0246/80,
blica n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-LeI n.
de 24 de Julho.
o
356/13-)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
f nÇões

1980.)
(Diário

da República

n.? 274 -

2." Série, de 26 de Novembro

de

contaS
Por despacho de 1 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de
em 31 de Outubro de 1980:

de
fllnçõ~sdO
Ivone da Conceição Silva - contratada para exercer as
CiVIl
auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal o 1 dO
Exército IEscola Prática de Infantaria, nos termos do n.

4· S.

~
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art'
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do
Igo 2 o
arti
,da
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, n." 2 do
53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e § 5,°
do go
arr
1958 IgO 48." do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de
de
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27
da .R arç,o, ,Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário
n0 2 epubhca n." 186, 1.0 Série, de 13 de Agosto, Decreto-Lei
, 46/80, de 24 de Julho,

M

JUStinaM
aux.'l'ada lena Martins - contratada para exercer as funções de
l
BXé I~r de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do
artl'rClto/Escola Prática de Infantaria, nos termos do n." 1 do
artl'so 3 ' o d o Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do
go 2 o d
'
arti
' a Portana n." 791/77, de 28 de Dezembro, n." 2 do
artigO 53,0 do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, § 5." do
co~o 48." do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958,
M:a a redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de
da ~o, : Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário
n,O2:;ublica n." 186, I." Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
/80, de 24 de Julho.
~aria -d
funç~ Conceição Luís Carvalho - contratada para exercer as
'I' de serviço
, de 2." classe do Quadro do Pessoa.L
CivilOes de aUXIlar
n' 1 do Exército /Escola Prática de Infantaria, nos termos do
.
d
'
n,' 1 dO art~go 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
n,' 2 ° artigo 2." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
e § 5 ~o artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
de 195 do artigo 48,0 do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro
2.7 d 8, Com a redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de
])járje Março, Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
-lei ~ ~a República n." 186, I." Série, de 13 de Agosto, e Decretol'
' 246/80, de 24 de JuLho.
Iberta S
' - contratada !para exercer as f unçoes
de a erra
" C apnc'h a F erreira
do ;X~har de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil
do a X~rcito/Escola Prática de Infantaria, nos termos do n." 1
do ar~~gO3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1
do a;t~gO 2." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, n." 2
do arrlgO 53.. do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e § 5."
cam Igo 48" do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958,
Despa redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março,
acho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Repú-

4' Série
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~
•

o

246180,

blica n." 186, L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n.
de 24 de Julho.
•

(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 274 -

2.' Série, de 26 de Novembro

o

356173.)

n.
80

de 19

.)

contaS
Por despacho de 26 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de
em 3 I de Outubro de 1980:
rcef
e"e
Maria Laura da Guia Francisco Serigado - contratada para dro dO
a
as funções de auxiliar de serviço de 2." classe do Qu termoS
Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Cavalaria, nos Março,
do n." I do artigo 3: do Decreto-Lei 11.° 103/77, de 22 de ernbro,
n." 1 do artigo 2.° da Portaria n." 791/77, de 28 de D~Z Abri]'
n." 2 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 ~tJttJbro
e § 5: do artigo 48: do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de 8/76, de
de 1958, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n." 21. dO nO
27 de Março, Despacho Normativo n." 254/80, 'Publt~ecre(O'
Diário da República n." 186, L" Série, de I3 de Agosto, e
-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
o 356173.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
80
(Diário da República

n." 274 -

2.' Série, de 26 de Novembro

de 19

.)

coJltaS
Por despacho de 20 de Julho de 1979, visado pelo Tribunal de
em 23 de Outubro de 1980:

cef

e"e r

Esmeralda dos Santos Gonçalves Chitas - contratada para dOpeso
as funções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do JI.' ]
soai Civil do Exército/Instituto
de Odivelas, nos termos
11" ]
do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de MarçO, 11":
do artigo 2: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezem~ro~ § 5·
do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abnlde 1958,
do artigo 48.° do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro
27 de
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de J)ióri~
Março, Despacho Normativo n." 254/80, publicada na eto·VI
da República n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto, e Dec!
n." 246/80, de 24 de 'Julho.

6/13.1
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 35
80

(Diário da República

n.? 274 -

2.' Série, de 26 de Novembro

de 19

.)

4'
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------------------------------------------

gespaeho de 11 de Setembro de 1979, visado pelo Tribunal
Ootas em 23 de Outubro de 1980:

de

~aria L '
as fUlsa_da Conceição Silva Terenas - contratada para exercer
P unçoes de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do
ess
Qo Boal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de Informática
xé .
o.' 10erelto, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei
O.' 79; /77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2.° da Portaria
'lei
de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53.° do Decreto"lei n. o 294/76, de 24 de Abril, e § 5. do artigo 48.. do DecretoPelo ~ 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a redacção dada
tnati ecreto- Lei n," 218/76, de 2 7de Março, e Despacho Nor1.'
n.. 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
JUlh rie, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246)80, de 24 de
o.

ln,

0

sVt

(São

dev~dos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário I

c a República n." 274 _ 2." Série, de 26 de Novembro de 1980.)

~or

despaeh
.'
C
O de 11 de Setembro de 1979, Visado pelo Tnbunal de
OOt
~
as em 31 de Outubro de 1980:
aria II
fuo _elena Simões Pereira Dias - contratada para exercer as
civfloes de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal
cito do EXército/Direcção do Serviço de Informática do Exérde 22nos termos do n." 1 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77,
28 d de Março, n." 1 do artigo 2.. da Portaria n." 791/77, de
de 2: Dezembro, n." 2 do artigo 53.' do Decreto-Lei n." 294/76,
de 3 dde Abril, e § 5.' do artigo 48.' do Decreto-Lei n." 41 892:
O.' 21: Outubro de 1958, com a redacção dada pelo Decreto-Ler
PUbr /76, de 27 de Março, Despacho Normativo n." 254(80,
t\gO~~~dOno Diário da República n." 186, I: Série, de 13 de
,e
Decreto-Lei n." 246(80, de 24 de Julho.
(São
devidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário

da República n." 274 _ 2." Série, de 26 de Novembro de 1980.)

~Or

QesPaeh
COnt O de 25 de Setembro de 1979, visado pelo Tribunal de
~
as em 27 de Outubro de 1980:
atia
au2t~rtrudes da Silva - contratada para exercer as funções de
lar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil do
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. O 3.'
' . /1nstituto
'.
E xercíto
de Odivelas, nos termos do n." 1 d arUgo 2,•
.
d arUg •
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1
'o 53,
.
d arUg •
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, n." 2
'gO48,
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e § 5.° do arU redac.
do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com aspac~O
ção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, De • 186.
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da RepúbliC~ o'~4de
L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, e"
Julho.

° .
°
°

o

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 274 -

356/73-)

n.

2." Série, de 26 de Novembro de 1980,)

Ide
ul1a
Por despacho de 28 de Setembro de 1979, visado pelo Trib
Contas em 23 de Outubro de 1980:
e"e('
Maria Albertina dos Santos Maria de Bastos - contratada par~ro dO
cer as funções de auxiliar de serviço de 2.' classe do QU~os dO
:Pessoal Civil do Exército /Instituto de Odivelas, oos ~erMarçO.
n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 e zerobr~.
n." 1 do artigo 2." da Portaria n." 791/77, de 28 de D~ Ab(ll.
n." 2 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 ~utUb(O
e § 5." do artigo 48." do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de18/76.de
de 1958, com a redacção dada pelo Decreto-Lei o." 21' adO nO
27 de Março, e Despacho Normativo n." 254/80, pub l~ecretO'
Diário da República n." 186, 1.. Série, de 13 de Agosto, e
-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
cargO
Perpétua Joaquina Correia Calhau - contratada para exercer ~l CiVIl
de auxiliar de serviço de 2.· classe do Quadro do pessoa 1 dO
do Exército /Instituto de Odivelas, nos termos do 11, • 1 dO
artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, o'. Z dO
artigo 2." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezem~ro, ~. 5.' dO
artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abnl, e de 1958•
artigo 48." do Decreto-Lei n." 41 892. de 3 de outubrod MarçO.
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 ~'riO d~
e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no DI~eto·VI
República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e pec
n." 246/80, de 24 de Julho.
56/73,)
(S-ao d evidos
'.J,
emo Iumentos nos termos do Decreto-Lei' o." 3
1980,)

(Diário da República n." 274 -

2." Série, de 26 de Novembro de

.
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]lor d
C~:acho de 28 de Setembro
de 1979, visado
as em 27 de Outubro de 1980:

pelo

Tribunal

de

~osa da
' ,
aux'U Punflcação
Luís - contratada
para exercer
o cargo de
1
B.Xé ~r de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil do
do ~lto/lnstituto
de Odivelas, nos termos do n." 1 do artigo 3 ..
da h ecreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2,°
'("ort '
do D afta n." 791/77, de 28 de Dezembro,
n." 2 do artigo 53,°,
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e § 5,° do artigo 48,0
Ção decretO-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a redacNor ad,a pelo Decreto-Lei
n." 218/76, de 27 de Março, Despacho
1,' ~a~lvo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
JUlho,fle, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
n." 246/80, de 24 de

(São
deVidos

emolumentos

nos

termos

do

Decreto-Lei

n." 356/73,)

(Diário d
a República n.? 274 -

2,' Série, de 26 de Novembro de 1980,)

]lor
despach
COnt o de 10 de Outubro
de 1979, visado pelo Tribunal
de
CI
as em 27 de Outubro de 1980:
OtiLded
'
de au a, ~tlveira Anastácio - contratada
para exercer as funções
do BXl,har de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil
artig xercito/lnstituto
de Odivelas,
nos termos
do n." 1 do
o 3o d
artigo 2'0 o Decreto-Lei
n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do
artigo 5' da Portaria
n." 791/77, de 28 de Dezembro,
n." 2 do
do art' 3,0 do Decreto-Lei
n." 294/76, de 24 de Abril, e § 5 ."
1958 Igo 48" do Decreto-Lei
n." 41 892, de 3 de Outubro de
de
com a redacção
dada pelo Decreto-Lei
n." 218)76, de 27
da .R. ar~o, Despacho
Normativo
n." 254/80, publicado
no Diário
n,O 2::Ublica n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
(Sã
/80, de 24 de Julho,
o d '
eVtdos
emolumentos
nos termos do Decreto-Lei
n." 356/73,)

11

(D',
IQrio d
Q

República n.? 274 -

2," Série, de 26 de Novembro, de 1980,)

~Or
despach
COnta o de 19 de Outubro
de 1979, visado pelo Tribunal
de
F
s em 27 de Outubro de 1980:
tanceu
na M: '
eXerce
afta Lourenço
Gaspar
de Oliveira - contratada
para
r as funções de auxiliar de serviço de 2," classe do Quadro

sél'l'e

4•

_28_2

o_R_D_E_M
__ D__o_E_X__~R_C_I_T_O
__ N_,.__12

--~

taria,
do Pessoal Civil do Exército /Direcção da Arma de Iofi~7, de
nos termos do n." 1 do artigo 3,· do Decreto-Lei n." 103 28de
22 de Março, n." 1 do artigo 2,° da Portaria n." 791(77, de de Z4
Dezembro, n." 2 do artigo 53: doDecreto-Lei n." 294/76de 3 de
de Abril, e § 5: do artigo 48: do Decreto-Lei n." 41 892, lo,J)11
Outubro de 1958, com a redacção dada pelo D~cr;54/80,
n: 218(76, de 27 de Março, Despacho Normativo, o'
13 de
publicado no Diário da República n." 186, 1.' Série, de
Agosto, e Decreto-Lei n," 246/80, de 24 de Julho,
• 356/73-)
n,
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei
80
(Diário

da República

n." 274 -

2,' Série, de 26 de Novembro

de 19

,)

'bUnalde
Por despacho de 9 de Novembro de 1979. visado pelo Tn
Contas em 31 de Outubro de 1980:
6esde
Maria Felicidade de Almeida - contratada para exercer as fU~'yil dO
auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro do Pessoa~ ~ !los
Exército/Hospital Militar de Doenças Infecto-contaglo~ 22 de
termos do n." 1 do artigo 3,° do Decreto-Lei n." 103/77, , e28 de
Março, n." 1 do artigo 2: da Portaria n." 791/77, d:/76, de
Dezembro, n." 2 do artigo 53,° do Decreto-Lei n." 29 892,&e
24 de Abril, e § 5,· do artigo 48,· do Decreto-Lei n." 41 10·Lel
3 de Outubro de 1958, com a redacção dada pelo D~cr;54/80,
n." 218(76, de 27 de Março, Despacho Normativo n.
13 de
publicado no Diário da República n." 186, 1.& Série, de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80. de 24 de 'Julho,
56/13,)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei o: 3
80
(Diário

da República

n." 274 -

2,' Série, de 26 de Novembro

de 19

.)

de
ribunal
Por despacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo T
Contas em 23 de Outubro de 1980:

de

Rosa Maria Filipe Gonçalves - contratada para exercer o c~~~ ~o
auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal ~ascaIS'
Exército/Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de 3/77, de
nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 10de 28de
22 de Março, n." 1 do artigo 2: da Portaria n." 791/77, 76 de Z4
Dezembro, n." 2 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/ de 3 de
de Abril, e § 5: do artigo 48: do Decreto-Lei n." 41 892.
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OUtub
n.o 2 ro de 1958, com a redacção dada pelo Decreto-Lei
PUb/8/76, de 27 de Março, e Despacho Normativo n." 254(80,
A lcado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de
gosto, e Decreto-Lei n." 246(80, de 24 de Julho.
(S[o
devidos emolumentos nos termos ~o Decreto-Lei n." 356(73.)
(Diári o d a República n .• 274 -

2." Série. de 26 de Novembro de 1980.)

~or d

espa
elll
I Ch O de 1 de Junho de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
O de Novembro de 1980:

I.taria Cec'li .
..
de I a Simões - contratada para exercer as funções de auxiliar
Bsc~~rviço,'~e 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil do Ex~rcito (
do Da Pratica de Infantaria, nos termos do n," 1 do artigo 3.°
da p ecre~o_Lei n." 103(77, de 22 de Março, n.° 1 do artigo 2.'
do Dortana n." 791 (77, de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53:
do Decreto-Lei n." 294(76, de 24 de Abril, e § 5.° do artigo 48:
Çãodecreto.Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a redacNo ad.a pelo Decreto-Lei n." 218(76, de 27 de Março, Despacho
r
1.0 ~a~lvo n." 254(80, publicado no Diário da República n." 186,
JUlh fie, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246(80, de 24 de
o.

(São
deV~dos emolumentos
(Diário

~or

l

nos termos do Decreto-Lei

da República n." 274 -

n." 356(73.)

2." Série, de 26 de Novembro de 1980.)

despa
elll 1ch o de 6 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
4 de Novembro de 1980:

\lís A.
~e~usto Saragaço Cordeiro - contratado para exercer as funções
~ec arbeiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército(Batalhão de
arti Onhecimento das Transmissões, nos termos do n." 1 do
arti:o 3.° do Decreto-Lei n." 103(77, de 22 de Março, n." 1 do
de 2~ 2.° e alínea b) do n." 1 do artigo 3: da Portaria n." 791 (77,
Des de Dezembro, Decreto-Lei n." 246(80, de 24 de Julho, e
blicpacho Normativo n." 254(80, publicado no Diário da Repú
a
n.O 186, 1.' Série, de 13 de Agosto.
(S~o
devi'dos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356(73.)
(Diário
. da República n." 276 _

2." Série. de 28 de Novembro de 1980.)

' série

4
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III - MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
'booa
Por

despacho de 29 de Setembro
de 1980, anotado
Contas em 13 de Outubro
de 1980:

pelo 1'0

de
'

o dO
António
Rodrigues
da Silva, escriturário-dactilógrafo
dOf~j~~ay6de:
Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de
,5
e Obras do Exército - concedida
licença ilimitada ?esde77.' dO
o
Setembro
de 1980, nos termos
do n." 1 do arug d 1JarYo.
EPCSDFA
aprovado pelo Decerto-Lei
n." 33/80, de 13 e
1980.)
(Diário da República n.· 262 - 2.' Série, de 12 de Novembro de
'buoal
Por

despacho de 14 de Outubro
de 1980, anotado
Contas em 24 de Outubro
de 1980:

de

pelo 1'0
do

tlel'
IJ

•

Maria de Lourdes Silva Alcobia, segundo-oficial
do Quadro aSsoo •
soai Civil do Exército/Região
Militar
do Norte -- i980, oo~
stuação de licença ilimitada
desde 1 de Outubro
de
reto.v'
termos do artigo 77.· do EPCSDFA,
aprovado
pelo pec
n." 33/80,

de 13 de Março.

(Diário da República

n." 271-

1980,)
2,' Série, de 22 de Novembro de
de

-rribuoal
Por

despacho
de 5 de Agosto
Contas em 15 de Setembro

de 1980,
de 1980:

anotado

pelo

•

rupo

dO

Fernando
Pires Baptista,
professor
efectivo do 11. g"ooerad~
Quadro do Pessoal Civil do Exército / Colégio Militar --:e
toJl1~o
a seu pedido desde 1 de Outubro de 1980, data. eIJl q edocay
posse do lugar de professor
efectivo do Ministéno
de
e Ciência/Escola
Secundária
de D. Pedro V.
dO
S. gruPO jle'
O
Jaime Anibal da Costa e Sousa, professor
efectivo do .. ' _...e'f. rO
Ob
Quadro
do Pessoal Civil do Exército /Colégio
Mlltt~ oot C'
rado das funções que exercia, a seu pedido, desde 1 eores ef~o
6
de 1980, data em que regressou ao Quadro de profe~s AJlt
tivos do Ministério
de Educação
e Ciência/Esco
a

José

Arroio.
(Diário

1980.)
da República

n." 252 - 2.' Série, de 30 de outubro de
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Por

uCespacho de

18 de Setembro de 1980, anotado pelo Tribunal de
Ontas em 30 de Setembro de 1980.

José P
Ci~~ro Lopes Jorge, professor efectivo do Quadro do Pessoal
ex. 1 do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exércitoe;nerado do referido cargo desde 1 ~de Outubro de 1980, data
qUe regressou ao Ministério de Educação e Ciência.
(Diário

da República

n." 245 -

2.' Série, de 22 de Outubro

de 1980.)

Por d
C~spacho de 23 de Setembro de 1980, anotado pelo Tribunal de
ntas em 30 de Setembro de 1980:

"n- dorer e;a.
ei

r-

Rebelo e Silva, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro
da essoal Civil do Exército j Academia Militar - exonerada
po;uelas funções desde 21 de Março de 1980, data em que tomou
A.d'~ do lugar de escriturária-dactilógrafa
do Quadro Geral de
los/Secretaria
de Estado da Reforma Administrativa.
(Diário

POr

da República

n." 257 -

2.' Série, de 6 de Novembro

de 1980.)

despach o de 14 de Outubro de 1980, anotado pelo Tribunal de
C
Ont
as em 27 de Outubro de 1980:

l\lc'

de LUrdes Henriques Conde Blanco, técnica licenciada equiparad
'Pro~ escalão 6, eventual, contratada do Laboratório Militar de
car Utos Químicos e Farmacêuticos - exonerada do referido
&0, a seu pedido, desde 31 de Agosto de 1980.

1

(Diário

Por

da República

n .• 271 -

2.' Série, de 22 de Novembro

de 1980.)

despach o de 15 de Outubro de 1980, anotado pelo Tribunal de
C
Ont
as em 27 de Outubro de 1980:

Dom'
~~&~~ f.~ídio

Martins de Oliveira Santos, médico civil contratado
desd oSPItal Militar Regonal n. o 1 - exonerado do referido cargo
de e 13 de Outubro de 1980, data em que tomou posse do cargo
Saú~ssessor científico, contratado, da Direcção do Serviço de
e.
(Diári

o da República

n .• 269 _ 2.' Série, de 20 de Novembro

de 1980.)

•• Sér1'e
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Por despacho de 21 de Outubro de 1980, anotado pelo
Contas em 29 de Outubro de 1980:

.....'buoa I

de

jn

, dO
'sóflO
Luís Vasco Ribeiro Salgado de Oliveira, professor !,!OVI ellOtle'
r
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
MIlIta -rado, a seu pedido, desde 1 de Outubro de 1980.
80
(Diário

da República

n." 267 _ 2,' Série, de 18 de Novembro de 19 .)
'buJla

Ide

Por despacho de 24 de Outubro de 1980, anotado pelo Tn
Contas em 29 de Outubro de 1980:

dO dO
Manuel Bento Soares da Silva Araújo, médico civil contra~s que
Hospital Militar Regional n." 1- exonerado das funçOuposse
exercia desde 13 de Outubro de 1980, data em que to~Oc ção dO
do cargo de assessor científico, além do quadro, da Dlre
Serviço de Saúde,
0
(Diário da República

n." 267 -

2,' Série, de 18 de Novembro de 198 ,)

Por despacho de 6 de Agosto de 1980, anotado
Contas em 15 de Setembro de 1980:

pelo

TribUJla

Ide

dr dO
a o on
Philippe Gabriel Marie Brunel, professor de línguas do Qu o c '
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - denunci~doo 34093,
trato nos termos do § 2,° do artigo 22: do Decreto-LeI n.
de 15 de Novembro de 1944,
80
(Diário

da República

n." 252 - 2,' Série, de 30 de Outubro de 19 .)

IV - PROMOÇõES
Por despacho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 27 de Outubro de 1980:

coJlt~S

dto dO

Carlota da Conceição, auxiliar de serviço de 2." classe do Q~:rgeotOS
Pessoal Civil do ExércitojEscola
de Formação de
termos
-!promovida
à I." classe do referido quadro /EFS, n~ ;77, de
dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3.. do Decreto- Lei n." 1d Z8 de
22 de Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, e

4· S
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--------------------------------------------Dezembro n." 3 do artigo 2: do Decreto-Lei n." 246/80, de 24
~e.. JUlho: e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
!ario da República n." 186, L' Série, de 13 de Agosto.

~ar' ~ da Conceição Silva, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro

o Pessoal
;promovida
dOSn.·· I,
De Março,
dezembro,
De.. Julho,
!ario da
(São

Civil do Exército jEscola ode Formação de Sargentos
à L' classe do referido quacdro/EFS, nos termos
4 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n: 103j77, de 22
e artigo 19: da Portaria n: 791j77, de 28 de
n." 3 do artigo 2: do Decreto-Lei n." 246/80, de 24
e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
República n." 186, 1." Série, de 13 de Agosto.

devidos emolumentos
(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n.• 274 _ 2.' Série, de 26 de Novembro

n." 356/73.)
de 1980.)

flOr despacho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
ell127 de Outubro de 1980:
~ariaC. R.. asa, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal
'IVIIdo Exército jEscola de Formação de Sargentos - promovida
ad l'. cIasse do referido quadro /EFS, nos termos do n." 1, 4 e 5
aO. artigo 3: do Decerto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, c
drbgO 19: da Portaria n: 791/77, de 28 de Dezembro, n." 3
DO artigo 2: do Decreto-Lei n." 246j80, de 24 de Julho, e
bl~spacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da RepúIca n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto.
(São

devidos emolumentos
(Diá'no da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 274 _ 2.' Série, de 26 de Novembro

n." 356/73.)
de 1980.)

flor d
eespacho de 11 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
ll1 27 de Outubro de 1980:
LUci
~da da Nazaré, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do
essoal Civil do Exército/Regimento
de Infantaria de ViseuP rOIl1 aVida
.
n.•'
à I: classe do referido quadro/RIV,
nos termos dos
}.f I, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
n.•arço, e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
3 do artigo 2: do Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
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P~'
e Despacho Normativo n." 254/80, 'Publicado no Diário da ]?e
blica n." 186, L' Série, de 13 de Agosto,
(São devidos emolumentos
(Diário

da República

56/73.)

nos termos do Decreto-Lei

n." 3

n.? 274 - 2,' Série, de 26 de Novembro de 1980,)

contaS
Por despacho de 13 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de
em 7 de Novembro de 1980:
ta do
Regina Maria Teixeira Ferreira de Sousa, escriturária-dactilógra Zona
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General
da esJllo
Mlitar da Madeira - promovida a terceiro-oficial do r~o-Lej
quadro, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Dec. 2 do
n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 18: e n. con'
artigo 19,· da Portaria n: 791/77, de 28 de Dezem~rodo nO
jugado com o Despacho Normativo n." 254/80, pubh; creto'
Diário da República n." 186, I: Série, de 13 de Agosto, e e
-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
(São devidos emolumentos
(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 274-2,'

.

n.

• 356/73,)

Série. de 26 de Novembro de 1980,)

Ide
Por despacho de 30 de Setembro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 17 de Novembro de 1980:
peso
Jorge Aníbal de Matos Sequeira, terceiro-oficial do Qu~dro d~oJllO'
soal Civil do Exército/Centro
Financeiro do Exército - POS dO
vido a segundo-oficial do mesmo quadro /CFE, nos termMarço,
n." I do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de pacbO
artigo 19." da Portaria n." 791)77, de 28 de Dezembro, Des. 186,
Normativo n." 254/80, 'Publicado no Diário da República n'24 de
I: Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de
Julho,
,
c
356/73,)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n,
(Diário

da República

n." 274-2,'

0
Série, de 26 de Novembro de 198 .)

contaS
Por despacho de 10 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de
em 27 de Outubro de 1980:

, dO

Emília da Silva Queiroz, cozinheira do Quadro do pessoal CiV~befe
Exército /Escola de Formação de Sargentos - promovida ;ecreto'
de cozinha nos termos dos n." 1,4 'e 5 do artigo 3:, do 0791/77,
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19." da Portan~ o'. 246/80,
de 28 de Dezembro, o." 3 do artigo 2." do Decreto-Lei o,
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~e.,24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
lario da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
(São d

.
eVldos emolumentos

(Diário da República

n." 277 -

vt\.i'tna
S

nos termos do Decreto-Lei
2." Série, de~29 de Novembro

n." 356/73.)
de 1980.)

TRANSFERÊNCIAS

e serviços:
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Pessoal Civil

I:sc .

tItUr'

.

p' ana-dactilógrafa
(92097073) Maria da Graça Bastos Ferreira
dInto da Silva, da Comissão Liquidatária
do Depósito Geral

b

e Adidos.
eVeser
considerada

nesta situação desde 3 de Novembro

de 1980.

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Regimento de Infantaria de Queluz

A.UXir
b

~~r, ~e serviço de L" classe (90924311) Manuel Cardoso, do
leglo Militar.
eVe
Ser considerado nesta situação desde 3 de Novembro de 1980.
()rgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Estabelecimentos de ensino:
Colégio Militar

A.Ulti!·lar
d

de serviço de L" classe (92031276) Cândida Gama Simão,
o lIospital Militar Principal.

bev

e ser considerada

nesta situação desde 31 de Outubro de 1980.
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VI - DIVERSOS
Por portaria de 12 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de
em 24 de Setembro de 1980:

contaS

efec'
Licenciada Maria Eugénia Ferrão Antunes de Morais, professo~a adi,
tiva do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
ensino
velas - concedido o ingresso na fase 4 do escalão I dO'/ neiro
secundário e o direito ao correspondente abono desde 1 de ~reto'
de 1980, nos termos da alínea c) do n.· 1 do artigo 7: do De
-Lei n." 513-MI/79, de 27 de Dezembro.

.

• 56/73.)

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n. 3
(Diário da República

n.· 239 - 2.' Série, de 15 de Outubro de 1980.)

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Pedro Alexandre Gomes Cardoso, general
Está conforme.

O Ajudante-General

José Luís Almiro Canêlhas, general

ESr.~DO_MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM
4~ .
. SERIE

~.' 'I/
~

~llbl'

lca'Se

JANEIRO

,

DO

EXERCITO

DE 1981

ao Exercno
. 't o segum
' te:

1-

ADl.\1ISSõES

~Or
:espaeho de 30 de Novembro
e Contas em 1980:

de 1979, visado pelo Tribunal

Jos'

e D .
dr Otnlngues Nabais, auxiliar de serviço de L" classe do Quad o do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos
o Ex' .
rn
ereIto - nomeado para exercer o cargo de empregado de
~~
.
do
mesmo quadro/IMPE, nos termos do n.' 1 do artigo 3.'
e l?eereto-Lei n.' 103/77, de 22 de Março, alinea a) do n.' 1
28 a Inea b) do n." 4 do artigo 3.' da Portaria n." 791/77, de
/78de Dezembro, com a redacção dada pela Portaria n." 710/
"o
'I. '49de 6 de Dezembro, n." 3 do artigo 25.. do Decreto-Lei
De
410, de 24 de Novembro de 1969, n." 3 do artigo 2." do
11.'e~eto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e Despacho Normativo
de 154/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série,
};'ic 3 de Agosto de 1980.
a
da ~ nu~o e de nenhum efeito este extracto publicado no Diário
(S~
epublica n." 277, 2." Série, de 29 de Novembro de 1980.
o devo
(D' Idos emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
lário d

a República n.' 290 - 2." Série, de 17 de Dezembro de 1980.)

2
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contaS

Por despacho de 22 de Maio de 1979, visado peJo Tribuoal de
em 27 de Outubro de 1980:

fU!!-

Leocádia Veríssimo Catarina Soares, contratada para exercer ~Sessoa1
ções de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do contaCivil do Exército/Hospital
Militar de Doenças Iofe~to- o 103/
giosas, nos termos do 0.° 1 do artigo 3.° do Decreto-LeI n·o 791/
. n
.
/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2.' da Portana
~to-LeJ
/77, de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53.' do De~ecretOn." 294/76, de 24 de Abril, e § 5.' do artigo 48.' do dacÇíÍo
-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a nova r~orr!lado Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, DespachO o 186,
tivo n." 254/80, publicado no Diário da República dO'24 de
L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei O.' 246/80, e flepÚJulho, ficando assim rectificado o constante no Diário da
blica o.' 274, 2." Série, de 26 de Novembro de 198073.)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Ler

(Diário da República n.? 291 -

•

2.' Série, de 18 de Dezembro

n-

356/

o

0
de 198 .)

contaS
Por despacho de 1 de Junho de 1979, visado pelo Tribuoal de
em 3 de Novembro de 1980:

.r
llJ(i!ta
Maria Rosária Aurélia - contratada para exercer o cargo d~:étcitO~
de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do rtigO 3.,
/Escola Prática de Infantaria, nos termos do o.' 1 do :rtigo ~',
do Decreto-Lei o.' 103/77, de 22 de Março, o.' 1 do rtigO 53.,
da Portaria 0.° 791/77, de 28 de Dezembro, o.' 2 do a (gO 48·
do Decreto-Lei o.' 294/76, de 24 de Abril, e § 5.' do ~ Jcoro a
do Decreto-Lei 0.° 41892, de 3 de Outubro de 195 'o o.' 3
nova redacção do Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Març; oesdo artigo 2.' do Decreto-Lei o.' 246/80, de 24 de Julh~, públiCO
pacho Normativo o." 254/80, publicado 00 Diário da e
o." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
6/13.)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

•

P:

o

35

)

80

(Diário da República n." 289 - 2." Série, de 16 de Dezembro de 19 .

contaS
Por despacho de 1 de Junho de 1980, visa-do pelo TribuOal de
em 10 de Novembro de 1980:

.t
allJ(i!Ja
Maria Cecília Simões - contratada para exercer as funções d~J(étcitO~
de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil do rtigO 3·
/Escola Prática de Infantaria, nos termos do n. ° 1 do a

4.
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~

------------------------------------------

3

do D
da P ecre~o-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2..
do Dortana n.. 791/77, de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53.•
do Decreto-Lei n.? 294/76, de 24 de Abril, e § 5.. do artigo 48."
!lov ecreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a
e Da redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março,
PÚb/:spacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Re/80 ICa n.O 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/
(S~
, de 24 de Julho.
o devidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diári

o da República n.O 285 - 2.' Série, de 11 de Dezembro de 1980.)

~Or
despa h
COotaCO de 28 de Dezembro de 1979, visado pelo Tribunal de
~
s em 20 de Novembro de 1980:
aria d
o co Carmo Simões Claro dos Santos _ contratada para exercer
soat~? .de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pes!l.' I 1\111do Exército/Regimento
de Comandos, nos termos do
~ar dos artigos 1.. e 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
de
o." 2 do artigo 53.. do Decreto-Lei n." 294/76, de 24
de O fil, § 5.' do artigo 48." do Decreto-Lei n." 41 892, de 3
-lei ~~Ubro de 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto24 de . 218/76, de 27 de Março, e Decreto-Lei n." 246/80, de
Diári JUlho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
do ar~'da República n." 186, I: Série, de 13 de Agosto, e n." 1
(S~O
19o 2.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
devido
(D"
S emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356173.)

Á~'.

IQriO d

a República n.O 286 - 2." Série, de 12 de Dezembro de 1980.)

)lOr

desp
elll ~ho de 1 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
~
de Novembro de 1980:
oSa
dos S
Cargo aotos Alexandre Ferreira - contratada para exercer o
Civil dde auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal
do O.' o EXército/Escola Prática de Infantaria, nos termos do
<le~ 1 dos artigos 1.0 e 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
De~e~~Ço,0.° 1 do artigo 2." da Portaria n." 791/77, de 28 de
3 de Oro, § 5." do artigo 48." do Decreto-Lei n." 41 892, de
-lei o ~tubro de 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto. 218/76, de 27 de Março, e n." 2 do artigo 53." do

• série
4
ORDEM

DO EXfRCITO

N.o

~

4
------------------------------------------

. o Z.'
arUg
Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e n." 3 do 1'JorJ1la·
6
do Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e Despacho , 18 ,
tivo n." 254/80, publicado no Diário da República p.
1." Série, de 13 de Agosto.
/73-)
•
o 356

(São devidos emolumentos
(Diário da República

n.

nos termos do Decreto-Lei

n." 289 -

2.' Série, de 16 de Dezembro

1980.

)

de
'bUlla

Por despacho de 27 de Novembro de 1979, visado
Contas em 23 de Outubro de 1980:

I de

pelo 1'0

de

a\l~'

Ilda Rosa Dias Carreiro - contratada para exercer o carg~ Civil d~
liar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoa do!l.'
Exército IRegimento de Artilharia de Costa, nos terJ110~ MarçO,
ro
dos artigos 1." e 3.' do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 p:zeJ1lb :
n." 1 do artigo 2.' da Portaria n." 791/77, de 28 de de oút\ll
8
e § 5.' do artigo 48.' do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 . p' Z1 .
bro de 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto-~\r~to'V~
/76, de 27 de Março, e n." 2 do artigo 53.' do
ecreto'J,~
8
n." 294/76, de 24 de Abril, n." 3 do artigo 2.' do p~ 254/ '
n." 246/80, de 24 de Julho, e Despacho Normati~~ P'de Z4 de
e
publicado no Diário da República n." 186, L' Sen ,
Julho.
56/73.)
•
o 3
(São devidos emolumentos
(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 289 -

2." Série, de 16 de Dezembro

n.

1980.)

de
collt~S

'b nal de

Por despacho de 1 de Junho de 1979, visado pelo Tn
em 10 de Novembro de 1980:

U

(CeI

. Pi h'
L'eitão
~ F erreira
.
M'igue I - con t ra t a da para
~~oe 1~
dO
Qua'"
M ana I m eiro
as funções de auxiliar de serviço de 2: classe d? de Que,1
a
Pessoal Civil do Exército IRegimento de Infantan
dO (l., 1
(Destacamento da Serra da Carregueira), nos terJ11~ rÇo, ". ~
do artigo 3.' do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
\ro,~' e
do artigo 2.' da Portaria n." 791/77, de 28 de VezeT Ab!ll;'ro
tU
do artigo 53.' do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 :e ou l8/
§ 5.' do artigo 48.' do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 . o.' ZblÍ'
de 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto-;:;so, pllostO,
/76, de 27 de Março, e Despacho Normativo n." 2 de AS
cado no Diário da República n." 186, I: Série, de 13
)
13
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
356/ .
(São devidos emolumentos
(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n," 291 -

2." Série, de 18 de Dezembro

o: 1980.)
de

4·

ORDEM DO EX~RCITO N,· 1

~

5

----------------------------'---------

~Qr d

e~P~cho de 23 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
O de Novembro de 1980:
Seraf'
1m Duarte Carvalho - contratado para exercer o cargo de barbei
der~ do Quadro do Pessoal Civil do &cército /Escola Prática
u- ~fantaria, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei
n,o 7~3/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3." da Portaria
de J 1/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24
da ;lh~, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário
(S~
epublica n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
Q de '
( ,Vidas emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/13.)
Diário da República

n." 291 - 2,' Série, de 18 de Dezembro de 1980,)

~Qr d

c~~acho de 7 de Novembro de 1979, visado pelo Tribunal de
as em 27 de Novembro de 1980:
(}ilh
ermina
' , Brazuna Carvalho - contratada para exercer as funÇÕesct Inac,la
do E ~ a~xlliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil
<lo~erclto/lnstitllto de Odivelas, nos termos do n." 1 do artigo, 3."
<laP ecreto-Lei n." 103/17, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2."
<loD°rtaria n." 791/17, de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53."
<lo Decreto-Lei n." 294/16, de 24 de Abril, e § 5." do artigo 48."
llov ecreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a
?via: redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/16, de 27 de
da
_Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário
-lei epublica n." 186, 1.. Série, de 13 de Agosto, e Decreto(S~o n.O 246/80, de 24 de Julho.
devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/13,)
(D'

kG'

lÓrio da República

n." 293 - 2,' Série, de 20 de Dezembro de 1980.)

~Qr
I
C<lespa
C10 de 8 de Janeiro

de 1980, visado pelo Tribunal de
Ollt
~l'
as em 28 de Novembro de 1980:
ISa 1<
!larelic'
diana da Costa - contrada para exercer o cargo de auxiB.Xér,e serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil do
!:los~I~O/Instituto de Odivelas, nos termos do n." 1 dos arti<loar~' e 3." do Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Março, n."
do a l.gO2.· da Portaria n." 791/17, de 28 de Dezembro, n." 2
§ 5,0 r~lgO 5,3," do Decreto-Lei
n.~ 246/16, de 24 de Abril, e
<le 1950 artigo 48." do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro
8, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/

, • Sé!l'e
6

ORDEM DO EX~RCITO N.o 1

/76, de 27 de Março, Despacho Normativo
cado no Diário da República n." 186, L'
Agosto, e Decreto-Lei n.? 246/80, de 24 de
artigo 25. do Decreto-Lei n." 49410, de 24
0

1969.
(São devidos emolumentos

~
O pubU'
n.o 254/: '13 de
Série, e. 3 da
Julho, e n·bro de
ern
de Nov
e

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 293 -

n.

356/73.)
)
0

2.' Série, de 20 de Dezembro de 198 .

de
'buoaI
Por despacho de 27 de Novembro de 1979, visado pelo 'fCl
Contas em 11 de Novembro de 1980:
e"er'
Maria Emília do Carmo Vicente Lagartinho - contratada par~uadro
cer as funções de auxiliar de serviço de 2.' classe. dOdecosta,
do Pessoal Civil do Exército /Regimento de Artilha~la o 103/77,
nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-I:el o'. 791/77;
de 22 de Março, n." 1 do artigo 2: da Portana o', n." Z94
de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53: do Decreto_~el • 4189Z,
/16, de 24 de Abril, § 5: do artigo 48: do Decreto-LeI O'DecretO'
de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção dada p~l~ o: Z54/
-Lei n." 218/76, de 27 de Março. e Despacho Normatl~, e de 13
/80, publicado no Diário da República n." 186, 1.' Setl ,
de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de julho.
6/73-)
. • 35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-LeIO.
)
80

(Diário da República n." 293 _ 2.' Série, de 20 de Dezembro de 19

.

co[lta5
Por despacho de 1 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de
em 11 de Novembro de 1980:

e"e!'
Maria Gabriela Machado dos Santos Vicente - contratada par~uad!O
oer as funções de auxiliar de serviço de 2: classe d~ ria, [Ia;
do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Iofa~~ de ~
termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei o." 103 d~ Z8 e
de Março, n." 1 do artigo 2." da Portaria n." 791/7\94/76, d;
Dezembro, n." 2 do artigo 53: do Decreto-Lei o."
• 4189 '
24 de Abril, e § 5.° do artigo 48: do Decreto-Lei ~'ada p~l~
de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacçãO
rrna!l~
e
Decreto-Lei n." 218/16, de 27 de Março, e DespachO Nf .. Séfl ,
n." 254/80, publicado no Diário da República o." 186 1110,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de u 6/13.)
. • 35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-LeIO.
)

J

1980.

(Diário da República n," 295 - 2.' Série, 23 de Dezembro de

4,' S' ,
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!lor d
e:pacho de 29 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
19 de Novembro de 1980:

licenc'

~ado em Medicina Aurélio Jorge da Silva Macedo e Cunha
d Contratado para exercer as funções 'tie médico especialista
~'I?torrinOlaringoIOgia do Centro de Selecção do Porto (Região
/7~Itar do Norte, nos termos do artigo 2.° do Decreto-Lei n." 220(
tig , de 26 de Maio, n." 1 e 2 do artigo 2.° e n." 1 do ardo 3.~ do Decreto-Lei n." 524-C/77, de 28 de Dezembro, n." 1
Po artJgo 15.° do Decreto-Lei n." 373/79, de 8 de Dezembro,
força do despacho de 18 de Janeiro de 1980, do Chefe do
d ado-Maior-General das Forças Armadas, publicado no Diário
A..:t-~p~blica n." 27, 2,' Série, de 1 de Fevereiro de 1980.
de :nr~ a remuneração mensal referente a 18 horas semanais
(Sã
erVIÇO,com base na letra «E».
o deVidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

°
Bs;

(Diário da Republica

n." 298 -

2.' Série, de 27 de Dezembro

de 1980.)

!lor d
e~pacho de 24 de Junho de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
17 de Novembro de 1980:
lice .
nClad
!la o em Medicina Luís Manuel Cardoso Ferreira - contratado
dora eXercer as funções de médico especialista de psiquiatria
ter Centro de Selecção do Porto/Região Militar do Norte, nos
n.,:nos do artigo 2,° do Decreto-Lei n." 220/71, de 26 de Maio,
n.' 1 e 2 do artigo 2.° e n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei
b 524-C/77, de 28 de Dezembro, n." 1 do artigo 15.° do
e
!la~eto-Lei n." 373/79, de 8 de Dezembro, por força do des-Cc de 18 de Janeiro de 1980, do Chefe do Estado-Maiorblieneral das Forças Armadas, publicado no Diário da RepúA..uCt ?~ 27, 2,' Série, de 1 de Fevereiro de 1980.
comenra a remuneração mensal referente a 36 horas de serviço,
(Sã
base na letra «E».
o d .
( ,ev~dos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

°

Diário d
a República

n." 298 -

2.' Série, de 27 de Dezembro

de 1980.)

!lor

desp
Contacho de 5 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal
l.
as em 29 de Agosto de 1980:
\lIS

de

!'li!'

IiarIPe R.odrigues - contratado para exercer as funções de auxiBXé~e serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil do
rCltO/Colégio Militar, nos termos do n." 1 do artigo 3.°

8

ORDEM DO EX~RCITO N,o 1
o 3
o' 1
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do
'I o.'
do artigo 53,0 do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Ab~~cretO'
do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
• 254/
-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e Despacho Normativos:~ie, de
/80, publicado no Diário da República n." 186, 1."
13 de Agosto,
13 )

(São devidos emolumentos
(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

o:

356/ '

n." 300 - 2,' Série, de 30 de Dezembro de 1980,)

II- MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Por despacho de 3 de Outubro de 1980, anotado
Contas em 10 de Novembro de 1980:

I de
pelo TribUOa

B ranca d os A'njos P'Ires G ata, auxi'I'lar d e serviço
ico xí e, 2' classe
içO ~~
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serv 11 de
Pessoal - passou à situação de licença ilimitada desdetuto dO
Outubro de 1980, nos termos do artigo 77: do Esta roadaS'
Pessoal Civil dos Serviços Departamentais das Forças Ar
aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março,
(Diário da República

n.? 284 - 2,' Série, de 10 de Dezembro de

1980,)

Ide
Por despacho de 31 de Outubro de 1980, anotado pelo Tribuna
Contas em 10 de Novembro de 1980:
•
de I,
Sebastião António Gonçalves Maia, escriturário-dactilógr::fO M'ititar
classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regla~
11 de
do Norte - passou à situação de licença ilimitada des ~utO dO
Outubro de 1980, nos termos do artigo 77: do Esta roadas,
Pessoal Civil dos Serviços Departamentais das Forças Ar
aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março,
(Diário da República

n." 284 - 2,' Série, de 10 de Dezembro de

1980,)

de

I
Por despacho de 3 de Novembro de 1980, anotado pelo Trr'buoa
Contas em 10 de Novembro de 1980:

dO
Ad e'I'la d a C onceiçao
'S'irga d o, aUXI
'li ar d e serviço
'd
e 2"' classe
d ]311ge'
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola
Prática M erço de
nharia - exonerada do referido cargo desde 1 de
a
1980, a seu pedido,
(Diário da República

n.s 284 - 2,' Série, de 10 de Dezembro de

1980,)

4,- Sér'
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POr d
Cespacho de 9 de Outubro de 1980, anotado pelo Tribunal de
Ontas em 27 de Outubro de 1980:
Vieto
José Reis Agostinho, auxiliar de serviço de 2.' classe do
Uadro do Pessoal Civil do Exército/Academia
Militar - desPed'
O. Ido do serviço desde 25 de Julho de 1980, nos termos do
,> 2 do artigo 172.. do Regulamento de Disciplina Militar, com
slSta ao n.. 2 do artigo 68.. do Estatuto do Pessoal Civil dos
~rViços Departamentais das Forças Armadas, aprovado pelo
fiecreto_Lei n." 33/80, de 13 de Março, ficando assim rectio:ado o constante na parte respectiva do Diário da República
, 271, 2: Série, de 22 de Novembro de 1980.

Q

(Diário d

a República

n." 284 - 2,' Série, de 10 de Dezembro de 1980,)

POr d
C espacho de 21 de Outubro

de 1980, anotado pelo Tribunal
Ontas em 29 de Outubro de 1980:

de

},raoue1
operário de 1.' classe do Quadro do Pes80 I D~a~te Cardoso,
d a Civil do Exército / Academia Militar - despedido do serviço
eSde 4 d e Abril de 1980, nos termos do n." 2 do artigo
'
172."
do
art' Regulamento de Disciplina Militar, com vista ao n." 2 do
'" Igo 68.. do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços Departa·"ent .
/So aIS das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/
pec', de 13 de Março, ficando assim rectificado na parte resde ~va o constante do Diário da República
271, 2.' Série,
(
2 de Novembro de 1980.

11"

Diário d

POr

Ana

a República

n.O 284 -

2.' Série, de 10 de Dezembro de 1980,)

despa h
Co c o de 21 de Outubro de 1980, anotado pelo Tribunal
nta
s em IOde Novembro de 1980:

n

de

e1a
Qu
da Cruz Viana Lopes Dias, escriturária-dactilógrafa
do
adro
lot
do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de
end' ,
nos encla - despedida do serviço desde 31 de Março de 1980,
Cip!,termos do n." 2 do artigo 172.. do Regulamento de Dis'le,lna Militar, com vista ao disposto no artigo 10.. do Decreto(D,I n.. 19478, de 18 de Março de ]931.
lário d

a República

n." 284-2.'

Série, de 10 de Dezembro de 1980.)

10
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• série
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PROMOÇõES
contas

Por despacho de 20 de Junho de 1980, visado pelo Tribunal de
em 5 de Novembro de 1980:
iário
Maria de Fátima dos Santos Asseiceira, operador de registo eS~:rviÇO
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do de rede Informática
do Exército - promovida a operador tigO 3.'
gisto «B» do mesmo quadro, nos termos do n." I do a~o n.' 1
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea a) erllbrO.
do artigo 18.. da Portaria n." 791 /77. de 28 de DeZ Z9 d~
n." 1 e 2 do artigo 4." do Decreto-Lei n." 525/77, de etO-r,e1
Dezembro, e alínea g) do n." 3 do artigo 2.° do pecr
n." 33/80, de 13 de Março.
. dO
Manuel Oliveira Santos, operador de registo estagi~~Oode
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Se~ to ,d3»
Informática do Exército - promovido a operador de reg~ecreto'
do mesmo quadro. nos termos do n." 1 do artigo 3" dOIdo ar'
-Lei n." 103/77, de 22 de Março. alínea c) do n."
o." 1
tigo 18.. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezernbro'Dezef1l'
e 2 do artigo 4 .. do Decreto-Lei n." 525/77, de 29 de.
33/
bro, e alínea g) do n." 3 do artigo 2.. do Decreto-Lei
/80, de 13 de Março.
o 356/
13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.

João

o"

(Diário da República n." 285 - 2.' Série, de 11 de Dezembro

0
de 198 .)

contaS
Por despacho de 20 de Junho de 1980, visado pelo Tribunal de
em 12 de Novembro de 1980:
t!l. to eS
lS
Maria Rosa de Assunção Pina e Melo, operador de reg ao dO
giário do Quadro do Pessoal Civil do Exército/DirecÇ~or d:
Serviço de Informática do Exército - promovida a operatigo 3·
registo «IB» do mesmo quadro, nos termos do n." 1 do alo o.' 1
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea c) zerllbrO,
do artigo 18.. da Portaria n." 791/77, de 28 de De Z9 d~
n." 1 e 2 do artigo 4.° do Decreto-Lei n." 525/77, deretO-r,el
Dezembro, e alínea g) do n." 3 do artigo 2." do Dec
33/80, de 13 de Março.
56/13.)
3 )
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei

. n"

(Diário da República n.' 285 - 2.' Série, de 11 de Dezembro

80

de 19

.

4.' Sé .
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Por despacho de 10 de Maio de 1979 visado pelo Tribunal
en-.
'
.., 11 de Novembro de 1980:

11

de Contas

},fan~el,J~sé Gonçalves, cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil do
Xerclto/Escola Prática de Engenharia - promovido a chefe de
Co .
.L~nha, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3.° do Decreton.· 103/77, de 22 de Março, artigo 19.· da Portaria n." 791/
7, de 28 de Dezembro, n." 3 do artigo 2." do Decreto-Lei
n.· 246/80, de 24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80,
~Ublicado no Diário da República n." 186, 1.' Série, de 13 de
gosto de 1980.

/t

(São d

.

eVldos emolumentos

(Diário dR'
a

.
epública

nos termos do Decreto-Lei

n." 295·-

n." 356/73.)

. de 23 de Dezem b ro d e 1980. )
2," Série,

Por ~espacho de 11 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal
ll1 10 de Novembro de 1980:

de Contas

Isabel
'.
d Antonla Guerra, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General
da Região Militar
qo Suí
promovida a auxiliar de serviço de 1.' classe do mesmo
.~a.dro, nos termos dos n." I, 4 e 5 do artigo 3." do Decreto/7;1 n.· 103/77, de 22 de Março, artigo 19." da Portaria n." 791/
no' de 28 de Dezembro, n." 3 do artigo 2." do Decreto-Lei
P~b ~46/80, de 24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80,
A. hcado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de
(Sã gasto de 1980.
o deVias
id
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
c.,

(Diário d

a República n.? 291 - 2." Série, de 18 de Dezembro de 1980.)

IV - TRANSFERíl:NCIAS
Annas e serviços
Estado-Maior do Exército
Se~
"Undo. '.
.
tro ~~Iclal Mana José dos Santos Baptista (92002968),
tnanceiro do Exército.

do Cen-

bev

e ser

considerada

nesta situação desde 5 de Dezembro

de 1980.
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Direcção do Serviço de Finanças
056777).
Enfermeira de 2." classe Maria Henriqueta Goulão Marques (92
do Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas.
1980.
Deve ser considerada nesta situação desde 28 de Novembro de

V-DIVERSOS
Por portaria de 7 de Julho de 1980, visada pelo Tribunal de
em 17 de Novembro de 1980:

cootaS

QuadrO
Licenciado Emanuel Paulo Ramos, professor efectivo do d'dO o
do Pessoal Civil do ExércitojColégio
Militar _.cooce ~ireitO
ingresso na fase 4 do escalão I do ensino secundáriv e o s terao correspondente abono desde 1 de Janeiro de 1~80; ~~_MJ/
mos da alínea c) do n." 1 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.
/79 •. de 27 de Dezembro.
. ° 356/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei o.
(Diário da República

n." 286 - 2.' Série, de 12 de Dezembro

0
de 198 .)

Por portaria de 20 de Julho de 1980. visada pelo Tribunal de
em 17 de Novembro de 1980:

cootaS

Licenciado Félix da Silva Correia, professor efectivo do Qu~d~~e:S~
Pessoal Civil do Exército jColégio Militar - conoedido o. I~to aO
na fase 4 do escalão I do ensino secundário e o dlre~errtlOS
correspondente abono desde 1 de Janeiro de 1980, OO~13_MI/
da alínea c) do n." 1 do artigo 7: do Decreto-Lei n."
/19, de 27 de Dezembro.
o 356/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República

n." 286 -

2.' Série, de 12 de Dezembro

de

1980.)

cootaS
Por portaria de 9 de Maio de 1980, visada pelo Tribunal de
em 17 de Novembro de 1980:
Licenciado José Neves Henriques, professor efectivo do QU~d~~es~~
Pessoal Civil do Exército jColégio Militar - concedido o. l~tO aO
na fase 4 do escalão I do ensino secundário e o direi

4.' S' .
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~orrespondente abono desde 1 de Janeiro de 1980, nos termos
/; alinea c) do n." 1 do artigo 7.° do Decreto-Lei n." 513-M1/
9, de 27 de Dezembro.
(São d eVldos
.
emolumentos nos termos d~ Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n." 289 -

Por

2." Série, de 16 de Dezembro

de 1980.)

Portaria de 7 de Julho de 1980 visada pelo Tribunal de Contas
em
'
14 de Novembro de 1980:

licen .
dClada Adélia Ascensão Barros, professora efectiva do Quadro
o Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas - concedido
di ingresso na fase 4 do escalão I do ensino secundário e o
reito
.
ao correspondente abono desde 1 de Janeiro de 1980,
~~s termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7.° do Decreto-Lei
. 513-Ml/79, de 27 de Dezembro.
(São d .
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/13.)
(Diár'10 da República

n." 289 -

2.' Série. de 16 de Dezembro

de 1980.)

Por eportana. de 9 de Julho de 1980, visada pelo Tribunal de Contas
rn 17 de Novembro de 1980:
licenc'
d lacta Maria da Assunção Soares dos Reis, professora efectiva
o Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas
~ ~oncedido o ingresso na fase 4 do escalão I do ensino secund no e o direito ao correspondente
abono desde 1 de Janeiro
1980, nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7.° do
ecreto-Lei n." 513-M1/79, de 27 de Dezembro.

b

~ariar Leonor de Barcelos Brandão Soares Parente, professora efec~\a do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odise as - concedido o ingresso na fase 4 do escalão III do ensino
Jecu~dário e o direito ao correspondente abono desde 1 de
danelro de 1980, nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7.°
o Decreto-Lei n." 513-M1J79, de 27 de Dezembro.
(São d .
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/13.)
(Diár'10 da República n." 289 -

2." Série, de 16 de Dezembro

de 1980.)

" Série
ORDEM DO EX~RCITO N.o 1
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contaS

:Por portaria de 19 de Maio de 1980, visada pelo Tribunal de
cm 17 de Novembro de 1980:

Q adro
Licenciado Ângelo Martins Raposo, professor efectivo do d'~O o
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - cooce ~'rcitO
ingresso na fase 4 do escalão I do ensino secundário c o t Irrnos
ao correspondente abono desde 1 de Janeiro de 1980, nos ;.MI/
da alínea c) do n." 1 do artigo 7.. do Decreto-Lei n." 51
/79, de 27 de Dezembro.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3

56/73.)

(Diário da República n.? 297 - 2." Série, de 26 de Dezembro de 1980.)

contaS
Por portaria de 7 de Julho de 1980, visada pelo Tribunal de
em 14 de Novembro de 1980:
.
dO
Licenciada Maria Cristina Tavares Diniz, professora efectivaconQuadro do Pessoal Civil do Exército /Instituto de Odivelas --dáÔO
cedido o ingresso na fase 4 do escalão I do ensino secu.n de
e o direito ao correspondente abono desde 1 de Janelr reto'
1980, nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7.° do pec
-Lei n." 513-Ml/79, de 27 de Dezembro.
3)

°

.

.

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.

°

356/7.

(Diário da República n." 297 - 2." Série, de 26 de Dezembro de 1980.)

VI - DECLARAÇõES
Rectificações:
. 199,
1) Na O. E. 4." Série, n." 6, de 1 de Junho de 1980, ~ágl~ cOpo
linha 30, onde se lê «Dr. Mário Jorge Figueiredo da Silva ologia
tratado para exercer o cargo de médico especialista de oftalrO oos
no Centro de Selecção de Coimbra/Região Militar do Centro'silva
termos ... » deve ler-se: «Dr. Mário Jorge Figueiredo da ia 00
- contratado para exercer o cargo de médico de oftalrOolOgo rc'
Centro de Selecção de Coimbra/Região Militar do Centro, n
gime de vinte e quatro horas semanais, nos termos ... »
0
(Diário da República n." 258 - 2." Série, de 7 de Novembro de 198 .)

4.' S.
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Illell~ 1\ escriturária-dactilógrafa
Maria dos Prazeres de Jesus Gaio,
tenceonada na linha 5, página 82, da O. E. 4." Série, n." 3/80, perda Região Militar do Centro e não ao
Celltr ao Quartel-General
o de Gestão Financeira de Coimbra."

o

Chefe do Estado-Maior do Exército

Pedro Alexandre Gomes Cardoso, general
Está conf orme.

o

Ajudante-General

José Luís Almiro Canêlhas, general

EStADO_MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM
4.~ SÉRIE
~, ~
, <'1 D

~FEVEREIRO

~l!bl'
Ica·se

,

DO

EXERCITO

DE 1981

ao Exército o seguinte:

I-ADMISSõES
~Or

despa h
Co c o de 27 de Novembro de 1979, visado pelo Tribunal
ntas
\.
em 24 de Novembro de 1980;

de

l~atali

na Ro
' ,
Serv' sa - contratada para exercer as funções de auxiliar de
/lJ.oIÇ~de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército /
do ~Pltal Militar Principal, nos termos do n." 1 do artigo 3,°
da P ecreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2,°
do Dortaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, no' 2 do artigo 53:
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e § 5: do artigo 48:
nova ecreto_Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a
}.rarç redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de
da l?~' _D~spacho Normativo n." 254/80, publicado no Diári~
n,' 2/ubhca n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
(8
6/80, de 24 de Julho,
~o
devid
(D'
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
~
Or ..

lário d

a República n." 4 - 2," Série, de 6 de Janeiro de 1981.)

\lesp
COnt:~ho de 28 de Dezembro de 1979, visado pelo Tribunal de
J '
em 14 de Novembro de 1980;
úlla
dos S
Ç~esd:ntos ,~rutuoso Ferreira - contratada para exercer as funCIvil d auxIlrar de serviço de 2,· classe do Quadro do Pessoal
Exército/Regimento
de Artilharia de Costa, nos termos

°

' série

4
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22 de
do O.' 1 do artigo 3.· do Decreto-Lei n," 103/77. de 28 de
Março, e n." 1 do artigo 2." da Portaria n." 791/77• d:/76• de
Dezembro, n." 2 do artigo 53." do Decreto-Lei n". 29. 41892,
24 de Abril, e § 5." do artigo 48.. do Decreto-Lei n. da pelo
de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção da<rJ1latiVO
Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despacho N~, Série,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, Íbo.
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de ju

356/73.)

0

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.' 4-2.'

0.

Série, de 6 de Janeiro de 1981.)

Ide
ribUtla
de 1980, visado pelo T
de 1980:
fll~'
Victor Manuel Maia Alves Davim - contratado para ex~rc~r ~~scol~
ções de barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do ExerCito. 1 dO
Prática do Serviço de Transportes, nos termos do n. o.' I
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Març~ort!lfi~
do artigo 2." e alínea b) do n." 1 do artigo 3" da
de ~4
n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80• ViáriO
de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
da República n." 186, L' Série, de 13 de Agosto.

Por despacho de 27 de Março
Contas em 19 de Novembro

o

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

356/73.)

n.

(Diário da República n.? 4 - 2.' Série, de 6 de Janeiro de 1981.)

de

ribUtl:l1
Por despacho de 23 de Abril de 1980, visado pelo T
Contas em 14 de Novembro de 1980:
beirO
Eugénio Próspero - contratado para exercer as funções deAb~b!lfia
do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Regimeoto de retO,V)'
de Leiria, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Dec)~tleab
n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2,° e a Ipete,j1I'
do n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28 de bO rJo~
bro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e DespaC • 18'
mativo n." 254/80, publicado no Diário da República P'
1.. Série, de 13 de Agosto,

356/73.)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n."

(Diário da República n," 4 - 2,' Série, de 6 de Janeiro de 1981,)

4,' S.
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~
~Ord
espacho de 23 de Abril de 1980 visado pelo Tribunal de
Conr
'
as em 14 de Novembro de 1980:
Alcino
.
~
oa ~,artlOs Coutinho - contratado para exercer as funções de
ticr elro do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Práb a de Transmissões, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do
e
e ~~eto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2.°
28a ~nea b) do n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de
b e Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e
e
pú~racho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da ReICa n. o 186, 1.' Série, de 13 de Agosto.
(
São
devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." j56/}3.)
~~

-------------------------------------

~

da República n.? 4 - 2.' Série, de 6 de Janeiro de 1981.)

-

or d
C espacho de 23 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal de
Ontas
1\
em 14 de Novembro de 1980:
ll.lón'
b~~b~onteiro Catarino - contratado para exercer as funções de
};'or~lro_do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola
de
b
açao de Sargentos, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do
ec
'
alinreto -L ei. n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo
2,° e
b ea b) do n, o 1 do artigo 3.° da Portaria n.° 791/77, de 28 de
ez
Nor~rnb,ro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e Despacho
I,' S/~IVO n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
(São
rle, de 13 de Agosto.
dev'd
I Os emolumentos

(D'

~

lário d

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

a República n.s 4 - 2," Série, de 6 de Janeiro de 1981.)

or d
espa h
COnt C O de 23 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal de
Jos'
as em 19 de Novembro de 1980:
e Santo
do Q s Jacinto _ contratado para exercer as funções de barbeiro
taria Uadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Infando D das Caldas da Rainha, nos termos do n." 1 do artigo 3.°
e alinecreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2,°
de D ea b) do n." 1 do artigo 3.. da Portaria n." 791/77, de 28
llachoezernbro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e Desn,' 186Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
(São
' 1.' Série, de 13 de Agosto,
devid
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário d a R eputbliIca n." 4 -

' d e 1981,)
2," Série, d e 6 d e Janeiro
O'

• série

20
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1 de
Por despacho de 23 de Abril de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 19 de Novembro de 1980:

{oo·
Fernando do Amaral Albuquerque - contratado para exerce~ a;Regi.
ções de barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do Exérclt~igo3.'
mento de Infantaria de Viseu, nos termos do n." 1 do artigo Z·'
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do a( 77, de
e alínea b) do n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 79 /e peSo
28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, âblici1
pacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da .Rep
n." 186, L' Série, de 13 de Agosto.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.

• 356/13.)

(Diário da República n.· 4 - 2.· Série, de 6 de Janeiro de 1981.)

1 de
P or d espach o de 30 d e Abril
n de 1980 , visado pelo Tribuna
Contas em 23 de Outubro de 1980:

r aS
Armando Gonçalo da Silva Oliveira - contratado para e~:~;citol
funções de barbeiro do Quadro do Pessoal Civil d~ 1 da ar·
/Hospital Militar Regional n.· 1, nos termos do n.
• 1 dO
tigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março: n.• 1911
artigo 2: e alínea b) do n." 1 do artigo 3: da Portana n.Z4 de
/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80,
de J)jiÍfio
Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicadO no
da República n.? 186, L" Série, de 13 de Agosto.
56/13-)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário da República n.? 4 - 2." Série, de 6 de Janeiro de 1981.)

de
ribunal
Por despacho de 30 de Abril de 1980, visado pelo T
Contas em 19 de Novembro de 1980:

dO
.
b rbeirO.
Adelino Braz - contratado para exercer as funções de a serViÇO
Quadro do Pessoal Civil do Exército /Escola Prática doDecretO;
de Transportes, nos termos do n." 1 do artigo 3: do Iíoea /J
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2.' e a Dezejl1·
do n." 1 do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 dehO rJor·
bro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e Despac n' 186,
mativo n." 254/80, publicado no Diário da República .
1.' Série, de 13 de Agosto.

356/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n."
(Diário da República n.O4-2.'

Série, de 6 de Janeiro de 1981.)

4.
~rie

---=
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d

Cespacho de 30 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal de
Ontas em 19 de Novembro de 1980:
~anUel Ir .
~
de b Ibe~ro Lopes Bexiga - contratado para exercer as funções
de /rbelro do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
do ;fantaria
de Abrantes, nos termos do n." 1 do artigo 3.°
e I' ecreto_Lei n.° 103/77, de 22 de Março, n.° 1 do artigo 2.°
28 a~nea b) do n.° 1 do artigo 3.° da Portaria n.° 791 /77, de
De e Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e
pú~r.acho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Re(Sã
ICa n.O 186, L" Série, de 13 de Agosto.
o de .
vldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário d

~
Ot

h

a República n.? 4 - 2.' Série, de 6 de Janeiro de 1981.)
d

C:spacho de 5 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal
lltas em 14 de Novembro de 1980:

de

~°tn·

Illgos P' h
bacb' in eiro Moreira - contratado para exercer as funções de
tn eira do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de
l)egenharia de Espinho, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do
e ~~eto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2.°
nea
28 d
b) do n." 1 do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de
l)es e Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e
Púbfacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Re(SICa n.° 186, 1.. Série, de 13 de Agosto.
ao devo
(D' Idos emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
lário d

~

a República n," 4 - 2." Série, de 6 de Janeiro de 1981.)

Ot

despa h
COnt c o de 6 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de
t\lr
as em 28 de Novembro de 1980:
tedo u
aUXiUssumane Seik - contratado para exercer as funções de
do t a~ ~e serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil
'do l)xerclto/ Academia Militar, nos termos do n." 1 do artigo 3.°
do a e~reto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3
do a Ctt.IRO
53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1
-lei rnl~o 3.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto/80 . 246/80, de 24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/
de A_PUblicadono Diário da República n." 186, 1." Série, de 13
(S~O
Rasto.
deVid
(D'
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
lário d

a República n.s 4 - 2.' Série, de 6 de Janeiro de 1981.)

• Série
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------------------------------------Por despacho de 12 de Maio de 1980, visado pelo
Contas em 19 de Novembro de 1980:

4
_____:;-----

TribUna

Ide

full'
António da Mota Pereira Ribeiro - contratado para exerce\ /BaW
ções de barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do Exércl ~igo3.:
lhão de Infantaria de Aveiro, nos termos do n." 1 do artigo Z·
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do a[/77, de
e alínea b) do n." 1 do artigo 3: da Portaria n." 79 ]UlbO,e
28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80,
de 24
da fle'
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no DlarlO
pu blica n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto.
n." 356/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei

.?~

(Diário da República n." 4 - 2.· Série, de 6 de Janeiro de 1981.)

ribun
Por despacho de 4 de Junho de 1980, visado pelo T
Contas em 19 de Novembro de 1980:

ai de

-eS
Paulo Pedro Monteiro Ramos - contratado para exer~er a iJJlel1tO
de barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do ExércIto/~~g 3.' d~
de Infantaria de Viseu, nos termos do n." 1 do arUg tigO Z·
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do a~/77, de
e alínea b) do n." 1 do artigo 3: da Portaria n." 79 ]UlbO,e
28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80,
de 24. ~~ da fle'
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Dlarzo
pública n." 186, 1." Série, de 13 de Agosto.
: 356/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n

s funço

(Diário da República n." 4 - 2." Série, de 6 de Janeiro de 1981.)

Por despacho de 12 de Maio de 1980, visado pelo
Contas em 19 de Novembro de 1980:

de

TribUnal
u~'

Manuel Filipe da Costa, auxiliar de serviço de 1.' classe d~r~adO
dro do Pessoal Civil do Exército / Academia Militar - conJ!leswo
para exercer as funções de vigilante de 2: cIa~se dopecreto:
quadrai AM, nos termos do n." 1 do artigo ~. dOo da l'~ro
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artIgo 5. rJ!latl~
taria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Despacho 1'J~. SérIe,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, d' 1u11lo,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 e
3)
° 356/7'
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n," 5 - 2.' Série, de 7 de Janeiro de 1981.)

~.
-----=
~lie
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N.· 2

~or d
espacho de 30 de Abril de 1980 visado pelo Tribunal de
C°nt
'
as em 19 de Novembro de 1980:
Joaqu,
d;m Francisco Ramos, auxiliar de serviço de 1.' classe do QuaPaorado Pessoal Civil do Exército / Colégio Militar - contratado
qU exercer as funções de vigilante de 2.· classe do mesmo
n .adro/CM, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei
n:. ~03/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 5." da Portaria
180 91/7?, de 28 de Dezembro, Despacho Normativo n." 254/
13 pUbltcado no Diário da República n." 186, L" Série, de
e Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São
devidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

d

(Diú:

no da República n.? 5 - 2.' Série, de 7 de Janeiro de 1981.)
~Ot

despa h
Co c O de 1 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal
ntas em 27 de Novembro de 1980:

de

~aria A "
as f meha Jordão de Carvalho Santos - contratada para exercer
}les'Unções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do
mosOaI Civil do Exército/Escola Prática de Infantaria, nos terde ~ do n.. 1 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
Dez arço, n." 1 do artigo 2." da Portaria n." 791/77, de 28 de
24 dembro, n." 2 do artigo 53.. do Decreto-Lei n." 294/76, de
e
de 3 de Abril, e § 5." do artigo 48." do Decreto-Lei n." 41 892,
Dec de Outubro de 1958, com a nova redacção dada pelo
n.· ~~to-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despacho Normativo
4
de 13 /80, publicado no Diário da República n." 186, I: Série,
de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(Sao
devid
(D'"
os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
1(lr,O

~

d

a República n.· 6 - 2.' Série, de 8 de Janeiro de 1981.)

{)t

desPa h
COntac o de 19 de Outubro de 1979, visado pelo Tribunal de
~
S em 27 de Novembro de 1980:
atia de L
as f
Urdes da Luz Simões Lapa - contratada para exercer
}lessunÇões de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do
termoal Civil do Exército/Direcção
da Arma de Infantaria, nos
22 dOSdo 11.· 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de
28 de Março, n." 1 do artigo 2." da Portaria n." 791/77, de
/76 e Dezembro, n." 2 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/
e
n.·
24 de Abril, e § 5." do artigo 48. do Decreto-Lei
892, de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção

'4:

0
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DespachO
dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março,
o 186,
Normativo n.? 254/80, publicado no Diário da Repúb.lica O'Z4 de
L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, d e
Julho,
, '356/73,)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n.' 6 - 2,' Série, de 8 de Janeiro de 1981.)

Ide
Por despacho de 27 de Outubro de 1979, visado pelo Tribuna
Contas em 27 de Novembro de 1980;
e){ercef
Maria José de Jesus Fernandes Marques - contratada para dto dO
as funções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Qua tertfl0s
Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal, nos ZZ de
do n." 1 do artigo 3.' do Decreto-Lei n." 103/77, de Z8 de
Março, n." 1 do artigo 2.' da Portaria n." 791/77, d; 76, de
Dezembro, n." 2 do artigo 53.' do Decreto-Lei n.'. 290/41892,
24 de Abril, e § 5.' do artigo 48. do Decreto-Le! n. ecretO'
de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção dada pelo Do Z54/
-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despacho Normativo ~~ie, de
/80, publicado no Diário da República
n." 186, 1." Se
13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de JulhO.
o
356/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
0

(Diário da República n." 6-2.'

Série, de 8 de Janeiro de 1981.)

de
naI
Por despacho de 27 de Novembro de 1979, visado pelo Tn'bu
Contas em 27 de Novembro de 1980;
e){er'
Leonor Ângela de Oliveira Ferrinha Santos - contratada par~uad(O
cer as funções de auxiliar de serviço de 2.' classe d~ I )los
do Pessoal Civil do Exército /Hospital Militar PrincIPN1, de
termos do n." 1 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/11, de
22 de Março, n." 1 do artigo 2.. da Portaria n." 7?1 o Z94~
28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53.. do Decreto-LeI n'etO,VI
/76, de 24 de Abril, e § 5.. do artigo 48.. do Vec!o Md~
n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacçNortfl~'
pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, DespachO o 186,
tivo n." 254/80, publicado no Diário da República
n-Z4 de
L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de
Julho.
56/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário da República n.' 6 - 2.' Série, de 8 de Janeiro de 198!.)

4,' S' ,
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ilor d
Cespacho de 27 de Novembro de 1979, visado pelo Tribunal de
Ontas em 27 de Novembro de 1980:

A_..

~aria

~

<>..lneliade Oliveira Morão Barata - contratada para exercer
~s funções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do
d essoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal, nos termos
n,o 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103(77, de 22 de
D arço, n. ° 1 do artigo 2.° da Portaria n.° 791 (77, de 28 de
24ezernbro, n." 2 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294(76, de
d de Abril, e § 5.° do artigo 48.° do Decreto-Lei n." 41 892,
.{ ~ de Outubro de 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto/8~1 n.O 2:8(76, de 27 de Março, Despacho Normativo n.o, 254/
13 ' PUblicado no Diário da República n." 186, L" Séne, de
de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.

M

(São
deVidos emolumentos
(D'á
I

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

rio da República n.? 6 _ 2," Série, de 8 de Janeiro de 1981.)

!lor d

Cespacho de 27 de Novembro de 1979, visado pelo Tribunal
Ontas em 27 de Novembro de 1980:
~aria M
fu _anuela Lopes Mafra Pireza- contratada para exercer as
so nÇoes de auxiliar de serviço de 2,· classe do Quadro do Pesd aI Civil do Exército/Hospital
Militar Principal, nos termos
.;; n,o 1 do artigo 3,° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
D arço, n,O 1 do artigo 2.° da Portaria n." 791/77, de 28 de
24ezernbro, n." 2 do artigo 53,° do Decreto-Lei n." 294/76, de
de 3de Abril, e § 5.° do artigo 48.° do Decreto-Lei n." 41 892,
.l . de Outubro de 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto/8~1 n," 218(76, de 27 de Março, Despacho Normativo n." 254/
13 ' Publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de
de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
(São d
eV'd
I os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356(73.)
(Diári
!l

o da República n." 6 -

2," Série, de 8 de Janeiro de 1981.)

Or d

C~S~acho de 27 de Novembro de 1979, visado pelo Tribunal de
n as em 27 de Novembro de 1980:
1Seted
as ; luz Conceição Silva Vasconcelos - contratada para exercer
~es unções de auxiliar de serviço de 2.· classe do Quadro do
do SOaICivil do Exército/Hospital
Militar Principal, nos termos
l\1an,· 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103 (77, de 22 de
rço, n." 1 do artigo 2." da Portaria n." 791 (77, de 28 de

l'

4' Série
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Dezembro, n."
24 de Abril, e
de 3 de Outubro
-Lei n." 218/76,
/80, publicado
13 de Agosto,

~

76 de
2 do artigo 53.· do Decreto-Lei n." 294141'89Z,
§ 5.· do artigo 48.· do Decreto-Lei n." creta'
de 1958, com a nova redacção dada p.elo D: 254/
de 27 de Março, Despacho Normatrw ~"e de
no Diário da República n." 186, 1." Sef! '
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de JulhO.

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 6-2,'

·

n.

• 356/73,)

Série, de 8 de Janeiro de 1981.)

Por despacho de 11 de Dezembro de 1979, visado pelo Tribuna
Contas em 27 de Novembro de 1980:

Ide

~ s de
José Rodrigues Luís Pedro - contratado para exercer as funçtCivil
auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro do Pessoa. 1 da
do Exército/Hospital
Militar Principal, nos termos do ni'nea b)
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/71, de 22 de MarçO, a 124 de
do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/16, de 28 de
Abril, n." 1 do artigo 3.. da Portaria n." 791/71, de acbO
Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e Des~ 186,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n.
1.' Série, de 13 de Agosto.
(São devidos emolumentos
(Diário

nos termos do Decreto-Lei

·

n.

• 56/73,)
3

da República n.· 6 - 2.' Série, de 8 de Janeiro de 1981.)

Ide
Por despacho de 1 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 27 de Novembro de 1980:
~ s de
Ambrósio Leitão Paulo - contratado para exercer as funç~eCivil
auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro do Pess~a ão e
do Exército/Centro
Militar de Educação Física, ;Equltaçcreto'
Desportos, nos termos do n." 1 dos artigos L· e 3." do ~e rtaria
-Lei n. o 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2." da ~o ar'
n." 791/77, de 28 de Dezembro, e alínea b) do n." 3
tigo 53.. do Decreto-Lei n." 294/16, de 24 de Abril.
)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

·

n.

• 356/7~'

(Diário da República n.· 18- 2." Série, de 22 de Janeiro de 1981.)

I de
Por despacho de 7 de Dezembro de 1979, visado pelo Tribuna
Contas em 9 de Janeiro de 1981:
de
argO
Isaura Augusta de Campos - contratada para exercer o cevil da
auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal ~erJllOS
Exército /Instituto Militar dos Pupilos do Exército, nos

4-
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dOn01d
.
22.
os artigos
1.0 e 3.° do Decreto-Lei . n." 10/7
3 7 , de
28 de Março, n." 1 do artigo 2." da Portaria n." 791/77, de
/76 de Dezembro, n." 2 do artigo 53. ~o Decreto-Lei n." 294/
no' de 24 de Abril, e § 5." do artigo 48." do Decreto-Lei
d· d 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção
a~. a pelo Decreto-Lei n." 218176, de 23 de Março, n." 3 do
ch 19o 2.° do Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e Despan 0 Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
(Sã . 186, 1.' Série, de 13 de Agosto.
o (D._V~
de id os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
0

0

lOna da República

n.? 18 -

2.' Série, de 22 de Janeiro de 1981.)

~o
r ~~spaCho de

14 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal
ntas em 12 de Janeiro de 1981:

de

~ariaç_ R.Osa Gonçalves Campos _ contratada para exercer as funC~e~de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal
telVll do Exército/Regimento
de Infantaria de Abrantes, nos
2{rnos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de
28 de Março, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de
/80de De~embro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/
13 ' Publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de
ali de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e
24nea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de
(Sã
de Abril.
o de .
(Djv~dos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
árza da República

n." 20 _ 2.' Série, de 24 de Janeiro de 1981.)

\lor d
C~spacho de 28 de Dezembro de 1979, visado pelo Tribunal de
lie ntas em 22 de Dezembro de 1980:
rll1ín·
de la P~?afina Lacão Garção - contratada para exercer o cargo
do ~U~tll~r de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil
ll10 xerclto/Centro de Gestão Financeira - Geral/DSF, nos terde s do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
2.4 ~arço, n." 2 do artigo 53.. do Decreto-Lei n." 294/16, de
de 3e Abril, § 5.. do artigo 48." do Decreto-Lei n." 41 892,
De de Outubro de 1958, com a nova redacção dada pelo
180creto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Decreto-Lei n." 246/
cad' de 24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publie n? no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto,
(Sã
. 1 do artigo 2.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
o de .
(DjV~dos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/13.)
árza da República

n." 22 _ 2." Série, de 27 de Janeiro de 1981.)

23
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Ide

Por despacho de 8 de Outubro de 1979, visado pelo Tribuna
Contas em 15 de Dezembro de 1980:
~ de prO"
Cristine Cognet Ruivo - nomeada para exercer as funçoes 'citol
fessora provisória do Quadro do Pessoal Civil do E"ern., 1
/Instituto Militar dos Pupilos do Exército, nos termoS~O ÇO, e
do artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 d: oal6377,
alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5." do Decreto-Lei P: 2.' dO
de 11 de Junho de 1965, e alínea a) do n." 3 do artIgO
Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março.
.

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.

°

356/73.)

(Diário da República n.? 24 - 2." Série, de 29 de Janeiro de 1981.)

II - MUDANÇAS DE SITU~ÇÃO
I de
Por despacho de 13 de Janeiro de 1981, anotado pelo Tribuna
Contas em 15 de Janeiro de 1981:

. dO

"(l0

José Manuel de Oliveira Santos, operador de registo estagIaplátíca
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Serviço de Info~aneiro
do Exército - exonerado do referido cargo desde 2 de dor de
de 1981, data em que tornou posse do cargo de opera
registo B do mesmo quadro.
(Diário da República n," 26 - 2.' Série, de 30 de Janeiro de 1981.)

III - PROMOÇõES

I de
Por despacho de 29 de Maio de 1979, visado pelo Tribuna
Contas em 11 de Novembro de 1980:
QuaLaurinda Trindade Crespo, auxiliar de serviço de 2: classe dOpoJlcia
dro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Instrução de e l10s
do Exército - promovida a auxiliar de serviço de 1.' class ,

4·
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terrn
d Os dos n." 1 e 5 do artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77,
De 22 de Março, artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de
24ezembro, n." 3 do artigo 2." do Decre!o-Lei n." 246/80, de
D' ,d~ Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
(Sã lano da República n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto.
o deVI
id os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário

da

República n." 4 - 2." Série, de 6 de Janeiro de 1981.)

!lor d
Cespacho de 5 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal de
Ontas em 19 de Novembro de 1980:
JOão
~eida,
terceiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil do
rn er~lto/Distrito de Recrutamento e Mobilização de Viseu - prod~Vldooa segundo-oficial do mesmo quadro/DRMV, nos termos
1\1: n. 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
Darço, artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
p;~f.acho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Reno ICa n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
(Sã . 246/80, de 24 de Julho.
o deV'd
I os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

B:~

(Diário

da

República n," 4 - 2.' Série, de 6 de Janeiro de 1981.)

!lor d
C~~acho de 28 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal de
~
as em 14 de Novembro de 1980:
anUeI
.
i>e FrancIsco Lopes da Silva, terceiro-oficial do Quadro do
__ssoal Civil do Exército /Direcção do Serviço de Intendência
rn promovido a segundo-oficial do mesmo quadro/DSI, nos terdeoS2
do n." 1 dos artigos L· e 3." do Decreto-Lei n." 103/77,
De 2 'CIeMarço, artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de
da~mb~o, Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário
n' 2epublica n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
(Sã . 46/80, de 24 de Julho.
o de .
Vidas emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
!l

(Diári

Or d

<'\

o da República

n,"

4-

2." Série, de 6 de Janeiro de 1981.)

C~~~acho de 13 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de
as em 22 de Dezembro de 1980:
ll.t6n·
la d. e Fátima dos Anjos Lameiras Conceição Tavares, escrit\.lr'
IR.. ar~a-dactilógrafa 'CIo Quadro do Pessoal Civil do Exército/
eglmento de Infantaria de Elvas - promovida a terceiro-oficial

4' série
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. o 3.'
do mesmo quadro/Rlfilvas, nos termos do n." 1 do a~tlg11.' 1
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea a) 011, de
do artigo 18.° e n." 2 do artigo 19.° da Portaria n." 791/. 2541
28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normati~o. 11· de 13
/80, publicado no Diário da República n." 186, 1." Sene,
de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.

356/73.)

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n."
(Diário da República n." 24-2.'

Série, de 29 de Janeiro de 1981.)

I de
Por despacho de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 18 de Dezembro de 1980:
• classe
Eglantina Carvalho Sengo Rolhas, auxiliar de serviço de ~: r dOs
do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Instituto ~ll1tade I:
Pupilos do Exército - promovida a auxiliar de serVIÇO4 e S
classe do mesmo quadro/IMPE, nos termos dos n. ao 1'o ar'
do artigo 3.' do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Marf 3 dO
tigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, ~', '0 da
artigo 2.' do Decreto-Lei n." 246/80, publicado no D1ar1
República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
•

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.

o

356/73.)

(Diário da República n." 24 - 2.' Série, de 29 de Janeiro de 1981.)

1 de
Por despacho de 8 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 18 de Dezembro de 1980:
Qlla'

Fernando Martins Teixeira Ribeiro, desenhador de 1.' classe d;studOS
dro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de AltoS adIOI
Militares - promovido a desenhador-chefe do mesmo Óllcreto'
/Colégio Militar, nos termos do n." 1 do artigo 3." d? ~ 191/
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19.' da PortarJa n. pllblJ'
/77, de 28 de Dezembro, Despacho Normativo n." 254/80ÁgostO,
cado no Diário da República n." 186, L' Série, de 13 de
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.

56/13.)

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário da República n." 300 bro de 1980.)

2.' Série (2. Suplemento), de 30 de
0

til"

peze
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POr d
Cespacho de 28 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 5 de Dezembro de 1980:

31

de

~aria d
..
dr e Lurdes Chasqueira Costa e Cunha, terceiro-oficial do Qua__o do Pessoal Civil do Exército/Centro
Financeiro do Exército
te promovida a segundo-oficial do mesmo quadro/Cf'E, nos
17
do n." 1 dos artigos 1.0 e 3.° do Decreto-Lei n." 103/
-L : de 22 de Março, alínea b) do n." 1 do artigo 8.° do Decreto17;1 n. 33/80, de 13 de Março, e artigo 19. da Portaria n.· 791/
(Sã
' de 28 de Dezembro.
o devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

r;:os

O

0

(Diário d

a República n.? 300 bro de 1980.)

2.' Série (2.° Suplemento), de 30 de Dezem-

IV - TRANSFER'E:NCIAS
Annas e serviços
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição

S

de Sargentos

egUndo. '.

Da _ofIcIal (92004472) Maria Alice Fortes de Castro Lopo Ben

D

vld, do Batalhão de Serviço de Transportes.
.
consIderada nesta situação desde 30 de Dezembro de 1980.

eVe ser

Escolas práticas das armas e serviços,
centros de instrução e unidades
~
Regimento de Infantaria de Castelo Branco
scriturá .
~e .rla-dactilógrafa (92136373) Maria do Carmo Dias Pires, do
D
glmento de Infantaria de Faro.
eVe

ser

considerada

nesta situação desde 21 de Janeiro

de 1981.

Regimento de Infantaria de Queluz
~estr
e d
lnst e 1.' classe (90059711) José de Carvalho, do Campo de
Dev ruÇão Militar de Santa Margarida.
e ser
.
.
consIderado nesta situação desde 26 de Janeiro de 1981.
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Regimento de Transmissões

, . te'
Escriturária-dactilógrafa (92008772) Ilda Isolina Alves AraUJo
lheiro Condeço, do Hospital Militar Principal.
1981.
Deve ser considerada nesta situação desde 6 de Janeiro de

Esquadrão de Lanceiros do Funchal
to de
Cozinheiro (91054477) José César Duarte Coelho, do Regimen
Infantaria do Funchal.
1980.
Deve ser considerado nesta situação desde 15 de Abril de

Batalhão do Serviço de Saúde
rJovais,

.
Operador de registo «A» (92101275) Maria Suzete PlSCO
da Direcção do Serviço de Informática do Exército.
Deve ser considerada nesta situação desde 26 de Dezembro

de 1980.
JesUs

Auxiliar de serviço de 2.' classe (92011677) Maria Rosa de
Neto, do Regimento de Infantaria de Setúbal.
1981.
Deve ser considerada nesta situação desde 20 de Janeiro de
ares
Auxiliar de serviço de L" classe (92032477) Maria Rosa pom
Tavares, do Regimento de Infantaria de Setúbal.
1981.
Deve ser considerada nesta situação desde 20 de Janeiro de

vasco,
Auxiliar de serviço de 2," classe (92011577)
do Regimento de Infantaria de Setúbal.

Rosária Rosa
1981.

Deve ser considerada nesta situação desde 20 de Janeiro de
Distritos de recrutamento e mobilização
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Abrantes
Escriturário-dactilógrafo (91016471) Joaquim António Galhardas poro,
do Regimento de Infantaria de Abrantes.
1981.
Deve ser considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 2
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Diversos
Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército
l!,scr~turária_dactiIÓgrafa
(92027974) Maria Antónia Estriga Chibelles,
D o Quartel-General da Região Militar do Sul.
eVe s
er considerada nesta situação desde 29 de Dezembro de 1980.
Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
&arb .
o (91003079) Adalberto Maurício Gomes, da Escola Prática
l'.
e
Infantaria .
Ue
ve ser
considerado nesta situação desde 7 de Janeiro de 1981.

:r

v-

DECLARAÇõES
Rectificações

I's,ldro
1) Ir
Fica .nulo e de nenhum efeito o contrato respeitante
.
.
a M'ano
C\vi} d Ibelro para o cargo de motorista do Quadro do Pessoal
a O'd o EXército/Hospital Militar Regional n." 1, a que se refere
VirtUd:1'I1
do Exército n." 4, de 1 de Abril de 1980, pág. 146, em
de o mesmo não ter tomado posse do citado cargo.
P' 2) N
a!l, 25}a Ordem do Exército n." 10, de 1 de Outubro de 1980,
Illento'd' a auxiliar de serviço de 2." classe nomeada para o Regida Sir\' e I~fantaria de Queluz/Serra da Carregueira, chama-se Maria
a Dias Parela e não Maria José Dias Parola.

o

Chefe do Estado-Maior do Exército

Pedro Alexandre Gomes Cardoso, general
~tá Conforme.

o Ajudante-General

José Luís Almiro Canêlhas, general

'------------------------------

t~~
-~

~SrADO.MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM
4~ •
. SERIE

,

DO

EXERCITO

~,' 3/
~

MARÇO

DE 1981

~lIbl'

Ica·se

ao Exército o seguinte:

I-ADMISSõES
~Or
despa h
COntc o de 28 de Fevereiro de 1979. visado pelo Tribunal de
1\
as em 27 de Novembro de 1980:
I1.tÓnj

QU:dAmérico dos Santos. auxiliar de serviço de 1." classe do
Para ro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - nomeado
/CM: eXercer o cargo de empregado de mesa do mesmo quadro/
n,' lO nos termos do n.' 1 dos artigos L' e 3: do Decreto-Lei
11.,' 4 3/77, de 22 de Março, alínea a) do n." 1 e alínea b) do
e n' do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
\le~b 3 do artigo 25: do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Node
de 1969, n." 3 do artigo 2: do Decreto-Lei n." 246/80.
no D" ~e Julho, e Despacho Normativo n." 254/80. publicado
(São
lano da República n.' 186, L" Série, de 13 de Agosto.
devid
(D'
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

2;0

lário d

a República n.' 14-2."

Série, de 17 de Janeiro de 1981.)

)lor
despach
COnt O de 28 de Dezembro de 1979, visado pelo Tribunal de
J
as em 27 de Novembro de 1980:
oSé \.
'VJ.a·
l}less~l~P~r7ira, auxiliar de serviço de L" classe do Quadro do
Ceroa CIVil do Exército/Colégio Militar-nomeado
para exerCargO de empregado de mesa do mesmo quadro/CM. nos

4• Sé~e
36
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N.· 3

~

. • 103/77,
termos do n." 1 dos artigos 1.. e 3.. do Decreto-Lei o.• 4 do
de 22 de Março, alínea a) do n." 1 e alínea b) do n. o'' 3
artigo 3.. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, eernbtO
do artigo 25.. do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de 1'l0\' de Z4
de 1969', n." 3 do artigo 2: do Decreto-Lei n." 246/80, piá'
0
de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado 0
rio da República n." 186, 1.' Série, de 13 de AgostO.
. • 356/73,)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n,
(Diário da República n." 14 -

2.' Série, de 17 de Janeiro

Por despacho de 6 de Outubro
Contas em 18 de Dezembro

de 198!.)

uoa

1 de

de 1980, visado pelo Trib
de 1980:

Qtla'
António José de Ascenção, auxiliar de serviço de 2: classe doOleado
dro do Pessoal Civil do Exército/Academia
Militar - ~~, oos
encarregado de serviço de 2: classe do mesmo quadro/ 7, de
3/7
termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei o.' 10 de Z8
7
22 de Março, n." 1 do artigo 5.. da Portaria
791/~ ~do !lo
C
de Dezembro, Despacho Normativo n." 254/80, publt ostO, e
Diário da República n." 186, I: Série, de 13 de Ag
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.

o"

• 356/73.)

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 14 - 2.' Série, de 17 de Janeiro

n.

de 198!·)

uoa

1 de

Por despacho de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Trib
Contas em 18 de Dezembro de 1981:

" classe
Carlos Alberto Rodrigues Ramos, auxiliar de serviço de _t' r'/ !lo'
do Quadro do Pessoal Civil do Exército 1Colégio M:iht~uad!°j
meado encarregado de serviço de 2: classe do mesm~ o: 103
1
/CM, nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decret~-Lel. 191/1'
/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 5: da Portana n. 25.' dO
. o
~o
de 28 de Dezembro, conjugado com o n." 3 do arUgvespa"
Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro de 1969: o.' 186;
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Repúbllc~ de Z
L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 245/8 ,
de Julho,
73,)
356/
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei o:
(Diário da República

11.·

14-2."

Série, de 17 de Janeiro

de 1981.)

z_
4·
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Jlor d
e:paCho de 22 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
23 de Dezembro de 1980:
}lern
..
~~do Gil Almeida Lobato Faria - nomeado professor provisório
te Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar, nos
n,~rnos da alinea a) do n." 1 do artigo 5." do Decreto-Lei
,t ,46377, de 11 de Junho de 1965, e artigo 13." do DecretoDeel n,· 43/76, de 20 de Janeiro, e n." 1 do artigo 3." do
tiv creto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e Despacho Normarieo n,· 79/77, publicado no Diário da República n." 81, 1.. Sé(s[
,de 6 de Abril.
o <le '
Vldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diár'

.

10

da República n." 46 _ 2," Série, de 24 de Fevereiro de 1981.)

!lar
despach o de 7 de Novembro de 1979, visado pelo Tribunal
(;ont
as em 26 de Fevereiro de 1980:

de

}ler
naodo
'
Qu d aOdngues
de Almeida, auxiliar de serviço de 1,· classe do
a
eo ro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - nomeado
c
ter~rregado de serviço de 2," classe do mesmo qUllldro/CM, nos
22 dOSdo n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de
28 / Março, n." 1 do artigo 5." da Portaria n." 791/77, de
Decr: Dezembro, conjugado com o n." 3 do artigo 25." do
(s[o
tO-Lei n." 49410, de 24 de Novembro de 1969,
<lev'd
(D'. ~ Os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
larlo

d a República n." 46 _

2,' Série, de 24 de Fevereiro de 1981.)

!lOt
QespachO de 7 de Novembro de 1979, visado pelo Tribunal
(;oot
C:'
as em 26 de Fevereiro de 1980:
<lnd'

de

Ido G
do pomes
Alves, auxiliar de serviço de 1.. classe do Quadro
regadesSoal Civil do Exército/Colégio
Militar - nomeado encarl))os o de serviço de 2," classe do mesmo quadro/CM, nos ter22 d do n." 1 do artigo 3,· do Decreto-Lei n." 103/77, de
28 de Março, n." 1 do artigo 5." da Portaria n." 791 /77, de
Decre Dezembro, conjugado com o n." 3 do artigo 25." do
(s~o eto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro de 1969,
<levid
(D'.
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
IQrio d

a República n." 47 _ 2," Série, de 25 de Fevereiro de 1981.)

4• Série
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ai de

uO

Por despacho de 7 de Novembro de 1979, visado pelo 1'rib
Contas em 27 de Fevereiro de 1980:

o dO
Mário Bernardo, auxiliar de serviço de 1.. classe do Quad:carrePessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - nomeado eOS ter'
gado de serviço de 2: classe do mesmo quadro/CM,;
de 22
mos do n." 1 do artigo 3," do Decreto-Lei n," 103/7 d' 28 de
de Março, n." 1 do artigo 5," da Portaria n." 791/77, ;ecreto'
Dezembro, conjugado com o n." 3 do artigo 25," do
-Lei n." 49410, de 24 de Novembro de 1969,
56/13,)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

o" 3

81

(Diário da República n," 47 - ;" Série, de 25 de Fevereiro de 19

Por despacho de 7 de Novembro de 1979, visado pelo
Contas em 27 de Fevereiro de 1980:

,)

I de
1'ribuoa

se dO
Manuel Nunes da Silva Pina, auxiliar de serviço de 1.' c1~tlleadO
s
Quadro do Pessoal Civil do Exército / Colégio Militar - n terrIl°
encarregado de serviço de 2: do mesmo quadro /CM, n~s 22 de
do n." 1 do artigo 3,· do Decreto-Lei n." 103/77, e 28 de
Março, n." 1 do artigo 5: da Portaria n." 791/77, d~ecretO'
Dezembro, conjugado com o n." 3 do artigo 25: do
-Lei n." 49410, de 24 de Novembro de 1969,
• 356/13,)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 47 -

o'

81

2,' Série, de 25 de Fevereiro de 19

,)

I de
"""ribuOa
'Por despacho de 10 de Outubro de 1979, visado pelo ~
Contas em 12 de Fevereiro de 1980:
dO
'd
dO
e 1,' classe Ido Qua,dlOfOs
A n tõnimo G era ld es, auxi'I'lar d e serviço
do Pessoal Civil do Exército /Instituto Militar dos PUfsse dO
Exército _ nomeado encarregado de serviço de 2." c a 3' dO
'o
' d~
mesmo quadro/IMPE,
nos termos do n." 1 do artl~ o 5: 3
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do art1g o o.'
brO
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado co!:: vetll
do artigo 25: do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de l"O
de 1969,
o 356/13,)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei o'
1
(Diário da República n," 47 - ;" Série, de 25 de Fevereiro de 198 ,)

4.' Séne
'
.........._
~
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~Ordes
Co pacho de 5 de Dezembro de 1979, visado pelo Tribunal de
J
ntas em 7 de Janeiro de 1981:
OaqUi
dom Afonso de Sousa Militão, auxiliar de serviço de 2.. classe
l{ ,~uadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-Ge,peral
da
.
de
2 eglao M'li
1 tar do Centro - nomeado encarregado
de serviço
~ c:asse do mesmo quadro/Escola 'Prática do Serviço de Transn' ~~ ,nos
termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto- L'ei
n:' ~03/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 5.° da Portaria
/80 91/7y, de 28 de Dezembro, Despacho Normativo. n." 254/
de A_PUbhcadono Diário da República n." 186, 1.. Série, de 13
(s[
gosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
o dev'd
" 1 Os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
l

(D la '
no da República

.

n," 47 _ 2." Série, de 25 de Fevereiro de 1981.)

~or
despa
Co
t Ch O de 25 de Setembro de 1979, visado pelo Tribunal de
n as em 22 de Janeiro de 1981:
~aria l'
efect~resa Machado Lopes de Almeida Urze Pires, professora
com,IVa do Ministério da Educação e Ciência - nomeada em
~il'~ssão para o Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
do 'r;r dos Pupilos do Exército, nos termos do n." 1 do artigo 3 ..
da Pecreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 3 do artigo 3..
dad ortaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção
do a pela Portaria n." 710/78, de 6 de Dezembro, e alinea c)
no'
1 do artigo 1.0 e n." 2 do artigo 2." do Decreto-Lei
(S~o
377, de 11 de Junho de 1965,
deVidOs emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(D'/.

~6

~

1.lrio d

a República

n," 48 -

.

2,' Série, de 26 de Fevereiro de 1981.)

Or
despa h
COntac o de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal de
~
s em 18 de Dezembro de 1980:
aria li
dto ~ena Guerreiro Mestre Avó, escriturária-dactilógrafa do Quadê 'o Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de Intennc
ll'Iatel~- nomeada para exercer as funções de identificaddor de
n,' {lal de 2." classe do mesmo quadro/DSI.
nos termos do
n,' 1 do artigo 3.' do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
besp do artigo 5,° da Portaria o .. 791/77, de 28 de Dezembro,
bli acho Normativo 0° 254/80, publicado 00 Diário da RepúcQ
(s ISO ~" 186, 1.. Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei o." 246/
~o d' e 24 de Julho,
eVid
(Diári Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei
356/73,)

o"

o da República

n," 48 _ 2,' Série, de 26 de Fevereiro de 1981.)
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~

de
'bullaI
pelo
Tn
Por despacho de 7 de Novembro de 1979, visado
Contas em 26 de Fevereiro de 1980:
Qúa'
Joaquim de Castro Morais, auxiliar de serviço de La classe dOJ11eadO
dro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - n~ claSse
para exercer as funções de encarregado de serviço de 2. 3' dO
do mesmo quadro/CM, nos termos do n." 1 do artig0t'g~ 5.'
Decreto-Lei n.' 103/77, de 22 de Março, n.' 1 do ar ICO(l1
o
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugadO de )'10'
n.' 3 do artigo 25." do Decreto-Lei n.' 49410, de 24
vembro de 1969.
/13-)
o 356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
81

(Diário da República n.· 48 - 2.' Série, de 26 de Fevereiro de 19

.)

'bullal de
Por despacho de 27 de Novembro de 1979, visado pelo TO
Contas em 22 de Janeiro de 1981:
Quadro
José Neves da Silva, auxiliar de serviço de 2.' classe do do para
do Pessoal Civil do Exército / Academia Militar - non:ealasse dO
exercer as funções de identificador de material de 2. c ter(l1os
mesmo quadro/Direcção
da Arma de Engenharia, n~ 22 de
do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103177, e 28 de
Março, n." 1 do artigo 5." da Portaria n.' 791 j77, ~e 254/80,
Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n'
13 de
d
publicado no Diário da República n." 186, 1.' Série, e
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
6/13.)
n." 35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei
(Diário da República n.' 48 - ;.' Série, de 26 de Fevereiro de 1981.)

de
Por despacho de 8 de Outubro de 1979, visado pelo
Contas em 29 de Janeiro de 1981:

Tribunal

rofesso;
Amadeu Carreira de Almeida Marques Estaca - nomea~o ;lnstitut.
provisório do Quadro do Pessoal Civil do Exércl;O 1 dO ar)
Militar dos Pupilos do Exército, nos termos do n.
!inca C1
tigo I." do Decreto-Lei n.' 103/77, de 22 de Março, e7~ de 1
do n.' 1 e n." 2 do artigo 5.· do Decreto-Lei n." 463 '
de Junho de 1965.
6/13.)
n." 35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei
81

(Diário da República n." 48 - ;.' Série, de 26 de Fevereiro de 19

.)

.,' Sé '

<.;
~Or d
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espacho de 8 de Outubro de 1979, visado pelo Tribunal de
CO
ntas em 29 de Janeiro de 1981:
~ran'
CISCO
J '
do
Ose de Palma Augusto - nomeado professor .provIsono
Pu ~uadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos
DePIlos do Exército, nos termos do n." 1 do artigo 1.. do
e nc~eto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e alínea c) do n." 1
de i92 do artigo 5,· do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho
(Sã
65.
o dev'd
I os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário d

a República n." 49 -

.
2,' Série, de 27 de Fevereiro de 1981.)

~or d

C~s~acho de 8 de Outubro de 1979, visado pelo Tribunal de
n as em 30 de Janeiro de 1981:
<\lltÓnj
dr~ da Graça Pereira - nomeado professor provisório do Quado Bd~ ~essoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilo~
n,Ol~ercIto, nos termos do n." 1 do artigo 1.. do Decreto-Lei
arti 3/77, de 22 de Março, e alínea c) do n." 1 e n." 2 do
(São go 5,° do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965,
dev'd
lOS
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário d
.
a República n." 49 - 2," Série, de 27 de Fevereiro de 1981.)
~Ot

despa h
COnt c o de 8 de Outubro de 1979, visado pelo Tribunal de
as em 30 de Janeiro de 1981:
<\]
eXandre
Visó' Pedro Ferreira Martins Baptista - nomeado professor prodosr~ d,o Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar
Dec UpIlos do Exército, nos termos do n." 1 do artigo 1.. do
e n :eto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e alínea c) do n." 1
de i92 do artigo 5,· do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho
(S~

65.

o devo
(D' Idos emolumentos
lário d

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/13,)

a República n.? 49 - 2," Série, de 27 de Fevereiro de 1981.)

~Ot

desPa h
COnt c O de 16 de Outubro de 1979, visado pelo Tribunal de
h
as em 30 de Janeiro de 1981:
('ta .
llClsco
'
do
Jose de Abreu Ferreira - nomeado professor provisório.
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos
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1.' dO
Pupilos do Exército, nos termos do n." 1 do arugo 11.' 1
do
Decreto-Lei n. o 103/77, de 22 de Março, e alínea c) d Jupllo
e n." 2 do artigo 5." do Decreto-Lei n." 46377, de 11 e
de 1965.
/13.)
. • 356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Ler n. 1)
(Diário da República n.· 49 -

2.' Série, de 27 de Fevereiro de 198 .

Por despacho de 1 de Junho de 1979, visado
Contas em 27 de Novembro de 1980:

1 de
pelo Tribuna

r aS
Gracinda Maria da Silva Oeiras Luís _ contratada para e"e;~epeSo
funções de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro terJllos
soal Civil do Exército /Escola Prática de Infantaria, nos 22 de
do n." 'I do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103177, de 28 de
Março, n." 1 do artigo 2.· da Portaria n." 791/77, d:/76, de
Dezembro, n." 2 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 291892, de
24 de Abril, § 5." do artigo 48." do Decreto-Lei n" 4 Decreto'
3 de Outubro de 1958, com a nova redacção dada pelo ,254/
-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despacho Normati~O :~je, de
/80, publicado no Diário da República n." 186, 1. 1:0.
13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 d.e J~ 356/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decrete-Lei n,
(Diário da República n.· 12 - 2.' Série, de 15 de Janeiro de 1981.)

1 de
Por despacho de 26 de Outubro de 1979, visado pelo Tribuna
Contas em 14 de Março de 1980:
QuadrO
António Valdemar Morgado Gama, professor efectivo ~o da tio
do Pessoal Civil do Exército / Colégio Militar - confrrrn;ecretO.
respectivo cargo, nos termos do n." 1 do artigo 3." do DecretO'
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2.° do '111reco
-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965, ficando ~s~érie,de
tificado o constante no Diário da República n." 88, 2.
15 de Abril de 1980.
/13.)
o 356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n.O 12 -

2.-

Série, de 15 de Janeiro de 1981.)

catitaS
Por despacho de 8 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de
em 29 de Novembro de 1980:
atJ~í'

Maria Luzia dos Reis - contratada para exercer as funções ~~vjl dO
.Iiar de serviço, de 2.· classe do Quadro do Pessoal
J

4' So
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Ex.>
n ° -fclto /Regimento de Infantana
de Queluz, nos termos do
n'o 1 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
I do artigo 2,° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
e § 2 do artigo 53.. do Decreto-Lei n." 294/76, de 21 de Abril,
b 5 .. do artigo 48.. do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outuf
n •O de 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
p' b ~18/76, de 27 de Março, Despacho Normativo
n." 254/80,
!tU ltcado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de
(Sã gosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
o deVl'dos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3 56/73 ')
'o

o

n:.

(Diário

d

a República

11,°

12 -

2." Série, de 15 de Janeiro de 1981.)

~or d

Cespacho de 11 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal de
Ontas em 27 de Novembro de 1980:
A.ngel'Ina V
d
ensslmo Silvestre - contratada para exercer as f unçoes
d~ aux~lia,r de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil
d Exercito/Batalhão
do Serviço de Transportes, nos termos
;: n,· 1 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
D arço, n." 1 do artigo 2.. da Portaria n." 791/77, de 28 de
24ezernbro, n." 2 do artigo 53.. do Decreto-Lei n." 294/76, de
de de Abril, e § 5.. do artigo 48.. do Decreto-Lei n." 41 892,
D 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção dada pelo
n :creto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despacho Normativo
d~ ~54/80, publicado no Diário da República n." 186, I: Série.
(Sã
3 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
o de '
vldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
o,

(Diá'
riO

~or

,

da República n.? 12 - 2,' Série, de 15 de Janeiro de 1981.)

despach O de 6 de Outubro de 1980 visado pelo Tribunal
'-Ont
'
as em 18 de Dezembro de 1980:
r-.

lu'Zla

C

de

d adete Rosa - contratada para exercer as funções de auxiliar
cite Ser'~IÇO de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil do ExérCi~riDlrecção do Serviço de Pessoal- Repartição de Pessoal
/77 ' nos termos do n." 1 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 1031
/77' de 22 de Março, n." 1 do artigo 2,° da Portaria n." 7911
n,' '2de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53,° do Decreto-Lei
'te' 94/76, de 24 de Abril, e § 5.. do artigo 48." do DecretoI n,O41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção
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DespacbO
dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março,
• 186,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n'24 de
L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de
Julho.
• 356/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n .
(Diário da República n.· 12 - 2." Série, de 15 de Janeiro de 1981.)

Ide
'
Por despacho de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Trl buna
Contas em 18 de Dezembro de 1980:
filO'

Maria de Lourdes Diniz Veloso - contratada para exercer ~essoal
ções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro dO'
pOs
t
Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do 'Exér~ odeZ2
termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/7 , 28 de
de Março, n." 1 do artigo 2: da Portaria n." 791/77, di76, de
Dezembro, n." 2 do artigo 53.° do Decreto-Lei n:. 29~ 41892,
24 de Abril, e § 5: do artigo 48: do Decreto-Leí n. d pelo
de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção da ~atiVO
Decreto-Lei n° 218/76, de 27 de Março, Despacho NO: Série,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, \hO.
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de ju
13)
6/ .
n."
35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei
(Diário da República n.· 12-2."

Série, de 15 de Janeiro de 1981.)

1 de
Por despacho de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 18 de Dezembro de 1980:
filO'

Maria Celeste da Costa Teodoro - contratada para exercer ~essoal
ções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do 'to pOs
Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exér~/71, de
termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 10 77, de
22 de Março, n." 1 do artigo 2.· da Portaria n: 1.91/. Z94~
28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53: do Decreto-Lei n. to,VI
/76, de 24 de Abril,e
§ 5: do artigo 48: do Decr~aCç~O
n." 41892, de 3 de Outubro de 1958, com a nova re.pacbO
dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Des• 186,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Repúblico 0'Z4 de
L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de
Julho.
73)
n."
356/
.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei
(Diário da República n.· 12 - 2." Série, de 15 de Janeiro de 198Ll

4,' Sé '
ORDEM
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POtd
Cespacho de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 18 de Dezembro de 1980:

de

~atia J

.
ç_ Ose Aldeia Rodrigues

Luís - contratada para exercer as íunC~e~de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal
dIVIl do Exército/Instituto
de Odivelas, nos termos do n." 1
dO artigo 3.0 do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1
d~ arti.go 2.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, ~.o 2
§ 5 ~rttgO 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e
b . do artigo 48.° do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outunoto d e 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto- L ei.
P~b~18/76, de 27 de Março, Despacho Normativo n." 254/80,
A. hcado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de
(s- gosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
ao d .
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n." 12 -

2." Série, de 15 de Janeiro

de 1981.)

POr d
cSPacho de 6 de Outubro de 1980 visado pelo Tribunal
COnt
as em 18 de Dezembro de 1980: '

de

~aria D .
a
eohnda Timóteo Batalha Rosa - contratada para exercer
pS funções de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do
ci~ssoalCivil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exér17~' nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/
177' de 22 de Março, n." 1 do artigo 2.· da Portaria n." 791 ~
n.• ' de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53: do Decreto-LeI
-I, _294/76, de 24 de Abril, e § 5: do artigo 48: do Decretoda~1n.. 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção
N a pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despacho
l.~r;a~ivo n." 254/80, publicado no Diário da República n.· 186,
Julh ens, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
(Sã
o.
o de .
Vldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diári

POr

o da República n," 12 -

2." Série, de 15 de Janeiro

de 1981.)

desp h
C°mac o de 6 de Outubro de 1980' visado pelo Tribunal de
~
as em 18 de Dezembro de 1980:
oSa M: .
de an~. Freire Gil Clara - contratada para exercer as funções
do aUx~har de serviço de 2," classe do Quadro do Pessoal Civil
Il) Bxercito /Instituto
Militar dos Pupilos do Exército, nos terOs do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
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~

28 de
de Março, n." I do artigo 2.· da Portaria n." 791/77, de 76, de
Dezembro, n." 2 do artigo 53." do Decreto-Lei n.". 29~/41892,
24 de Abril, e § 5." do artigo 48. do Decreto-Lei n. d pelO
de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção da ~atiVO
Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despacho NO~ Série,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Ju
73)
0

\hO'

~

•

(Sao devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 12 -

•

n,

o

356/ .

2.' Série, de 15 de Janeiro de 1981.)

1 de
Por despacho de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Tríbu!la
Contas em 18 de Dezembro de 1980:
fU!lç6~S
Maria Ana Alexandre Simões - contratada para exercer as 1 Civil
de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do pessoaterfll0s
do Exército/Depósito
Geral de Material de Guerra, !lOS 22 de
do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 28 de
Março, n." 1 do artigo 2." da Portaria n." 791177, de 76, de
Dezembro, n." 2 do artigo 53." do Decreto-Lei n.". 29~/41 892,
24 de Abril, e § 5." do artigo 48." do Decreto-Lei n. da pelO
de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção da matíVO
Decreto-Lei n." 218176, de 27 de Março, Despacho No~ Série,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, 1. .
hO
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Ju!
73)

.

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 12 -

i.a

.

n.

• 356/ .

Série, de 15 de Janeiro de 1981.)

! de
Por despacho de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 18 de Dezembro de 1980:
"ercÍl!
Hortense Maria Antunes Henriques Silva - contratada para ;ro dO
as funções de auxiliar de serviço de 2: classe do Qua oS dO
Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas, nos ter~arçO,
n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de mb!o,
n." 1 do artigo 2." da Portaria n." 791/77, de 28 de DeZ~tUb!O
n." 2 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 d~ O. 218/
de 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lel n. pubJi'
176, de 27 de Março, Despacho Normativo n." 254/80~gostO,
cado no Diário da Repúb.lica n." 186, L' Série, de 13 de
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
73)

.

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.· 12 -

.

n.

• 356/

2.' Série, de 15 de Janeiro de 1981.)

.

,.
~e

~
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Por d
eespacho de 8 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
III 28 de Novembro de 1980:
MariaM
~
de aan~~la dos Reis Paiva - contratada para exercer as funç?~s
d UXlhar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil
n~ EXército/Regimento de Infantaria de Queluz, nos termos do
n·o 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
n:o 1 do artigo 2 .. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembr?,
e § 2 ?O artigo 53.. do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
bro 5. do artigo 48.. do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outu:
0.
de 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto-LeI
PUb~18/76, de 27 de Março, Despacho Normativo n." 254/80,
A. cado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de
(s[ gosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
o <lev.d
(Oiú .1 os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
0

710

da República

D.O

14- 2." Série, de 17 de Janeiro de 1981.)

~Or

despa h
c O de 6 de Agosto de 1979 visado pelo Tribunal
'-Oot
'
as em 28 de Novembro de 1980:

rv

de

~aria B
as /rbara Ferreira das Neves Revez - contratada para exercer
~e unções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do
ooSSoaiCivil do Exército/Regimento
de Infantaria de Queluz,
des 2termos do n." 1 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77,
de 22 de Março, n." 1 do artigo 2.. da Portaria n." 791/77,
/76 8 de Dezembro, n." 2 do artigo 53.. do Decreto-Lei n." 294/
O'
de 24 de Abril, e § 5.. do artigo 48 .. do Decreto-Lei
P~I 1892, de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção dada
llIa~ Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despacho Nor1.& ~~o.n.. 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
JUlhene, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
(Sa
o.
o <le .
(O. vldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

4

fário d

a República n." 14-2.'

.

Série. de 17 de Janeiro de 1981.)

~Or
despa h
COnt c o de 20 de Setembro de 1979, visado pelo Tribunal de
~
as em 12 de Dezembro de 1980:
o~ria
aUltil~ntunes da Cruz - contratada para exercer as funções de
do ~ar d.e serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil
xérclto/Centro
de Instrução de Artilharia Antiaérea de

' Sétl'e

4
___:.;----------------------------------------48
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reto·Lei
Cascais, nos termos do n." 1 do artigo 3,· do Decp rtaria
n." 103/77, de 22 de Março, n.". 1 do artigo 2.· da °creto'
n.· 791/77, de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53... do ~~.o dO
-Leí n." 294/76, de 24 de Abril, e § 5.. do artigo
!lova
Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, eorn ~arço,
redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de flepâ'
Despacho Normativo n." 254(80, publicado no Diário da o Z46/
blica n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n.
(80, de 24 de Julho.
356/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei 0.
0

(Diário da República n.? 14 - 2." Série, de 17 de Janeiro

de 1981.)

1 de
Por despacho de 27 de Novembro de 1979, visado pelo Tribuna
Contas em 27 de Novembro de 1980:
eJ{ercef
Maria Gabriela Duarte Augusto da Silva - contratada para drO dO
as funções de auxiliar de serviço de 2." classe do Qua termoS
Pessoal Civil do Exército (Hospital Militar Principal, nOS ZZ de
do n." 1 do artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103177, de Z8 de
Março, n." 1 do artigo 2.· da Portaria n." 791177, d: 76, de
Dezembro, n." 2 do artigo 53.. do Decreto-Lei n", 290/4189Z,
24 de Abril, e § 5.. do artigo 48.. do Decreto-Lei n· da pelO
de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção da rlIatiVO
r
.Decreto- Lei n.? 218/76, de 27 de Março, Despac ho :No1 •.. ·Sé!l'e'
n." 254(80, publicado no Diário da República n." 186,
o.
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246(80, de 24 de lu
/13.)
° 356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.

ih

(Diário da República n." 14-2."

Série, de 17 de Janeiro

de 1981.)

1 de
uOa
Por despacho de 28 de Dezembro de 1979, visado pelo ""rib
.L
Contas em 28 de Novembro de 1980:
fU!lç6~~
Adília da Silva Mena Costa - contratada para exercer as 1 Civl
de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do pesso~ 1 dO
do Exército/Regimento
de Comandos, nos termos do n.• 1 dO
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, °'0 Z dO
artigo 2.. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, ~. 19581
artigo 53." do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro 6 e de ~
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218(7 , J)iárlO
de Março, Despacho Normativo n." 254/80, publicado nO

1· S
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~/?epública n." 186, 1." Série, de 13 de Agosto, e Decretoln.' 246/80, de 24 de Julho.
ão d .
~
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

(s

(Diário

d

a República n.· 14 - 2." Série, de 17 de Janeiro de 1981.)

~or d
nespacho

de 29 de Janeiro de 1980 visado pelo Tribunal de
~om
'
as em 28 de Novembro de 1980:

Carol'
IOaAnt' .
.
as f
0010 Farinha Mendes Freire - contratada para exercer
lle unções de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do
~:~oal. Civil do Exército/Campo de Instrução Militar de Sant~
o' &anda, nos termos do n.' 1 do artigo 3.· do Decreto-Lei
o:' i~3/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2." da Portaria
'te' J /77, de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53." do DecretoDe ln.· 294/76, de 24 de Abril, e § 5." do artigo 48." do
da~reto'Lei n." 41 892, de 3 de Outubro, com a nova redacção
Nora P~lo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despacho
1.' ;a~lVo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
JUlbene, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
o.
(São
deVidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário

d

_

a República n." 14 - 2." Série, de 17 de Janeiro de 1981.)

~or

despa h
(;oot c o de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal de
as em 22 de Dezembro de 1980:

~aria tu'
aUXl1sa Alves Lopes - contratada para exercer as funções de
l
BXéI~r de serviço de 2.· classe do Quadro do Pessoal Civil do
do rCl~O
/lIospital Militar Regional n.· I, nos termos do n." 1
oeaa~tlgO 3.· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, ali24 d ) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de
de De Abril, n.' 1 do artigo 3.' da Portaria n." 791/77, de 28
PacheZembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e DesII,' 10 Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
(Sã
86, 1.' Série, de 13 de Agosto.
o deVidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diári

o da República

n.· 14 - 2.' Série, de 17 de Janeiro de 1981.)

" Série
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1 de
Por despacho de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 18 de Dezembro de 1980:
~ s de
Helena Piedade Leal Simão - contratada para exercer as funç~~lda
auxiliar de serviço de 2," classe do Quadro do Pessoal Clcarre'
Exército/Regimento
de Infantaria de Queluz/Serra ~a ,103/
guelra, nos termos do n." 1 do artigo 3.' do Decreto-~el n~ 191!
/17, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2.' da PortarJa n, toVI
/17, de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53.' do Decre creta'
n." 294/16, de 24 de Abril, e § 5.' do artigo 48,' do D~acçáo
-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a nova re pacllO
s
dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, De , 186,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n'Z4 de
1.' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de
Julho,
13)
n." 356/ '
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei
(Diário da República n.? 14-2,'

Série, de 17 de Janeiro

de 1981,)

1 de
Por despacho de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 18 de Dezembro de 1980:
{!lO'

,
er as
1
Isabel Mana Duarte Bento Alves - contratada para exerc
pesso~
ções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do tert!l0s
Civil do Exército/Regimento
de Lanceiros de Lisboa, nos Z2 de
do n." 1 do artigo 3.' do Decreto-Lei n." 103/77, de 28 de
Março, n." 1 do artigo 2.' da Portaria n." 791177, d; 16, de
Dezembro, n." 2 do artigo 53.' do Decreto-Lei n.", 29. /4189Z,
24 de Abril, e § 5.' do artigo 48.' do Decreto-Lei n, d pela
de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção da aj11atíVO
f
Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despac ho 'Nol' Sér'el'
n.' 254/80, publicado no Diário da República n." 186, Íbo,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de lu
/13,)

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 14 -

2,' Série, de 17 de Janeiro

n.

• 356

1
de 198 ,)

uoa

1 de

Por despacho de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Trib
Contas em 18 de Dezembro de 1980:

ef.er·
Maria da Conceição da Silva Coelho Bento contratllida par~uad~O
cer as funções de auxiliar de serviço de 2." classe dO.. tílbafla
do Pessoal Civil do Exército/Centro
de Instrução ~r

4· S
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Anr
D !aérea de Cascais, nos termos do n.· 1 do artigo 3: do
d ecreto_Lei n.· 103/77, de 22 de Março,', n.". 1 do artigo 2.·
d a ~ortaria n.· 791/77, de 28 de Dezembro, n." 2 do Jlrtigo 53.·
dO ecreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e § 5." do artigo 48.
n~ Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a
M va redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de
d arço, Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário
n~ R.epública n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
(~ , 246/80, de 24 de Julho.
o dev'd
(O', ~ os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
0

lano da República n." 14 ~Or

2," Série, de 17 de Janeiro de 1981.)

d

C~spacho de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal de
ntas em 18 de Dezembro de 1980:
JOSé

M

'

li anUel de Jesus - contratado para exercer as funções de auxi'B.~r,~e serviço' de 2,' classe do Quadro do Pessoal Civil do
art~rc1to/Arquivo Histórico Militar, nos termos do n." 1 do
do190•3,0 do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b)
Ab~'
3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de
ze~~l, n.. 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28 de DeNo oro" Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e Despacho
1,' r;a~lvO n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
(S~
ene, de 13 de Agosto,
() de .
(O/,ldOS emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
ano da República n," 14 _

2." Série, de 17 de Janeiro de 1981.)

~Ot

~espacho de 6 de Outubro de 1980 visado pelo Tribunal de
\...ont
'
as em 18 de Dezembro de 1980:
e1fina A
de ntunes Moura Leitão - contratada para exercer as funções
do ~X,i1i~rde serviço de 2,· classe do Quadro do Pessoal Civil
n,' 1 Xerclto/Regimento de Lanceiros de Lisboa, nos termos do
n,' 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
11.,' 2 do artigo 2." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro;
e § s?o artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
hro ' do artigo 48." do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outun," 2~e 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
Pllbr 8/76, de 27 de Março, Despacho Normativo n." 254/80,
Ag Icado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de
o
(~() " sto, e Decreto-Lei n," 246/80, de 24 de Julho,
"cV'd
(O'~~ Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)

ti

l~rzO

d

a República n.? 14 - 2,' Série, de 17 de Janeiro de 1981.)

• série
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Ide
Por despacho de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 18 de Dezembro de 1980:
eJ(er'
Francisco de Fátima Peixoto Stein de Lira - contratadO par~uadrO
cer as funções de auxiliar de serviço de 2,' classe do 'I s dO
do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos PUpl~o,Vi
Exército, nos termos do n." 1 do artigo 3.. do Dec~e S3-'
n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artJ~oo3.'
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do ,artJ:246/
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-LeI n. pubJi'
/80, de 24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80 oslO,
cado no Diário da República n." 186, t." Série, de 13 de g 3)
7
id os emo Iumentos nos termos do Decreto-Lei. n.c 356/ .
(S'"..o d eVI

A

(Diário da República n.? 14-2.'

Série, de 17 de Janeiro

de 1981.)

Ide

ibuna
Por despacho de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Tr
Contas em 18 de Dezembro de 1980:

furto
Maria Hélia Cardeira de Almeida - contratada para exercer ~essoal
ções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do.
,,05
Civil do Exército/Centro de Gestão Financeira/Logístl/~1, de
termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103 28 de
22 de Março, n." 1 do artigo 2.. da Portaria n." 791/77, d; de 24
Dezembro, n." 2 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/7
3 d~
de Abril, e § 5." do artigo 48.. do Decreto-Lei n." 41 892, ~OVI
Outubro de 1958, com a nova redacção dada pelo Deocr;S4/80,
n." 218/76, de 27 de Março, Despacho Normativo n. 11 de
publicado no Diário da República, n." 186, l ." Série, de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
73,)
n." 356/
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei

d

(Diário da República n." 14 -

2.' Série, de 17 de Janeiro

de 1981.)

uoa

Por despacho de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Trib
Contas em 18 de Dezembro de 1980:

1 de

(Cer
Ana Maria da Fonseca Sequeira Ferreira - contratada para ~;; dO
as funções de auxiliar de serviço de 2.' classe do QU~ o.' I
Pessoal Civil do Exército/Academia Militar, nos termos o jl.' I
do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, 0-' ~
do artigo 2.. da 'Portaria n." 791/77, de 28 deDezembr~j,ril, e
do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de

4,' S.
ORDEM

~
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~es.; do artigo 48.· do Decreto-Lei n." 41892, de 3 de Outubro
/76 958, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/
cad' de 27 de Março, Despacho Normativo n." 254,480, publie DOno Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto,
(Sã
ecreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
o dev'
(D' Idos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
lá'
no da República n.? 14 -

'
2,' Série, de 17 de Janeiro de 1981.)

Por d
e~P;cho de 1 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
7 de Novembro de 1980:
~aria F
as f ernanda Victorino Jorge Carlos - contratada para exercer
)l
'Unções de auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro do
m~soal Civil do Exército/Escola 'Prática de Infantaria, nos terde SM_do
n: 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
de D arço, n." 1 do artigo 2: da Portaria n." 791/77, de 28
de 24ezembro, n." 2 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76,
de 3 de Abril, e § 5: do artigo 48: do Decreto-Lei n." 41 892,
Dec de Outubro de 1958, com a nova redacção dada pelo
reto L .
N
.
n,' 25 - ei n." 218/76, de 27 de Março, Despacho
ormatl~o
de 134/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série,
(São
de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
deV'd
(D'. 1 Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
lario d

a República n," 16 - 2,' Série, de 20 de Janeiro de 1981.)

~or

despach
em 31 o de 1 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
~
de Outubro de 1980:
aria
el(e~aConceição Figueiredo da Silva Vicente - contratada para
dro ~r as funções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quanos t o Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Infantaria,
de 22ermos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77,
28 d de Março, n." 1 do artigo 2: da Portaria n." 791/77, de
/76 e Dezembro, n." 2 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/
li,' '4~e 24 de Abril, e § 5: do artigo 48,· do Decreto-Lei
dada 892, de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção
Nor P~10Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, e Despacho
1,' ;a~lVO n,· 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
" Jlllh erle, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
(~ão
o,
devid
(Di',
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
arlo

da República n.

O

17 _ 2," Série, de 21 de Janeiro de 1981.)

ORDEM DO EXl1RCITO N.'· 3

Por despacho de 1 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de
em 8 de Janeiro de 1981:

COptas

e)(ercer
Maria Virgínia Venâncio Jorge Coutinho - contratada para dO peS'
o cargo de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro ter(1l0s
soal Civil do Exército/Escola Prática de Infantaria, nos 22 de
do n. o 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103177, de 28 de
Março, n." 1 do artigo 2: da Portaria n." 791177, d; 76, de
Dezembro, n." 2 do artigo 53.° do Decreto-Lei n:. 290/41892,
14 de Abril, e § 5: do artigo 48: do Decreto-Lei n. da pelO
de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção da mati\'o
Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despacho 'N~~Série,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, O.
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de ju
/13.)

ib

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.' 17-2."

n.

356

o

Série, de 21 de Janeiro de 198!.)
'buoa1 de

Por despacho de 27 de Novembro de 1979, visado pelo Tn
Contas em 27 de Novembro de 1980:

filO'

Emília Duarte Barbosa de Matos-- contratada para exercer ~essoal
ções de auxiliar de serviço de 2.. classe do Quadro d.o'tar, pOs
Civil do Exército /Escola Prática de Administração MJ1~/17, de
termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 10 /71, de
1
22 de Março, n.' 1 do artigo 2.· da Portaria n." ~9 • 294!
28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53: do Decreto-Lei ~eto'~eJ
/76, de 24 de Abril, e § 5: do artigo 48: do Dec edaCçao
n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a nova r espac~O
dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de MarçO, Do' 186,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Repúblic~ '24 de
1.. Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, e
Julho.
6/13.)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 17 -

,

n.

• 35
)

2," Série, de 21 de Janeiro de 198!'

'buoa

1 de

Por despacho de 27 de Novembro de 1979, visado pelo Tn
Contas em 27 de Novembro de 1980:

filO'

es aS ~
Isidora Margalha Carochas Serrano - contratada para exer~ l'esso
ções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro o. 1 dOS
Civil do Exército/Academia
Militar, nos termos do n.

4-
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n."~os 1.0 ~ 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
n.' 2 do art~go 2.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembr?,
e § do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24>de Abril,
bro 5.° do artigo 48.° do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outun.' 2 de 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
n.' 218/76, de 27 de Março, n." 3 do artigo 2.° do Decreto-Lei
PUb1i46/80,de 24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80,
Ag eado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de
Osto
(Sã
•
o deV'd
1 os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário

da República

n." 17 -

2." Série, de 21 de Janeiro de 1981.)

Pord
c~~teho de 27 de Novembro de 1979, visado pelo Tribunal de
as em 27 de Novembro de 1980:

~aria A. '.

as f mel~a de Oliveira Morão Barata - contratada para exercer
Pes unçoes de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do
ter~oal Civil do Exército /Direcção do Serviço de Saúde, nos
de ~s do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
Dez arço, n." 1 do artigo 2.° da Portaria n." 791/77, de 28 de
24 ~mbro, n." 2 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de
de 3e Abril, e § 5.° do artigo 48.° do Decreto-Lei n." 41 892,
Dee de Outubro de 1958, com a nova redacção dada pelo
n.' ~;to-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despacho Normativo
de 1 4/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série,
fica 3 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
Di .n~o assim rectificado, na parte respectiva, o constante no
(s~o arlo da República n." 6, 2." Série, de 8 de Janeiro de 19'81.
dev'd
(Diã ~ Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
no da República

n." 18 -

2." Série, de 22 de Janeiro de 1981.)

~or
desp h
conte o de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal de
l:l
as em 18 de Dezembro de 1980:
clfina d
e~er a Conceição Ribeiro Joaquim Tavares - contratada para
dro ~r as funções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quamos o Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas, nos terde_Mdo n.O 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.· 103/77, de 22
Dez arço, n." 1 do artigo 2." da Portaria n." 791/77, de 28 de
24 ~mbro, n." 2 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de
e Abril, e § 5." do artigo 48." do Decreto-Lei n." 41 892,

,Sét1 'e

56
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4
___;;.--"

pela

de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção dad~atíVO
Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despacho No: Série,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, I, ]UIl10,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
n." 246/80, de 24 de
!Ia
ficando assim rectificado na parte respectiva o c?nst~nt~98l,
Diário da República n." 12, 2,' Série, de 15 de JaneIro e 73)
(São devidos emolumentos

,

°

nos termos do Decreto-Lei n,

(Diário da República n." 24 -

356/ '

2," Série, de 29 de Janeiro de 1981,)

1 de
Por despacho de 27 de Novembro de 1979, visado pelo Tribuna
Contas em 27 de Novembro de 1980:

-eS
funÇo,
Benilde da Conceição Marques - contratada para exercer as I Civil
de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoaponsa:
do Exército/Comissão
de Contas e Apuramento de Re~to'r.,el
bilidades, nos termos do n." 1 do artigo 3,° do vee;ortatjlJ.
n. ° 103/77, de 22 de Março, n. ° 1 do artigo 2,° da ceretO'
n. o 791/77, de 28 de Dezembro, n. o 2 do artigo 53: ,dO ~8.' da
-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e § 5: do artigo
nOVlJ.
Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, eom Març~,
redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário ,da o 246/
blica n." 186, 1.. Série, de 13 de Agosto, e Decreto-LeI n~te !Ia
/80, de 24 de Julho, ficando assim rectificado o eons~ 1981,
Diário da República n." 14, 2: Série, de 17 de Janeiro e /73.)

»r:

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 28 -

,

n.

o

356

2," Série, de 3 de Fevereiro de 1981,)

contj15

Por despacho de 23 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal de
em 22 de Dezembro de 1980:
barbeÍro
João Augusto Borges - contratado para exercer o cargo de [ai da
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-Gene oS ter'
Região Militar do Norte/Centro de Selecção do porto,/ de ZZ
mos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/7 , 28 ~e
de Março, n." 1 do artigo 3: da Portaria n." 791/77, d e J)ítÍrl~
Dezembro, Despacho Normativo n." 254/80, publicado na etO-VI
da República n." 186, 1.. Série, de 13 de Agosto, e veer
n." 246/80, de 24 de Julho.
6/13')
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 28 -

n." j5

2,' Série, de 3 de Fevereiro de 1981,)

•• S

----=
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N.o 3

~Ord
Cespacho de 29 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal de
Ontas em 27 de Novembro de 1980:
},fariarp
e aula Abril Soares dos Santos Joaquim - contratada para
dXercer o cargo de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
SO Pessoal Civil do Exército/Campo
de Instrução Militar de
anta
Margarida, nos termos do n." 1 dos artigos 1.0 e 3.° do
D
d e~eto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2:
da ortaria n. ° 791/77, de 28 de Dezembro, e alínea b) do n." 3
do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 3
DO artigo 2: do Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e
bl~spacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Repú(Sã lr.q n,> 186, La Série, de 13 de Agosto.
o <levidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário d

a República

11.°

29 -

.
2." Série, de 4 de Fevereiro de 1981.)

~Ord
C~Spacho de 8 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal de
ntas em 9 de Janeiro de 1981:
II
ernanda
as f de: Jesus Gonçalves de Matos - contratada para exercer
Pe Unçoes de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do
dossoa~Civil do Exército/Academia
Militar, nos termos do n." 1
do :rt~gO 3.0 do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1
do rt!gO 2.0 da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, n." 2
do artt.gO 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e § 5:
1958arttgO48.0 do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de
de
Com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76,
no ;; .. ~e Março, Despacho Normativo n." 254/80, publicado
e D larlO da República n." 186, La Série, de 13 de Agosto,
(Sã
ecreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
o de .
(Diá·vldos emolumentos nos. termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

i

rIo da República n." 29 -

2." Série, de 4 de Fevereiro

de 1981.)

~Ot
~~~acho de 29 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal de
},f
tas em 28 de Dezembro de 1980:
atia
carda Conceição Pires Figueiredo - contratada para exercer o
CiV~lode auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal
&ar·1d
do EXército/Campo de Instrução Militar de Santa Mar1
177 a, nos termos do n." t do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/
. de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53: do

58
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4• SéJ'l

. 3.' da
. Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artl~O , '],46/
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, e Decreto-Lei n. pubJi'
/80, de 24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80ASOsIO'
cado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de
/13.)
° 356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n." 29 -

2." Série, de 4 de Fevereiro de 1981.)

de
ibunaI
Por despacho de 1 de Janeiro de 1979, visado pelo Tr
Contas em 21 de Janeiro de 1981:
nlual,
Fernando Brás, operário verificador de fabrico, de classe A, eveOIllta'
da Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras -- cai da
tado para exercer as funções de arquivista técnico, even~.: d?
referida Fábrica, nos termos dos artigos 29.", 31." e Jicáve1S
Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 19~8, :PZ5Z/1Z,
por força do n.· 1 do artigo 1.. do Decreto-Lei n.
de 27 de Julho.
356/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n."
(Diário da República n." 30 - 2.' Série, de 5 de Fevereiro de 1981.)

ribUnal
Por despacho de 1 de Janeiro de 1979, visado pelo T

de

Contas em 21 de Janeiro de 1981:
tUal, da
Vítor Manuel Geraldo da Costa, caixeiro de classe A, even tratadO
Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras - con ferida
para exercer o cargo de fiel de armazém, eventual, da ~e creto'
Fábrica, nos termos dos artigos 29.", 31.' e 34: do
e força
-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro. de 1958, aplicáv;eÍs por Z1 de
do n." 1 do artigo 1." do Decreto-Lei n." 252/72, de

Julho.
° 356/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n.· 30 - 2.- Série, de 5 de Fevereiro de 1981.)

de
ibunal
Por despacho de 1 de Janeiro de 1979, visado pelo Tr
Contas em 21 de Janeiro de 1981:
l .
fábrl'ca
José. dos Santos Fonseca, caixeiro de classe A, eventual, da
para
Nacional de Munições de Armas Ligeiras - contratada fetida
exercer as funções de fiel de armazém, eventual, da te

----=---------------------------------
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Fáb'
-I, ,nca, nos termos dos artigos 29.", 31." e 34: do Decretod er n: 41 892, de 3 de Outubro de 1958, aplicáveis por força
J~lhn: 1 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 252/72, ~de 27 de
(São <i o.
evidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Dili'

.

fio da República n," 30 - 2.' Série, de 5 de Fevereiro de 1981.)

~Ot

d

espaeho de 1 de Janeiro de 1979 visado pelo Tribunal de
COnt
'
as em 21 de Janeiro de 1981:
liseta d
Martinho de Sousa operária de classe A, eventual,
dea p'Jesus
.
'
tr
abnca Nacional de Munições de Armas Ligeiras - conevatada para exercer as funções de controladora de qualidade,
,e ;~t~al, da referida Fábrica, nos termos dos artigos 29.", 31.°
ap]': do Decreto-Lei n.? 41 892, de 3 de Outubro de 1958,
n. ICav'
eis por força do n." 1 do artigo 1.0 do Decreto- Lei.
25
(Sã '
2/72, de 27 de Julho.
o <ievidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/13.)
(Diári

~Ot

o da República n," 30 -

.
2." Série, de 5 de Fevereiro de 1981.)

d

CeSPacho de 1 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal de
Ontas em 21 de Janeiro de 1981:
!\lltÓnj

dao/os~ Baptista Mendes, cronometrista de classe A, eventual,
tad abnca Nacional de Munições de Armas Ligeiras - contraFá~ . para exercer o cargo de medidor, eventual, da referida
u- nca, nos termos dos artigos 29.°, 31." e 34 do Decreto-Lei
~1 892, de 3 de Outubro de 1958, aplicáveis por força do
(Sã
do artigo I." do Decreto-Lei n." 252/72, de 27 de Julho.

n:.

o <1e .

Vldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

(Diári

~Ot

Vict

o da República n." 30 -

.
2." Série, de 5 de Fevereiro de 1981.)

despachO de 5 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal de
C
o
ntas em 8 de Agosto de 1980:
Or M ..
de anuel Batista Dias - contratado para exercer as funções
do.aU~ili~r de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil
SOaIBx~r~lto/Direcçãodo Serviço de Pessoal/Repartição de PesCIVIl, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei

60
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. 53.'
n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artl~Oo3.'
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do .art1:246/
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n-publi'
(80, de 24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80"goSI0.
cado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n.

• 356/13.)

(Diário da República n.· 34 - 2." Série, de 10 de Fevereiro de 198!·)

I de
Por despacho de 5 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 29 de Agosto de 1980:
au~j·

Luís Filipe Rodrigues - contratado para exercer as funções d~vilda
liar de serviço de 2.· classe do Quadro do Pessoal. Ci3.' da
Exército/Colégio Militar, nos termos do n." 1 do artigo. g da
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do ~. n.' 1
artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de A.btll, creIO'
do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezernbrv- V~ 254/
-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e Despacho NormativO ~'ie de
/80, publicado no Diário da República n." 186, I: Ser '
13 de Agosto.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

56/13.)

n." 3

(Diário da República n." 34 - 2." Série, de 10 de Fevereiro de 198!.)

1 de
Por despacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo TribUna
Contas em 22 de Janeiro de 1981:
cargO
António João Duarte Lourenço - contratado para exercer ~ Civil
de auxiliar de serviço de 2.· classe do Quadro do pesso n' 1
do Exército /Escola Prática de Cavalaria, nos termos do o .ali'
do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Mar;7 de
nea b) do n." 3 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294 de ~S
24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/77,. 2541
de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo ~"e de
/80, publicado no Diário da República n.· 186, I: Setl '
13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
)

6,

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/13.

(Diário da República n.· 34 -- 2." Série, de 10 de Fevereiro de 198!·)

4,' S' ,
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Cespacho de 25 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de
Ontas em 29 de Janeiro de 1981:
Carlos
.
..
de lIen.r~que Cid Faustino - contratado para exercer as funç?~s
d auxlhar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil
a°r EXército/Hospital Militar Principal, nos termos do n." 1 do
dr 1&0 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b)
dO artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de .Abril, n." 1
_~ ~rtigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto/8~1 n: 2~6/80, de 24 de Julho, e Despacho Normativo n.~ 254/
13 ' Publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de
de A gosto.
(Sã
o d .
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diã'
no da República

n," 34 -

2." Série, de 10 de Fevereiro de 1981.)

)lOr d

C~Spacho de 5 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal de
ntas em 9 de Janeiro de 1981:
SOfiaR.
au ~~a Gameiro Rosa - contratada para exercer as funções de
doX~a~ ~e serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil
tig Xerclto/Instituto de Odivelas, nos termos do n." 1 do arart? 3.· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 Março, n." 1 do
art~gO2.· da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, n." 2 do
dOI~O.53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e § 5:
1958 rtIgO 48.° do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de
de
Com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76,
no D7.• ~e Março, Despacho Normativo n." 254/80, publicado
e b larlO da Repúb.lica n." 186, de L" Série, de 13 de Agosto,
(Sa
ecreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
o de .
Vldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

i

(Diário d

)lOr

a República

n." 35 -

2.' Série, de 11 de Fevereiro de 1981.)

desp h
Con ac O de 25 de Março de- 1980, visado pelo Tribunal de
~
tas em 12 de Janeiro de 1981:
aria F
f
as (ernanda Santos Bagulho Marques'_ contratado para exercer
lles Unçõ,cS.de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do
n.' S~aL,Civii do Bxército/Institcto
de' Odivelas, nos termos do
li,. 1 ~o artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103{77, de 22 de Març9
11,',2. o atti'go 2.· da Portaria n.6 791/17, de 28 de Dezembro.
do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,

"
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.....

Oll(l)'

e § 5." do artigo 48." do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de to.Vi
bro de 1958, com a nova redacção dada pelo Decre54/S0,
n." 218/76, de 27 de Março, e Despacho Normativ~ n: 213 de
publicado no Diário da República n." 186, L' Série, de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
° 356/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República

n." 35 - 2.' Série, de 11 de Fevereiro de 1981.)

I de

ibuna
Por despacho de 29 de Janeiro de 1980, visado pelo Tr
Contas em 14 de Janeiro de 1981:

tratad~
Maria do Rosário Carriço da Costa Santos Lobato - eon se dO
s
para exercer o cargo de auxiliar de serviço de 2.' cla giOJl~1
Quadro do Pessoal Civil do Exército /Hospital Militar. R~ 103/
n." 4, nos termos do n." 1 do artigo 3.. do Decreto-~eI ~3: dO
/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artlg? 3: d~
Decreto-Lei n." 294/16, de 24 de Abril, n." 1 do artigO oes'
Portaria n." 791/17, de 28 de Dezembro, conjugado com °zibJjCa
pacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da ~ei46/S0,
n." 186, L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n.
de 24 de Julho.
56/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário da República n," 37 -2.'

Série, de 13 de Fevereiro de 1981.)

ibunal
Por despacho de 29 de Janeiro de 1980, visado pelo Tr
Contas em 22 de Janeiro de 1981:

de

de
Maria Isabel Carriço Ferreira - contratada para exercer o earg~i"il
auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoa n.')
do Exército IHospital Militar Regional n." 4, nos termos dOo alj·
do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Mat(1 de
nea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294 de ~S
24 de Abril, n." 1 do artigo 3.. da Portaria n." 791/77, ° 254/
de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativ~. n- de 13
180, publicado no Diário da República n." 186, L' Sene,
de Agosto, e Decreto-Lei n." 246 I 80, de 24 de Julho.
3)

6.

.

.

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.

• 356/7'

1
(Diário da República n," 37 - 2,· Série, de 13 de Fevereiro de 198 '>

4· S'
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Cespacho de 8 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal de
Ontas em 27 de Janeiro de 1981:
Q.itaM .
o ana Rosmaninho Pardal Tavares - contratada para exercer
P Cargo de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do
ç;Ssoal Civil do Exército/Distrito
de Recrutamento e Mobiliza_~. de ~.vora, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decretoti ln.· 103/77, de 22 de Março, alínea b) do' n." 3 do ara~? 53.· do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do
Co Igo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado
Itern,o .Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário d~
n _pubhca n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lel
(Sã . 246/80, de 24 de Julho.
o deV'd
(Di ~ Os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
áTlo da República n." 37 _ 2." Série, de 13 de Fevereiro de 1981.)

Por

d

C~spacho de 1 de Janeiro de 1979, visado pelo Tribunal
ntas em 26 de Janeiro de 1981:

PaI",'
·.tlra

de

n.

fo'
osa Amorim - contratada para exercer o cargo de telena~sta do Quadro do Pessoa! Civil do Exército/Fábrica
Nacio31. de Munições e Armas Ligeiras, nos termos dos artigos 29.",
api. ~ 3~.. do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958,
Delcav'els por remissão e por força do n." 1 do artigo 1.0 do
(Sã creto-Lei n." 252/72, de 27 de Julho.
o de .
(Di,v.ldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
QrlO

da República n." 38 _ 2.' Série, de 14 de Fevereiro de 1981.)

!lor
~~spacho de 29 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal de
ntas em 31 de Dezembro de 1980:
letor M
cer anUel Mesquita da Costa Henriques - contratado para exerPes o cargo de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do
~aSoa!. Civil do 'Exército/Campo de Instrução Militar de Santa
n.o rfanda, nos termos do n." 1 do artigo 3.. do Decreto-Lei
do D03/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53..
da P eCr'eto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3..
/80 Ortaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/
cad' de 24 de Julho e Despacho Normativo n." 254/80, publi(São o no Diário da República n." 186, I: Série, de 13 de Agosto.
dev'd
(Diá .1 Os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

v.

'lo da República n." 38 - 2.' Série, de 14 de Fevereiro de 1981.)

• série
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1 de
Por despacho de 23 de Maio de 1980, visado. pelo Tribuna
Contas em 14 de Novembro de 1980:
o cargO
António Joaquim de Sousa Tinoco - contratado para exe,rc~r /BscoJa
de barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do Exercito do ar'
Prática de Administração Militar, nos termos do n. o 1 c 1 dO
tigo 3. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março; n. c 791/
artigo 2.. e alínea b) do n." 1 do artigo 3.. da Portana n'24 de
/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de J)iário
Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado na
da República n." 186, 1." Série, de 13 de Agosto.
73)
.
•
o 356/
.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
0

(Diário da República n." 38 -

2." Série, de 14 de Fevereiro de 1981.)

I de
Por despacho de 24 de Junho de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 31 de Dezembro de 1980:
bac'
António Manuel Roso - contratado para exercer o carg~ ~ilitar,
beiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército / Acad.eml~ 103/77,
nos termos do n." 1 do artigo. 3.° do Decreto-L.el n·o 191/77,
de 22 de Março, n." 1 do artigo 3." da Portaria n. btieado
de 28 de Dezembro, Despacho Normativo n." 254/80, pu to e
S
no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de AgO '
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
.•
356/ .)
13
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n," 38 -

2." Série, de 14 de Fevereiro de 1981.)

de
Por despacho de 14 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 22 de Janeiro de 1981:
adrO
António Basílio Lopes, auxiliar de serviço de 2.' classe do QU para
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - contratadO qoa'
exercer as funções de escriturário-dactilógrafo
do mesm•o 1 dO
dro /Hospital Militar Regional n." 2, nos termos do n. n: 1
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, eoll'
do artigo 5." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezem~rodo (lo
jugado com o Despacho Normativo n.? 254/80, publ1ca to e
Diário da República n." 186, 1." Série, de 13 de AgoS •
Decreto-Lei n.' 246/80, de 24 de Julho.
~)
56/7",
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário da República n." 41 - 2." Série, de 18 de Feve;eiro de 1981.)

4'
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~
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C pacho de 12 de Novembro de 1979, visado pelo Tribunal de
Ontas em 9 de Fevereiro de 1981:

f.1aria G

d ertrudes - contratada para exeroer as funções de auxiliar
/~ se.rviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
DnstJtuto de Odivelas, nos termos do n." 1 do artigo 3: do
decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2.°
<l~Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53.·
d Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e § 5.° do artigo 48.°
n~ Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a
M va redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de
d arço, Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário
"i..R.epública n." 186, 1.. Série, de 13 de Agosto, e Decreto(Sã ei n.O 246/80, de 24 de Julho.
o <levidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diári

~ar

o da República n." 43 _

2." Série, de 20 de Fevereiro

de 1981.)

despac hO de 29 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal
C
Ontas em 9 de Fevereiro de 1981:

de

~aria F
as f ern:nda Luzia dos Santos Dias - contratada para exercer
P'es Unçoes de auxiliar de serviço de 2.· classe do Quadro do
te SOai Civil do Exército/Direcção
da Arma de Artilharia, nos
dermos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103(77, de 22
D Março, n." 1 do artigo 2.° da Portaria n." 791 (77, de 28 de
24ezernbro, n." 2 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de
d.e ~e Abril, e § 5.· do artigo 48.· do Decreto-Lei n." 41 892,
De
de Outubro de 1958, com a nova redacção dada pelo
n.o c~eto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despacho Normativo
de 154/80, publicado no Diário da República n." 186, 1.. Série,
(Sa
3 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
o deVidos emolumentos nos termos do Decreto-LeI . n. ° 356(73.)
(Diári

~ar

o da República n." 43 _

2." Série, de 20 de Fevereiro

de 1981.)

despach O de 14 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal
Cou
.tas em 9 de Janeiro de 1981:

teleIna M .
d.e
afia

de

Avila de Sousa - contratada para exercer as funções
lio ~Xili~r de serviço de 2.. classe do Quadro do Pessoal Civil
nos Xérclto/Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo,
termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77,

4" Série

66
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vecreto"
de.22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53." do portarill
-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.· da O de Z4
n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/8 ,o piá'
de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado n
rio da República n." 186, L" Série, de 13 de Agos:O". 356/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei D· 1 )
(Diário da República n." 44 - 2," Série, de 21 de Fevereiro de 198 .

I de
Por despacho de 14 de Fevereiro de 1980, visado pelo 'fribuna
Contas em 9 de Janeiro de 1931:
f nÇões
Maria Madalena Costa Tomás - contratada para exercer as ~ Civil
de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do peS;~oISJ1l0'
do Exército/Regimento de Infantaria de Angra d.o o e103/71,
nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n. vecret~·
de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53." do portarlll
-Lei n." 294/16, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da O de Z4
8
n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/ , ViáriO
de Julho, Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
da Repúb.lica n." 186, I." Série, de 13 de Agosto..
o 356/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei D,
1)
(Diário da República n." 44 - 2.' Série, de 21 de Fevereiro de 198 .

coutaS
Por despacho de 4 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de
em 13 de Janeiro de 1981:
~ de av,d'
Mário Martins Nunes - contratado para exercer as funçoes C'vil d~
liar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal :'so 3·
Exército/ Academia Militar, nos termos do n." 1 do a~ 1
3
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) .~
1
do artigo 53." do Decreto-Lei u." 294/76, de 24 de Abri ~J1lbro,
do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28 de veZ roatiVO
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e Despacho 1'l'o~Série,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, 1.
de 13 de Agosto.
/13.)
•
o 356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
1)

ti"

Jl"

(Diário da República n,? 44 - 2.' Série, de 21 de Fevereiro de 198 .

Por despacho de 30 de Junho de 1980, visado pelo
Contas em 12 de Janeiro de 19,81:

.....
ribuna1

de

J.

.{vO'

er aS citO/
António Joaquim Piçarra Bentes - contratado para exerc
ér
. ções de barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do B"

••s'
, erie
~
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Geral de Material
de Guerra,
nos termos .do n." 1
dO artigO' 3." do DecretO'-Lei n." 103/77, de 22 de Março. n." 1
iuo artigO' 3." da Portaria n." 791177, de 28 de DezembrO', conD?~~o corn O' DespachO' Normativo ntO 254/80, publicado no
Dlano da RepúbUca n." 186, L" Série, de 13 de Agosto,
e

(Sã ecreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
o d eVldO's
'
emolumentos nos termos do DecretO'-Lei
(Diário d a República n." 44-2,"

n." 356173.)

Série, de 21 de Fevereiro de 1981.)

~or d

CespachO' de 28 de Setembro de 1979, visado pelo Tribunal
Ontas em

12 de Janeiro

de

de

1981:

~l'
vIrali l opes Barbosa - contratada para exercer as funções de auxiEar, de serviço de 2: classe do QuadrO' do Pessoal Civil do
dxe~ito/InstitutO'
de Odivelas, nos termos do n." 1 do artigo 3."
d~ ecretO'- Lei n." 103177, de 22 de Março. n." 1 do artigo 2."
do ~ortaria n." 791177, de 28 de DezembrO', n." 2 do artigo 53."
do ecretO'-Lei n." 294176, de 24 de Abril, e § 5." do artigo 48."
no DecretO'-Lei n." 41 892, de 3 de OutubrO' de 1958, com a
11va redacção dada pelo DecretO'-Lei n." 218176, de 27 de
d arço, e Despacho Normativo n." 254/80, publicadO' nO' Diário
_l,R.epública n." 186, I: Série, de 13 de AgO'stO', e DecretO'-

(Sã

el n°
' 246/ 80, de 24 de JulhO'.
o devidos emO'lumentO's nO's termO's de DecretO'-Lei

n." 356173.)

(Diári o da República n,O 46 _ 2." Série, de 24 de Fevereiro de 1981.)
~or d

C~spachO' de 20 de NO'vembrO' de 1979, visadO' pelO' Tribunal
ntas em 22 de DezembrO'

de

de 1980:

()det

e da P'ledade SO'usa - cO'ntratada para exercer as' funções de
aux'l'
Ex ,I I~r de serviçO' de 2: classe dO' QuadrO' de PessO'al Civil dO'
do e~cl~O'/R,egimentO' de Infantaria
de FarO', nO's termO's dO' n." 1
do rhgO' 3." dO' DecretO'-Lei n." 103/77, de 22 de MarçO', n." 1
do arti,gO' 2." da PO'rtaria n." 791177, de 28 de DezembrO', n." 2
§ 5 hgO' 53." dO' DecretO'-Lei
n." 294176, de 24 de Abril, e
brO" dO' artigO' 48." dO' DecretO'-Lei n." 41 892, de 3 de Outun,' 2de 1958, cO'm a nO'va redacçãO' dada pelO' DecretO'-Lei
/80 18/7~, de 27 de MarçO', e DespachO' NO'rmativO' n.O 254/
13 PUblicadO' nO' Diário da República n.· 186, L" Série, de
(São
~ AgO'stO', e DecretO'-Lei n." 246/80, de 24 de JulhO'.

:r

d

devld
,
O's emO'lumentes

nO's termO's

dO' DecretO'-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n,O 46 _ 2," Série, de 24 de Fevereiro de 1981.)
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Ide
Por despacho de 5 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 9 de Janeiro de '1981:
eJ{ef'
Vasco Casimiro da Cruz Gonçalves Canha - contratado par~t1adfO
cer as funções de auxiliar de serviço de 2.· classe do OS do
do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar, nos teriTlMafÇO,
n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de mbfO,
n.° 1 do artigo 3.° da Portaria n. ° 791/77, de 28 de De:Z:;licado
conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, pu 5tO, e
no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de ASO
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
13)
.
° 356/ .
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
)
(Diário da República n." 46 -

2." Série, de 24 de Fevereiro de 1981.

1 de
Por despacho de 8 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 11 de Setembro de 1980:

aS

ercer
Fernando Mário da Conceição Rodera - contratado para ex do peS'
funções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro • 1 dO
soaI Civil do Exército/Colégio Militar, nos termos do n· n.' 1
do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, COO'
do artigo 3: da Portaria n.? 791/77, de 28 de Dezem?rO
00
do
jugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publ1ca 5tO, e
Diário da República n." 186, 1." Série, de 13 de AgO
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
13)
. • 356/ .
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
)
(Diário da República n," 46 -

1

2." Série, de 24 de Fevereiro de 198 .

de

na I

Por despacho de 4 de Março de 1980, visado pelo Tn 'bu
Contas em 9 de Janeiro de 1981:

filO'

Maria Leonor Robalo Ribeiro - contratada para exercer a;essoal
ções de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro .d.O âO de
Civil do Exército/Distrito
de Recrutamento e MobJliZ;;ecreto'
Castelo Branco, nos termos do n." I do artigo 3." do d flor'
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3." ~esI'lI'
taria n.· 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o ';b/íctl
a ~ef46/80,
cho Normativo n." 254/80, publicado no Diário
n." 186, I: Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Ler n.
de 24 de Julho.
356/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n."
)

1

(Diário da República n." 46 -

1

2.. Série, de 24 de Fevereiro de 198 .

4·

0,
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~
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'POr d
CeSPacho de 14 de Março de 1980. visado pelo Tribunal de
Ontas em 12 de Janeiro de 1981:
Cesal!"
e~na da Conceição Tomé Martins Mendonça - contratada para
d ercer as funções de auxiliar de serviço de 2: classe do QuaO do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General
da Zona Mili_l.dos Açores, nos termos do n" 1 do artigo 3.. do Decretota ~I n.O 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3.. da Porparla n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Desn ,cho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
dO 186, 1.' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80,
(Sã e 24 de Julho.
o deVidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

t:

(Diá

o

rio

da República n.? 46 -

2." Série, de 24 de Fevereiro de 1981.)

POr
~~spacho de 14 de Março de 1980, visado pelo Tribunal
ntas em 12 de Janeiro de 1981:
~ar'

de

la d

fu ~ Piedade Roldão Marques - contratada
para exercer as
sonfoe~ ode auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do PesClVtl do Exército/Regimento
de Infantaria de Abrantes, nos
22 mos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de
28 dde Março, n." I do artigo 3.. da Portaria n." 79 1/77, de
80 e D~zembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/
de' ÁUbhcado no Diário da República n." 186, I: Série, de 13
(Sã
gosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
\) de .
Vldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

te:

0

(/)iári

o da República n." 46 _

2.' Série, de 24 de Fevereiro de 1981.)

Po r de

lt

.
e~pacho de 22 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
22 de Dezembro de 1980:

\)sa

.
de~ Co'nceíção RIcardo
- contratada para exercer as f unções
do ~X~liaorde serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil
n.' 1 Xerclto/ Serviço Cartográfico do Exército, nos termos do
no' 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
n.' 2 do artigo 2.. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
e § do artigo 53.. do Decreto-Lei n." 294/76. de 24 de Abril,
bro 5.. do artigo 48." do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outude 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei

., Série
70
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N,o 3

~

• 254/
n." 218/16,' de 27 de Março, e Despacho NormatiV?, [1,de 13
/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Serte,
de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
73)

,

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei

n,

• 356/ '

(Diário da República n." 47 - 2," Série, de 25 de Fevereiro de 1981,)

Ide
Por despacho de 9 de Novembro de 1979, visado pelo Tribuna
Contas em 22 de Dezembro de 1980:
fllll'

Maria Adelaide da Rosa Simões - contratada para exercer ~essoal
ções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do coota'
Civil do Exército/Hospital Militar de Doenças Infe~to-. 103/
giosas, nos termos do n." 1 do artigo 3.· do Decr,et~-Lel.[1791/11.
/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2: da Portana n: • Z94~
de 28 de Dezembro, n.· 2 do artigo 53,0 do Decreto-Lei [1.to,Lel
. ,/76, de 24 de Abri, e § 5: do artigo 48.0 do Dec~e dada
o
n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacça 1"l'0r'
pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, e Despacho. 186.
mativo n." 254/80, publicado no Diário da República [1'1,4de
L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de
Julho.
13)

.

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.

• 356/ .

(Diário da República n.· 47 - 2." Série, de 25 de Fevereiro de 1981.)

Ide
ibU[1a
Por despacho de 5 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tr
Contas em 14 de Janeiro de 1981:
r aS
Maria da Conceição Escaleira Lopes - contratada para exercepeso
funções de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro. doReal.
soal Civil do Exército/Regimento de Infantaria de Vtl~03/11.
nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei
791/11.
de 22 de Março, 11: 1 do artigo 3: da Portaria n." mati\'o
de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho 'No~ Série.
o: 254/80, publicado no Diário da República o.. 186, l·ulbO,e
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de J294/16.
alínea b) do n." 3 do artigo 53. do Decreto-Lei
de 24 de Abril.
73)

n"

n"

0

,

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.

o

356/ .

(Diário da República n." 47 - 2." Série, de 25 de Fevereiro de 1981.)

------=

i,' Sé '
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Cespacho de 8 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal de
Ontas em 22 de Fevereiro de 1980:

flrancisc

~
contratado para exercer asfunC~e~de auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro do Pessoal
nIV1Ido Exército/Regimento de Cavalaria de Santa Margarida,
dOs termos do n. o 1 do artigo 3. do Decreto-Lei n. o 103(77,
.{ ~2 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53. do Decreton.oeln.· 294(76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria
N 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho
I ~r~a~ivo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
J~lhSene, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
o.
ç_ o Gomes de Pinho Miguel-

0

0

(São
devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356(73.)
(Diár

10

da República n .• 47 _ 2.' Série, de 25 de Fevereiro de 1981.)

}lor d

Cespacho de 18 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal de
Ontas em 12 de Janeiro de 1981:
~aria d

Çõ a Glória Teixeira Lemos - contratada para exercer as funCie~ de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal
teVII do Exército/Regimento de Infantaria de Vila Real, nos
2{rnos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103(77, de
n. de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei
n0 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria
79,1/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho
l.~r;a~ivo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
Jlllh ens, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
(Sã
o.
o de .
Vldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356(73.)
O

N

(Diári

o da República n .• 47 _

2." Série, de 25 de Fevereiro

de 1981.)

}lor

despach O de 4 de Março de 1980 visado pelo Tribunal de
n
~Ont
'
l.
as em 14 de Janeiro de 1981:
lícia N
lia g Iun Peng - contratada para exercer as funções de auxi~x~ ~e serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil do
no rClto/Distrito de Recrutamento e Mobilização de Vila Real,
deS 2termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77,
de 2 de Março, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77,
28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo

• série

72
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4

__;:.;-.-'

• Série,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, 1. JulhO,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de ~4 ~e294/16,
e alínea b) do n." 3 do artigo 53: do Decreto-LeI n.
de 24 de Abril.
356/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n."
)
(Diário da República n." 47 -

2.' Série, de 25 de Fevereiro

1
de 198 .

ribuna
Por despacho de 11 de Março de 1980, visado pelo T
Contas em 13 de Janeiro de 1981:

Ide

r aS
Carmina Barbosa Monteiro Teixeira - contratada para exerce peso
funções de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro/O Real,
soal Civil do Exército /Regimento de Infantaria d~ V; ~ 03/11,
nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-~eI n~ 791/11"
de 22 de Março, n." 1 do artigo 3: da Portana o· mativo
de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho No: Série,
o: 254/80, publicado no Diário da República o: 186, 1j 1110' e
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24. de. ~94/16.
alínea b) do n." 3 do artigo 53: do Decreto-Lei P:
de 24 de Abril.
. o 356/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
)
(Diário da República n." 47 - 2.' Série, de 25 de Fevereiro de 1981.
I de
Por despacho de 11 de Março de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 14 de Janeiro de 1981:
-eS
funÇO.
Maria Paula Leite de Paiva - contratada para exercer as I Civil
de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do pessO;o n.' ,1
do Exército /Hospital Militar Regional n." 2, nos termOS
ali'
do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
de
nea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 29 de ~8
7
24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria o: 791/7 '. 254/
de Dezembro, conjugado com o Despacho Normati~O ;'rie, de
/80, publicado no Diário da República n." 186, 1. e
13 d~ Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 d~ J~lb:;6/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei o.
)

°

M~J76,

(Diário da República n," 47 -

2.' Série, de 25 de Fevereiro

1
de 198 .

. .'
.
contaS
Por despacho de 23 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal de
em 14 de Janeiro de 1981:
de bac'
Jorge Lopes Guerra - contratado para exercer as fuOÇÕ~s ntO de
beiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regime

~. s
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lnfanta'
' Real, nos termos do n." 1 do artigo
'
D
na d e Vila
3,° do
a/cretO-Lei n." 103/17, de 22 de Março.,»." 1 do artigo 2: e
D1nea b) do n." 1 do artigo 3.. da Portaria n." 791/77, de 28 de
Nezernbro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e Despacho
1 ~r~a,tivo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
(Sã ' Sene, de 13 de Agosto,
o devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/13.)
(D"

,

larJo

~or d

da República n.? 47 -

2," Série, de 25 de Fevereiro

de 1981.)

rv espacho

de 26 de Julho de 1980 visado pelo Tribunal
'
n as em 12 de Janeiro de 1981:

~o t

de

licen '
e~lad? em Medicina Abílio da Silva Pimentel Martins, médico
R pe~lalista de pneumatologia, contratado do Hospital Militar
p eglonal n." 1 em regime de 18 horas semanais - contratado
dara exercer as mesmas funções no referido Hospital em regime
n~ 36 horas semanais, nos termos do artigo 2.. do Decreto-Lei
d 220/1, de 26 de Maio, n." 2 do artigo 2.. e n." 1 do artigo 3:
d~ Decreto-Lei n." 524-C/17, de 28 de Dezembro, e Despacho
da 18 de Janeiro de 1980, do Chefe do Estado-Maior-General
2,'s ~o~ças Armadas, publicado no Diário da República n." 27,
(Sã
Sene. de 1 de Fevereiro de 1980,
o d '
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Dicíri

o da República n." 47 _

2," Série, de 25 de Fevereiro

de 1981.)

~()r

~~spacho de 9 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal
ntas em 29 de Agosto de 1980:

de

~aria d
Ce o Carmo Nogueira da Silva Almeida - contratada para exerdor :s funções de auxiliar de serviço de 2.. classe do Quadro
no essoal Civil do Exército/Hospital
Militar Regional n." I,
termos do n." 1 dos artigos 1.. e 3: do Decreto-Lei n." 103/
De' de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53: do
lig creto-Lei n." 294/16, de 24 de Abril, e n." 1 e 2 do ardaso;" do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços Departamentais
de \lorças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n," 33/80, de 13
(Sã
U'larço,
o deV'd
I os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/13.)

17;

(Diã'

rJo da República n." 48 _ 2." Série, de 26 de Fevereiro

.1e 1981.)
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Por despacho de 8 de Fevereiro de 1980,. visado pelo Tribuna
Contas em 7 de Janeiro de 1981:

I de

ães
Delmira Maria Afonso Gomes - contratada para exercer as f~~iVil
de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoa ter'
do Exércitoyj ,> Tribunal Militar Territorial do Porto, nO~eZZ
.mos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, to.Lei
de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.· do Decre ftaria
n." 294/76, de 24 de Abril, n.· 1 do artigo 3.° da POdeZ4
n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, J)iá'
de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado nO
rio da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto. 56/ .)
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário da República n.s 48 - 2." Série, de 26 de Fevereiro de 1981.)

Ide
Por despacho de 14 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tr,'buna
Contas em 22 de Janeiro de 1981:
ses de
Armando Augusto Grades - contratado para exercer as funç~ Civil
auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoa rmos
do Exército/Regimento
de Cavalaria de Estremoz, nos
de
do n." 1 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, ~e o 294/
Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.. do Decreto-Leio n:'91/77,
/76; de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.. da Portaria n. JuJbo,
de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 2~ .deda flc'
e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diána
pública n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
6/ .)
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 35

t;2

(Diário da República n.O 48 - 2.' Série, de 26 de Fevereiro de 1981.)

Por despacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribun
Contas em 22 de Dezembro de 1980:

al de
aS

Maria Manuela Fernandes de Abreu - contratada para exercefpeso
funções de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro dOste!'
soal Civil do Exército/Hospital
Militar Regional
1, nO Z~
de
mos do' n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, to.Lel
de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.· do Dec;e rtaria
n." 294/76, de 24 de Abril, n.. 1 do artigo 3." da OdeZ4
n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, J)iJ'
de Julho,' e Despacho Normativo n." 254/80, publicado nO
rio da República n." 186, L' Série, de 13 de Agosto.
6/ .)
13
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.o 3\

n"

(Diário da República n.O 48 - 2.' Série, de 26 de Fevereiro de 1981.

4,' S' ,
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~
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Cespacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 5 de Janeiro de 1981:
~arja

E

75

de

.

_ dVlges de Carvalho Lemos - contratada para exercer as fun~~e~ de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal
d~VII~o Exércit~/Hospital
Militar Reg!onal n." I, nos termos
M n.. 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
/7 arço, alínea b) do n.° 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n.° 294/
/7;' de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/
, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
~ Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da
(S- epública n." 186, I: Série, de 13 de Agosto.
ao d .
eVIdos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
~~

o

d

•.
a Republica
n.? 48 -

.
2.' Série, de 26 de Fevereiro

de 1981.)

!lor d
Cespacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 5 de Janeiro de 1981:

de

~aria

f dos Prazeres Pereira Valentão - contratada para exercer as
sunções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pes:al Civil do Exército/Hospital
Militar Regional n." I, nos terd Os do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
n~ Março, alínea b) do n." 3 do artigo ~3." do Decreto-L~i
n' 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portana
d' 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24
r~ JUlho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diá(Sã lO da República n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto.
o de .
([)i.~ldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
UrJo

da República n." 48 - 2.' Série, de 26 de Fevereiro

de 1981.)

!lor d
Cespacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 7 de Janeiro de 1981:
JOSé

M

de

.

fu a~uel Gonçalves Bastos Soares - contratado para exercer as
ct~oes de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal
ta VII do Exército/Centro
de Gestão Financeira da Região Milin.~ do Norte, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei
do ~03/77, de 22 de .Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53."
da, ecre~o-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3."
Portana n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/
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/80, de 24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80~/oSíO.
cad o no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de g )
o
356/73.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n,
(Diário da República n.? 48 -

2.' Série, de 26 de Fevereiro

de 198!.)

Por despacho de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 7 de Janeiro de 1981:

Ide

ões
'1
contratada para exercer as fuM
I CiVJ
de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do pesso~ 1 dO
do Exército/Museu
Militar do Porto, nos termos do nli ea b)
artigo 3. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, a ~4 de
do n." 3 do artigo 53. do Decreto-Lei n." 294/16, de doe'
Abril, n." 1 do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 ;acbO
zembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e Deso 186,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Repâb/ica n·
) .' Série, de ) 3 de Agosto.
56/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
.
S'oares Pereira Berta C onceição

0

0

(Diário do República n." 48 - 2.' Série, de 26 de Fevereiro de 198!.)

Por despacho de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 8 de Janeiro de 1981:

I de

filO'

Maria de Lurdes Vicente Veiga - contratada para exercer ~ ssoa1
ções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do ~orte,
Civil do Exército/Quartel·General
da Região Militar do 03/11,
nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 1 reto"
de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53: do De~taria
-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3: da POdeZ4
n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, piiÍ'
de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado nO
rio da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
7 .)
1
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .
(Diário da República n.? 48 -

2.'. Série, de 26 de Fevereiro

de 1981.)

Por despacho de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 14 de Janeiro de 1981:

I de

,ci'
Cidália Simões Soares - contratada para exercer as funções d~ .~udO
liar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal CJv~: 1
Exército/Hospital
Militar Regional n." 2, nos termos do

4· S.
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ndo ar fIgo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alia b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de
d de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28
Pe Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80~ de 24 de Julho, e Desn:Cho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
(S
. 186, 1." Série, de 13 de Agosto.
ão de .
VIdos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

2:

(D'

Por d

lário da República

n.? 48 -

2.' Série, de 26 de Fevereiro

de 1981.)

C espacho de 4 de Marco

de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 22 de Janeir~ de 1981:

de

Cristina

M.aria Costa Diogo - contratada para exercer as funções
/~ aU~iIiar de serviço de 2_" classe do Pessoa! Civil do Exército/
r oSPItal Militar Regional n." 2, nos termos do n." 1 do ar~gO 3: do Decreto-Lei 11: 103/77, de 22 de Março, alínea b)
A.~ ~.o 3 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de
z fi!, n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dernbro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e Despacho
I ~r~a~ivo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
(Sã . Sene, de 13 de Agosto.
o d .
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
_ d

N

(D"

lurio da República

n." 48 -

2." Série, de 26 de Fevereiro

de 1981.)

Por
~espacho de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 22 de Janeiro de 1981:

de

~aria

f da Conceição Ramos dos Reis - contratada para exercer as
s unÇões de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pes-

~;l. Civil do Exército/Centro de Gestão Financeira da Região
.tl.ltar do Centro, nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decretod ei n: 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53:
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." I do artigo 3:
/;oPOrtaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/
c. ,de 24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publi(Sã ado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
o de .
vldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(D-á
I

rio da República

n." 48 _ 2." Série, de 26 de Fevereiro

de 1981.)

• Série
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al de

Por despacho de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribun
Contas em 22 de Janeiro de 1981:
eJ(er'
Celeste Maria dos Santos Maia Dias Mendes - contratada par~uadro
cer as funções de auxiliar de serviço de 2: class~ do AveirO,
do Pessoal Civil do Exército/Batalhão
de Infantafl.a d~ 103/77,
nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n. D cretO'
de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53: do p~rtaria
-Lei n." 294/16, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da de Z4
n." 791/17, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, piá'
de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicadO na
rio da República
n." 186, I: Série, de 13 de AgostO.
/73.)
.
° 356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
)
(Diário da República n." 48 -

2.' Série, de 26 de Fevereiro de 1981.

de
ibuna I
Por despacho de 31 de Janeiro de 1979, visado pelo Tr
Contas em 15 de Janeiro de 1981:
cer o
Mateus Alberto Rosa Martins Prata - contratado para e"er
d ser'
cargo de assessor científico, além do quadro/Dire~ção
.0 e ar'
viço de. Saúde, nos termos dos n. 1 e 2 do artlgo 1.
tigo 3." do Decreto-Lei n." 311 /17, de 5 de AgostO.
13)
.
. ° 356/ .
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
08

(Diário da República n.? 49 -

2." Série, de 27 de Fevereiro de 1981.)

1 de
Por despacho de 8 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 22 de Dezembro de 19:80:
fun'
Mário de Oliveira Nunes Picão - contratado para exercer ~essoal
ções de auxiliar de serviço de 2.& classe do Quadro do arida,
Civil do Exército/Regimento
de Cavalaria de Sant~ ~a;g03/77,
nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n. 791/17,
de 22 de Março, n." 1 do artigo 2." da Portaria n.~ ° Z94!
de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53.° do Decreto-Lel n. to.VI
/16, de 24 de Abril, e § 5." do artigo 48." do Decr~acçáO
n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a nova re acbO
dada pelo Decreto-Lei n." 218/16, de 27 de Março, Des~ 186,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n'Z4 de
1.& Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de
Julho.
13)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .
(Diário da República n." 50 - 2.' Série, de 28 de Fevereiro de 1981.)

\. S

~
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-------------------------------------------despacho de 20 de Agosto de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Janeiro de 1981:

~aria d
~
P a Nazaré dos Santos Martins - integrada no Quadro do
g essoal Civil do Exército, com a designação de telefonista, do
/~~po «Não Especificado», nos termos do Decreto-Lei n." 103/
S ' de 22 de Março, e acórdão de 10 de Julho de 1980 do
(s[ uPremo Tribunal Administrativo.
o d .
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Di- .
arzo da República

n," 28 _ 2." Série, de 3 de Fevereiro de 1981.)

II- MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO

!lor <i
despacho de 12 de Dezembro de 1980, anotado pelo Tribunal
e Contas em 22 de Dezembro de 1980:
t\Sdrúb
Ci~l da Rocha Cerdeira, primeiro-oficial do Quadro do Pessoal
sovI! do Exército/Lo Tribunal Militar Territorial do Porto - pasnoU à situação de licença ilimitada desde 1 de Janeiro de 1981,
ViS termos do artigo 77.° do Estatuto do Pessoal Civil dos Ser.~~s Departamentais das Forças Armadas, aprovado pelo DecretoI n.O 33/80, de 13 de Março.
(Diclri

!lor

o da República

n,? 14-2."

Série, de 17 de Janeiro de 1981.)

desp
de
Cach o de 25 de Novembro de 1980, anotado pelo Tribunal
Ontas em 9 de Dezembro de 1980:

l\lís p' .
doIh~e de An?~ade e Sá Machado, terceiro-ofic~al do Quadro
situ essoal Civil do Exército / Jornal do Exército - passou à
ao ação de licença ilimitada desde 22 de Novembro de 1980,
viç abrigo do artigo 77.° do Estatuto do Pessoal Civil dos Ser'le~s Departamentais das Forças Armadas, aprovado pelo DecretoI n.O 33/80, de 13 de Março.
(l)idrio

d

•.
a República

n." 16 - 2." Série, de 20 de Janeiro de 1981.)

• série
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~
pelo tribUoal

Por despacho de 19 de Dezembro de 1980, anotado
de Contas em 31 de Dezembro de 1980:
peso
José Carlos Maia Alves, escriturário-dactilógrafo
do Quadr~o dMilitllr
soal Civil do Exército (Escola Prática de Administraçao981 oos
_ concedida licença ilimitada desde 1 de Janeiro de 1 S ;vjÇO~
termos do artigo 77. do Estatuto do Pessoal Civil dos creeto_Lel
Departamentais das Forças Armadas, aprovado pelo De
n." 33(80, de 13 de Março.
0

(Diário

da República

n." 18-2.'

1
de 198 .)

Série, de 22 de Janeiro

Ide
'Tribu1H1

Por despacho de 23 de Janeiro de 1981, anotado pelo
Contas em 30 de Janeiro de 1981:

peSdo Quadr~ I : cood

Luís Filipe Cruz Cunha Pereira, terceiro-oficial
a
soai Civil do Exército(Direcção
do Serviço de Maten 980 fios
cedida licença ilimitada desde 29 de Dezembro de 1 S ;viÇO~
termos do artigo 77. do Estatuto do Pessoal Civil dos creetO-VI
Departamentais das Forças Armadas, aprovado pelo De
n." 33(80, de 13 de Março de 1980.
0

' _. d R
°bl'
(D !arlO a epu Ica n." 42 -

2 .a S-·
ene, d e 19 de Feverel'ro

Por despacho de 30 de Janeiro de 1981, anotado
Contas em 9 de Fevereiro de 1981:

de 1981.)

pelo

Ide
'Tribuflll

'1 dO
.
1 Civl .
José Carlos Rocha, segundo-oficial do Quadro do Pessoa
ssll II
Exército(S." Tribunal Militar Territorial de Lisboa - P~ertrlOS
situação de licença ilimitada em 2 de Março de 1981..nos pepardo artigo 77." do Estatuto do Pessoal Civil dos ServIços.
Lei n-o 33/
tamentais das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto(80, de 13 de Março.
(Diário

da República

n." 49 -

2.' Série, de 27 de Fevereiro

1
de 198 .)

'buna1 de
Por despacho de 5 de Dezembro de 1980, anotado pelo 'Tn .
Contas em 17 de Dezembro de 1980:
António Carlos Casa Nova Ribeiro, professor adjunto da
Militar - exonerado, a seu pedido, desde 1 de outubro
(Diário

da República

n." 16-2.'

Série, de 20 de Janeiro

de 1981.)

s

j.
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PI)
r despacho de 25 de Novembro de 1980, anotado
de Contas em 9 de Dezembro de 1980:

pelo Tribunal

~aria
d de Lurdes Barreto de Carvalho, segundo-ofia.ial do Quadro
o Pessoal Civil do Exército/Direcção
da Arma de Engenharia
--e
p xonerada desde 16 de Outubro de 1980, data em que tomou
osse do cargo de professora da Escola Secundária de Odivelas,
(Diár' 10

da República n.? 17 _ 2," Série, de 21 de Janeiro de 1981.)

~Ord
Cespacho de 2 de Janeiro de 1981, anotado
Ontas em 9 de Janeiro de 1981:

pelo Tribunal

de

<'\bílio
d Calado Frazão, primeiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil
g~ EXército/Direcção do Serviço de 'Pessoal/Repartição
de Sarntos _ exonerado, a seu pedido, desde 5 de Janeiro de 1981.
(Diári o

da República n." 24 _ 2,' Série, de 29 de Janeiro de 1981.)

~Or
despac h O de 6 de Janeiro de 1981 anotado
COnt
as em 9 de Janeiro de 1981: '

pelo Tribunal

de

<'\n\õni
doo Jo~q~im Piçarra, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil
iii _Exercito/Hospital Militar Principal, na situação de licença
11lltada_ exonerado, a seu pedido, desde 1 de Outubro de 1980
(Diári o

da República n." 24 _ 2,' Série, de 29 de Janeiro de 1981.)

~Or
despa"lIo
nL
Co
de 12 de Janeiro de 1981, anotado pelo Tribunal de
ntas' em 15 de Janeiro de 1981:
IOà
°Q~anuel de Oliveira Santos, operador de registo estagiário do
doa~r~ ~o Pessoal Civil do Exército / Serviço de Informática
de Xerclto - exonerado do referido cargo desde 2 de Janeiro
teg,1981, data em que tomou posse do cargo de operador de
Isto «B» do mesmo quadro.
(biári o

POr
I

da República n." 26 _ 2,' Série, de 31 de Janeiro de 1981.)

despacho de 16 de Janeiro de 1981, anotado pelo Tribunal
C
o
ntas em 21 de Janeiro de 1981:

de

Oaqlli
.
dr~ FrancIsco Ramos, auxiliar de serviço de 1,' classe do Quado Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - exonerado

. 4' Série

82
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.
or ter
.desde 7 de Janeiro. de 1981 das funções que exercia, P
sido nomeado vigilante de 2." classe do referido quadro.
(Diário da República n." 30 - 2." Série. de 5 de Fevereiro de 1981.)

I de
Por despacho de 23 de Janeiro de 1981, anotado
Contas em 3 de Fevereiro de 1981:

pelo Tribuna
Q1l3'

Alcides Videira Marti~s: auxiliar, d~ serviç.o de 2.~. classe d~pi1oS
dro do Pessoal CIVIl do ExercIto /InstItuto Militar dos Janeiro
do Exército - exonerado daquelas funções desde 17 de 'liar de
de 1981, data em que tomou posse do cargo de aUJO
serviço de 1.' classe do mesmo quadro.
(Diário da República n." 42 -

2." Série. de 19 de Fevereiro de 1981.)

Por despacho de 27 de Janeiro de 1981, anotado
Contas em 30 de Janeiro de 1981:

pelo

. de
TribUnal

QU3drO
Manuel Filipe da Costa, auxiliar de serviço de 1.' classe do o da'
do Pessoal Civil do Exército / Academia Militar - exooera~ornOIl
quelas funções desde 7 de Janeiro de 1981, data em que o
posse do cargo de vigilante de 2.' classe do mesmo quadr .
(Diário da. República n." 42 -

1
2.' Série. de 19 de Fevereiro de 198 .)

Por despacho de 27 de Janeiro de 1981, anotado
Contas em 30 de Janeiro de 1981:

pelo

Tribuna

I de

Q1l3'

António José de Ascenção, auxiliar de serviço de 2: classe do er3do
dro do Pessoal Civil do Exército / Academia Militar - e){o~ qlle
daquelas funções desde 17 de Janeiro de 1981, data ~ claSse
tomou posse do cargo de encarregado de serviço de 2.
do mesmo quadro.
(Diário da República n." 42-2.'

Série. de 19 de Fevereiro de 198!.)

Por despacho de 28 de Janeiro de 1981, anotado
Contas em 3 de Fevereiro de 1981:

.
1 de
....ribuna
pelo ~

José Maria Pereira, auxiliar de serviço de 1." classe do Qu~d~~e~;
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - exonerado
a posse
funções desde 7 de Janeiro de 1981, data em que tomOu
do cargo de empregado de mesa do mesmo quadro.
(Diátio da República.si?

42 -

2." Série. de 19 de F~vereiro de 198!·)

4.' Sér'

~
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Por Cespacho
d
de 28 de Janeiro de 1981, anotado pelo Tribunal de.
Ontas em 3 de Fevereiro de 1981:
Carl
~~ Alberto Rodrigues R~~os, auxilia~ de se~v~çod,e, 2." classe
Quadro do Pessoal ClVlI do Exérclto/ColeglO Militar ---,exonerado daquelas funções desde 17 de Janeiro. de 1981, data em
~ue tomou posse do cargo de encarregado de serviço de 2: classe
o mesmo quadro,
(Diário da República

n." 42 _ 2,' Série, de 19 de Fevereiro de 1981.)

POr Cespacho-de
d
28 de Janeiro de 1981, anotado pelo Tribunal de
Ontas em 3 de Fevereiro de 1981:
i\.ntó tuo
' Américo dos Santos, auxiliar de serviço de 2: classe do
~uadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - exonerado
t aquelas funções desde 17 de Janeiro de 1981, data em que
ornou posse do cargo de empregado de mesa do mesmo quadro.
(Diá'no da República

n." 42 _ 2,' Série, de 19 de Fevereiro de 1981,)

Por d
Cespacho de 30 de Janeiro de 1981, anotado pelo Tribunal de
Ontas em 9 de Fevereiro de 1981:
i\.rrn

~ndo da Silva de Jesus, adjunto administrativo do Quadro do
dessoal Civil do Exército /Direcção do Serviço de Informática
o Exército _ exonerado desde 2 de Janeiro de 1981, data em
~,e ,tomou posse do lugar de técnico superior de 2: classe do
Inlstério da Reforma Administrativa.
(Diári o da Republica
"

n." 48 -

' de 26 de FevereIro
.
2,- Série,
de 1981.)

POr d
Cespacho de 2 de Fevereiro de 1981, anotado pelo Tribunal de
Ontas em 9 de Fevereiro de 1981:
!lrníd'
~o José Lopes Pereira, vigilante
aessoal Civil do Exército /Hospital
v,~eu pedido, desde 19 de Janeiro
1 o a vigilante de I: classe do
(Diári o d a República.

de 2: classe do Quadro do
Militar Principal- exonerado,
de 1981, por ter sido promomesmo quadro.
'

.
n." 48 _ 2.- Série, de 26 de FevereIro
de 1981.)

Série

•
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------------------------------------------Por -despacho de 3 de Fevereiro de 1981, anotado pelo
Contas em 9 de Fevereiro de- 1981:

~
I de
Tribuna

QuadtO
Joaquim Luzes António, auxiliar de serviço de L" classe do
o 2
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n'que
_ exonerado a partir de 1 de Março de 1981, data e~!'llde
. .' transitou' para o Instituto Português de Oncologia, a fi
tomar posse de novo lugar,
(Diário da República n," 48 - 2," Série, de 26 de Fevereiro de 1981,)

1 de
Por despacho de' 4 de Fevereiro de '1981, anotado pelo Tribuna
Contas em 10 de Fevereiro de 1981:
" classe
Eglantina Carvalho Sengo Rolhas, auxiliar de serviço de~:
dOS
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto MIlitar 1 de
Pupilos do Exército - exonerada do referido cargo desde aU~'
Fevereiro de 1981, data em que tomou posse do cargo de
liar de serviço de 1." classe do mesmo quadro.
(Diário da República n." 49-2."

Série, de 27 de Fevereiro de 1981.)

I de
Por despacho de 5 de Fevereiro de 1981, anotado pelo Tribuna
Contas em 10 de Fevereiro de 1981:
peso
Carlos Alberto Farinha, escriturário-dactilógrafo do Quadro d: e'f.0•
soai Civil do Exército/Regimento de Infantaria do Funcha\980, II
nerado do respectivo cargo desde 12 de Dezembro de
seu pedido.
1
(Diário da República n," 49 - 2." Série, de 27 de Fevereiro de 198 ,)

un

a1 de

Por despacho de 5 de Fevereiro de 1981, anotado pelo Trib
Contas em 10 de Fevereiro de 1981:

dO
Fernando Spínola Teixeira de Aguiar, escriturário-dacti1ógr;f~taria
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de ln; neitO
do Funchal- exonerado do referido cargo desde 20 de II
de 1981, a seu pedido,
1
(Diário da República n," 49 - 2," Série, de 27 de Fevereiro de 198 ,)

4,' Sé '

~
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Por d espacho de 15 de Dezembro de 1980, anotado pelo Tribunal
de Contas em 22 de Dezembro de 1980:
~ari~ ,Odllla
"
" Castelão, médica
Jorge Igrejas de Bastos de AnJOS
CIvilcontratada do Hospital Militar Principal- rescindido o respectivo contrato, a seu pedido, desde 1" de Janeiro de 1981.
(Diário da República

n," 14_ 2,' Série, de 17 de Janeiro de 1981.)

'Por d espacho de 15 de Dezembro de 1980, anotado pelo Tribunal
de Contas em 22 de Dezembro de 1980:
A.rrna~d.oGonçalves Gameiro, médico civil contratado do Colégio
~Ilitar _ rescindido o contrato, a seu pedido. desde 1 de Janeiro
e 1981.
(Diário da República

n.• 14-2.-

Série, de 17 de Janeiro de 1981.)

Por Cespacho
d
de 12 de Janeiro de 1981, anotado pelo .Tribunal
Ontas em 15 de Janeiro de 1981:

de

JOr g~ Manuel Morais Antunes Martins, primeiro-oficial do Quadro
dO Pessoal Civil do Exército/Centro de Estudos Psicotécnicos
de Exército _ rescindido o respectivo contrato, a seu pedido,
esde 19 de Novembro de 1980.
(Diário da República

n.• 29 _ 2.- Série, de 4 de Fevereiro de 1981.)

Por Cespacho
d
de 19 de Janeiro de 1981, anotado pelo Tribunal de
Ontas em 26 de Janeiro de 1981:
~aria T omázla
. Patinho
.
. de 2: classe do
Neves Mendão, enfermeira
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
;- rescindido o contrato, a seu pedido, desde 10 de Março
e 1981.
(Di'arzo
. da República

n," 36 _ 2.' Série, de 12 de Fevereiro de 1981.)

Por Cespacho
d
de 19 de Janeiro de 1981, anotado pelo Tribunal de
Ontas em 26 de Janeiro de 1981:
~O&éri
.
ip o Paulo Calhás Matias,
empregado de mesa do Quadro do
.essoal Civil do Exêrcito/Instituto Militar dos Pupilos do Exêr~ltO_ rescindido o respectivo contrato, a seu pedido, desde 1 de
aneiro de 1981.
(Diário da República

n," 36 _ 2.' Série, de 12 de Fevereiro de 1981.)

116

" Série
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----~--------------------------------------Por despacho de 21 de Janeiro de 1981, anotado
Contas em 30 de Janeiro de 1981:

4
_:;..--

I de

pelo Tribuna

.
MIM
. Ch aves, meêdiICO CIVI'1 contra t a d o do. d'd
Centro
V·itormo
anue
artíns
o o
de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais _ resclO I
contrato, a seu pedido, a partir de 2 de Março de 1981.
(Diário da República n.? 42-2."

Série, de 19 de Fevereiro de 1981.)

Por despacho de 26 de Janeiro de 1981, anotado
Contas em 3 de Fevereiro de 1981:

pelo Tribuna

Ide

António João Varela Simões Monteiro, engenheiro em serviç~on:
Fábrica Militar de Braço de Prata - rescindido o contra '
seu pedido, desde 1 de Fevereiro de 1981.
(Diário da .Repúbllca n,? 42 - 2." Série, de 19 de Fevereiro de 1981.)

Por despacho de 2 de Fevereiro de 1981, anotado pelo Tribuna
Contas em 9 de Fevereiro de 1981:
Cândido Trabuco Vintém, empregado administrativo
. did
d a M anutenção- M'I't
I I ar - rescm
I o o contrato,
desde 16 de Dezembro de 1980.

1 de

do escalão 3
a seu pedidO,

(Diário da República n.? 48 - 2.' Série, de 26 de Fevereiro de 1981.)

Por despacho de 22 de Janeiro de 1981, anotado pelo Tribuna
Contas em 9 de Fevereiro de 1981:

1M

"
dos
D·IlllS. A ntónio
os Rei
eis, auxi'1'lar d'e serviço de 2.' classe d o Quadro
C'
do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Comandos - dCS~o
dido do serviço desde 21 de Novembro de 1980, nos termos. oS
n." 2 do artigo 68 .. do Estatuto do Pessoal Civil dos servl~ci
Departamentais das. Forças Armadas, aprovado pelo Decreto- lan." 33/80, de 13 de Março, e n." 2 do artigo 172 do RegU
mento de Disciplina Militar.
(Diário da República n.·A8-2.'

Série, de 26 de Fevereiro de 1981.)
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------------------------------------m - PROMOÇõES
d
"eospacho de 8 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal
~ nt
.
as em 18 de Dezembro de 1980:
~

~Ot

de

Jlern

~~do Martins Teixeira Ribeiro, desenhador de 1.' classe do QuaCivil do Exército/Instituto
dos Altos Estudos
/C :~r~s - promovido a desenhador-chefe do mesmo quadro/
.L ~ eglo Militar, nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto/7~1n.O 103/77, de 22 de Março, artigo 19: da Portaria n." 791/
de de 28 de Dezembro, e Despacho Normativo n." 254/80,
(S~
3 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
\) de .
(D' Vldos emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
~~li do Pessoal

i

lário dR'
. n." 300 a epública
de 1980.)

Por

2.' Série. (2.° Suplemento),

30 de Dezembro

desp
acho de 28 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 5 de Dezembro de 1980:

C

de

~at"

~~:e Lurdes Chasqueira Costa e Cunha, terceiro-oficial do Qua<;
do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do Exército
terPromQvida a segundo-oficial do mesmo quadro/CFE,
nos
/7::oS do n." 1 dos artigos 1." e 3." do Decreto-Lei n." 103/
tllt~ de 22 de Março, alínea b) do n." 1 do artigo 8." do Esta"rm do Pessoal Civil dos Serviços Departamentais das Forças
<tt(iadas, aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março,
(S~\) go 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
dev'd
(D"
I Os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
IQrio d
d
a República
e 1980)

~()r

~

n." 300 -

2.' Série (2.° Suplemento),

30 de Dezembro

•

~~P;Cho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
de Outubro de 1980:

ll)íd'

~~ssJOSé Lopes Pereira, vigilante de 2." classe do Quadro do
a Vio~lCivil do Exército/Hospital Militar Principal- promovido
dos &Ilante de L" classe do mesmo quadro/lIMP,
nos termos
n o. I
~~ de.
,4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de
bezee Março, e artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de
(S~\) mbro.
devid
(biá'
OS emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
riO

d

a República

n.? 14-2.'

Série, de 17 de Janeiro

de 1981.)

4' série
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COJltas
Por despacho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 25 de Outubro de 1980:
dO peSo
Manuel dos Santos Pinto, vigilante de 2.' classe do Quadro ovido II
soai Civil do Exército/Hospital
Militar Principalprom OSdOs
vigilante de L" classe do mesmo quadro/HMP,
nos te~ 22 de
n. o. 1, 4 e 5 do artigo 3. do Decreto-Lei n. o 103/77, :eJTIbro.
Março, artigo 19.0 da Portaria n." 791/77, de 28 de De /13.)
0

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

.

°

n.

356

(Diário da República n.? 14 - 2.' Série, de 17 de Janeiro de 1981.)

CoJltaS
Por despacho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de
em 27 de Novembro de 1980:
Elvira Matilde Seiça, auxiliar de serviço de 2: classe do Quaf~b~~
Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Engenharia de o qlla'
- promovida a auxiliar de serviço de 1.' classe do rnes~ecret~·
dro/REL, nos termos dos n:' 1, 4 e 5 do artigo 3: do portatl3
-Lei n. ° 103/77, de 22 de Março, e artigo 19: da Decreto"
n." 791/77, de 28 de Dezembro,
n," 3 do artigo 2: do
• 254/
-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e Despacho NormativO .n. de 13
e
/80, publicado no Diário da República n." 186, L' Sért
de Agosto.
56/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário da República n. o 14 - 2.' Série, de 17 de T aneiro de 1981.)

coJltafi
Por despacho de 11 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de
em 27 de Novembro de 1980:

dro
do QlladO
Alcide Videira Martins, auxiliar de serviço de 2." classe
1s
do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos pupi OedO
Exército - promovida a auxiliar de serviço de I: ~~~;o~;
mesmo quadro/IMPE,
nos termos dos n.O' 1 e 5 d.o 19:
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artlg~ o Z: dO
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, n." 3 do artlg JTIatíVO
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e Despacho N~~ Série,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, .
de 13 de Agosto.
56/13.)

(São devidos emolumentos
(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n.O 14-2.'

II:

3

Série, de 17 de Janeiro de 1981.)

i'
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POr d
C~~acho de 19 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de
Àf
as em 18 de Dezembro de 1980:
aria M
de 3~nuela Ferro Franco de Matos, preparadora de vencimentos
Fi . classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro
tonanceiro do Exército - promovida a preparadora de vencimene ~ de 2.' ~lasse do referido quadro/CFE, nos termos dos n." 1
ar!" do artígo 3." do Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Março,
NolgO1~.0 da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Despacho
1.' r;a~IVO n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
JUlh érte, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
(São d o.
eV·d
(O., 1 os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
lario da República n." 14-

2.' Série, de 17 de Janeiro de 1981.)

~or

(iesp h
Co ac O de 25 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de
n ntas em 27 de Novembro de 1980:
erllard·
do ~a Maria Beira, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro
do S essoal Civil do Exército/Quartel-General
da Região Militar
QUdul - promovida a auxiliar de serviço de 1.' classe do mesmo
doa rO/QG/RMS, nos termos dos n.o, 1, 4 e 5 do artigo 3.°
l>ortD~creto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19.° da
be afIa n.· 791/77, de 28 de Dezembro, n." 3 do artigo 2.° do
11.' c~eto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e Despacho Normativo
de 154/80, publicado no Diário da República n." 186, 1.' Série,
(São
3 de Agosto.
devid
.
(O. Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
Idrio d

a República n.? 14- 2.' Série, de 17 de Janeiro de 1981.)

Por

desp
C acho de 27 de Dezembro de 1979, visado pelo Tribunal
o
~I'. ntas em 2 7 de Novembro de 1980:

de

ISl~O
F'igueira, vigilante de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil
<,
EXército/Hospital
Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
lloPromovido a vigilante de 1." classe do mesmo quadrojHMDIC,
termos dos n." 1 e 4 do artigo 3." do Decreto-Lei n.° 103/
28 de 22 de Março, artigo 19." da Portaria n." 791/77, de
de 2e Dezembro, n." 3 do artigo 2." do Decreto-Lei n." 246/80,
Di' ~ de Julho, Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
(São Qr,o da República n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto.
dev·d
(O. 1 os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

17;

d

ldrio dR'
.
a epública

n," 14-

2.' Série, de 17 de Janeiro de 1981.)

• Série
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4
.>:

de
'bunaI
Por despacho de 27 de Dezembro de 1979, visado pelo Trl
Contas em 27 de Novembro de 1980:
pessoal
Manuel António Lopes, vigilante de 2." classe do Quadro do conta'
Civil do Exército/Hospital
Militar de Doenças InfectO'uadro/
giosas - promovido a vigilante de 1.a classe do mesmo ~ecreto'
IHMDIC, nos termos dos n." 1 e 4 do artigo 3." d? n." 191(
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19.· da Portana etoV1
/77, de 28 de Dezembro, n." 3 do artigo 2.· do D:cr254/80,
n° 246/80, de 24 de Julho, e Despacho Normative n' 13 de
d
publicado no Diário da República n." 186, L" Série, e
Agosto.
6/13.)
•
e 35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n.? 14 - 2.' Série, de 17 de Janeiro de 1981.)

I de
Por despacho de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 18 de Dezembro de 1980:
•.
M afia,
. encarrega d o d e serviço
.
d e 2.. c1asse do Quadro
A ntónio
. 1_...prd;
a
Pessoal Civil do Exército/Batalhão do Serviço de Maten uadrO(
movido a encarregado de serviço de I: classe do mesmo ;eto·J_,e1
IBSM, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3.· d? D:C 791/17,
n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19." da Portaria n. blicadO
U
de 28 de Dezembro, Despacho Normativo n." 254/80,
ostO, e
no Diário da República n." 186, I: Série, de 13 de g
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
56/13.)
•
c
3
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.

Á

(Diário da República n." 14-2.'

Série, de 17 de Janeiro de 1981.)

1 de
ribuna
Por despacho de 6 de Outubro de 1980, visado pelo T
Contas em 18 de Dezembro de 1980:
se dO
Teresa de Jesus Oliveira Queiroga Chaves, vigilante de 2." cla~ pro'
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas oS ter'
movida a vigilante de L" classe do mesmo quadro~IO,o ~03/17,
mos dos n." I, 4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n'
28 ~e
de 22 de Março, artigo 19." da Portaria n." 791/77, d e JJiárl~
Dezembro, Despacho Normativo n." 254/80, publicadO nOreWr-el
da República n." 186, I: Série, de 13 de Agosto, e Dec
n." 246/80, de 24 de Julho.
. o 35 /13.)
6
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n.? 14-2."

Série, de 17 de Janeiro de 1981.)
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]lo

.

r despacho de 11 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
ell122 de Janeiro de 1981:
Adelin
'
•
d JovIta Samuel José Carvalho, auxiliar de serviço de 2." classe
pO ~uadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos
duPllos do Exército - promovida a auxiliar de serviço de 1.' classe
DO Illesmo quadro/IMPE,
nos termos do n." 1 do artigo 1'.0 do
;creto_ Lei n, ° 103/77, de 22 de Março, artigo 19." da Portaria
~ 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho
1 ~r~a~ivo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
(s' ' Sene, de 13 de Agosto,

°

ao

d

'

eVldos emolumentos

(Diúri

d
_.
o a Republica

nos termos do Decreto-Lei

n." 31 -

n." 356/73.)

'
2.' Série, de 6 de Fevereiro de 1981.)

]lar d

e~pacho de 13 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
28 de Novembro de 1980:
~ar'

~ A.ntónia Estriga Chibeles, escriturária-dactilógrafa
do Quadro
do 'Pessoal Civil do Exército/Quartel-General
da Região Militar
dO Sul_ promovida a terceiro-oficial do mesmo quadro/Centro
ae Estudos Psicotécnicos do Exército, nos termos do n." 1 do
dr rIgo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea a)
n~ n.o 1 do artigo 18.° e n." 2 do artigo 19.° da Portaria
791/77, de 28 de Dezembro, Despacho Normativo n." 254/
O, PUblicado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13
d
(Sã eA. gosto, e Decreto-Lei . n." 246/80, de 24 de Julho.
a de '
Vldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

/8

(Diár'

la da República

n.? 37 _ 2." Série, de 13 de Fevereiro de 1981.)

]lar

~:pacho de 13 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
29 de Dezembro de 1980:
~ar'

I.~~ita Santana Fernandes Pereira Alvarinho Fialho, escrituráriad acti!ógrafa do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro
e G .
a t eSMo Financeira da Região Militar do Sul- promovida
ll.. erceiro-oficial do mesmo quadro/CGF /RMS, nos termos do
ai- 1 <lo artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
Inea a) do n." 1 do artigo 18." e n." 2 do artigo 19.. da Por-

92
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4' série

~

rIl1atiVO
taria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Despacho N~.Série.
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, o.
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Ju
73)
. ° 356/ .
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto- LeI n.
)

ih

(Viário da República n.? 37 -

2.' Série, de 13 de Fevereiro de 1981.

.
captaS
Por despacho de 27 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de
em 6 de Novembro de 1980:
Qtla'
Maria Manuela de Freitas Romão, 'escriturária-dactilógrafa d~ Mili'
dro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General
da Zoo uadrol
tar da Madeira - promovida a terceiro-oficial do mesmo ~adeira.
/Centro de Gestão Financeira da Zona Militar .da ° 103/77,
nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n. o Z dO
de 22 de Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18.° e n'pespaartigo 19.° da Portaria n. o 791/77, de 28 de Dezembro, públiCa
cho Normativo n." 254/80, publicado no Diário ~a ~eZ46/80,
n." 186, L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n.
de 24 de Julho.
356/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n."
)
(Viário da República n.? 37 -

1
2.' Série, de 13 de Fevereiro de 198 .

coptaS
Por despacho de 27 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de
em 14 de Novembro de 1980:
QuadrO
Luís Manuel Dória da Silveira, escriturário-dactilógrafo
do Militar
. do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General
da zona uadfO(
da Madeira - promovido a terceiro-oficial do mesmo qeto.vl
/QG/ZMM,
nos termos do n." 1 do artigo 3." do pecr. o 18.'
n." 103/77, de 22 de Março, alínea a) do n." 1 do artIi,e~et1l·
e n." 2 do artigo 19.° da Portaria n." 791/77, de 28 de. 'rio d~
bro, Despacho Normativo n." 254/80, publicado no DlaetO_r.,el
República n." 186, L' Série, de 13 de Agosto, c Decr
11." 246/80, de 24 de Julho.
73.)
.
° 356/
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Ler n·
)
(Viário da República n.? 37 -

1
2.' Série, de 13 de Fevereiro de 198 .

coptaS
Por despacho de 27 de Maio de 1980; visado pelo Tribunal de
em 27 de Novembro de 1980:
dO
Antónia Maria Pires Manteigas Telha, escriturária-dactiIÓgf~[:Oaria
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Ar

4,' S.
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;- promovida a terceiro-oficial do mesmo quadro /EPA, nos
dermosdo n.o 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 103(77, de 22
de Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18.° e n." 2 do artigo 19.°
11: POrtaria n." 791(77, de 28 de Dezembro, Despachcf Normativo
d' 254/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série,
(8' e 13 de Agosto, e Decreto-Lei n.? 246/80, de 24 de Julho.

ao

d

'

eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

(Diári

~Ot

o

d

a República

11.°

37 -

2.' Série, de [3 de Fevereiro

de 1981.)

d

e~pacho de 23 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
29 de Dezembro de 1980:

A.tl).

erico V' .
Q\j
lelra da Fonseca, auxiliar de serviço de 2." classe do
de adro do Pessoal Civil do Exército/Tribunal Militar Territorial
rn Elvas - promovido a auxiliar de serviço de 1.· classe do
cl eSmoquadro/TMTE, nos termos dos n.0 1,4 e 5, do artigo 3.°
t\ ° Decreto-Lei
n.° 103/77, de 22 de Março, e artigo 19.° da
<orta '
D na n." 791(77, de 28 de Dezembro, n." 3 do artigo 2.° do
11 ;creto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e Despacho Normativo
d~ 254/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série,
(Sã:
13 de Agosto.
o d '
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
8

(Diã'

no da República

n.? 47 -

2.' Série, de 25 de Fevereiro de 1981.)

IV - TRANSFERÊNCIAS
Armas e serviços
Estado-Maior do Exército

Vi 1:l1. l

al1t
Pit e de.2.' classe (91021277) José Casimiro Gonçalves, do Rosal MIlitar Principal.

l)ev

e se

r considerado nesta situação desde 11 de Fevereiro de 1981.
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Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Pessoal Civil
pirec'
Auxiliar de serviço de 2: classe (92014076) Maria Baptista, da
ção do Serviço de Justiça e Disciplina.
Deve ser considerado nesta situação desde 27 de Fevereiro

de 1981.

Direcção do Serviço de Saúde
Lopes,
Operador de registo estagiário (91038774) António Gonçalves
do Centro de Selecção / Região Militar do Centro.
1980.
Deve ser considerado nesta situação desde 31 de Dezembro de
Direcção do Serviço de Material
dO
Auxiliar de serviço de I: classe (91042276) José de MatOS,
Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
1981.
Deve ser considerado nesta situação desde 19 de Fevereiro de
_ dO
Escriturário-dactilógrafo (91167611) José de Matos, da Direcçao
Serviço de Informática do Exército.
1981.
Deve ser considerado nesta situação desde 18 de Fevereiro de
Escolas práticas das armas e serviços.
centros de instrução e unidades
Batalhão do Serviço de Transportes
Motorista (91115777) Afonso Ernesto Pombal, do Batalhão
viço Geral do Exército.

do se!'
1980.

Deve ser considerado nesta situação desde 2 de Dezembro de
Batalhão do Serviço de Saúde
Barbeiro (91007679) Alberique António Ventura Mestre" da,
são Liquidatária do Regimento de Infantaria de Setuba.

coJ1liS'
1981.

Deve ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de

4.' Sé .

~

ORDEM

DO EXBRCITO

N.o 3

--------------------------------------

95

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos
Estabelecimentos de ensino
Instituto Militar dos Pupilos do Exército
VigiJ
a?te de L" classe (91001476) Luís Mário Pires Novais, do HosPital Militar Principal.
D
eYe ser considerado nesta situação desde 11 de Fevereiro de 1981.
Diversos
Conselho Superior de Disciplina do Exército
SegU~dO-o.ficial(92110875) Irene de Oliveira Mendes Morão Moreira,
a DIrecção do Serviço de Finanças.
D
eYeser
considerada nesta situação desde 16 de Fevereiro de 1981.

o Chefe do Estado-Maior do Exército
Amadeu Garcia dos Santos, general
Está conforme.

o

Ajudante-General

Joaquim Lopes Cavalheiro, brigadeiro

ESTADO_MAIOR DO EXÉRCITO

,

ORDEM
4· .

DO

EXERCITO

. SERIE

N'
~

ABRIL

~lIhl'
Ica·se

DE 1981

ao Exército o seguinte:

I - ADMISSõES
)lor d

Cespacho de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal de
Ontas em 18 de Dezembro de 1980:
JOsé D'
P las Júnior, auxiliar de serviço de L" classe do Quadro do
e;Ssoal Civil do Exército I Academia Militar - nomeado para
ll) ercer as funções de encarregado
de serviço de 2: classe do
D eSmo quadrai AM, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do
decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 5.°
oa ~Ortaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com
N o. 3 do artigo 25.° do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de
o oVernbro de 1969, Despacho Normativo n." 254/80, publicado
eoDDiário da República 0.° 186, L" Série de 13 de Agosto,
fi ecreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, ficando assim rectid~ado na parte respectiva o Diário da República n." 47, 2: Série,
25 de Fevereiro de 1981.
(Sa
o deVidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diár"

10

da República

n.? 47 - 2." Série, de 25 de Fevereiro de 1981.)
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• série
4 . ./

N.o 4

I de
Por despacho de 5 de Dezembro de 1979, visado pelo Tribuna
Contas em 7 de Dezembro de 1981:
, claSSe

Joaquim Afonso de Sousa Militão, auxiliar de serviço de 2. ral da
do Quadro do Pessoal Civil do Exército / Quartel·Gene serviÇO
Região Militar do Centro - nomeado encarregado de içO d~
de 2." classe do mesmo quadro/Ecola
Prática do serVeto.Lel
pecr
.
de Transportes, nos termos do n." 1 do artigo 3. do
rortaoa
n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 5. da o 254/8°:
n." 791/77, de 28 de Dezembro, Despacho Normativo~·
de P
publicado no Diário da R1epública n." 186, 1.& Sérte, ficaodo
de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
o 41,
assim rectificado o constante no Diário da República n.
2: Série, de 25 de Fevereiro de 1981.
0

0

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n.

° 356/73.)

(Diário da República n.s 64 - 2.' Série, de 18 de Março de 1981.)

n
Por despacho de 8 de Fevereiro de 1980, visado pelo Trib1.l
Contas em 20 de Fevereiro de 1981:

ai de

aS
cer
Alexandre Manuel Ferreira Gonçalves - nomeado para exer
dO
funções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quad~raga:
Pesoal Civil do Exército/Regimento
de Cavalaria de etoV1
pecr
o
nos termos do n." 1 dos artigos 1.0 e 3.0 do
'gO 53·
n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do art! 2 dO
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e n. 1 ~elltai5
artigo 6. do Estatuto do pessoal civil dos serviços depar~o de 13
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/ '
de Março.
08

0

56/73.)
(São devidos emolumentos

no termos

(Diário da República n." 64 -

do Decreto-Lei

2.' Série, de 18 de Março

n." 3
de 1981.)

1 de
Por despacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 2 de Março de 1981:
de
es
António Eugénio de Almeida - nomeado para exercer as f 1.1 nÇõ<::)(ér'
. 'I do J.-' o
enfermeiro de 2: classe do Quadro do Pessoal CIVl
o e 3·
cito/Colégio Militar, nos termos do n. o 1 dos artigoS 1.

4. S.
. Crie
~
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N.o 4

d~ Decr,eto- Lei n." 103/77,
de 22 de Março,
alínea b) do
3 do artigo 53: do Decreto-Lei
n." 294/76, de 24 de Abril,
d~nea b) do n." 2 do artigo 2: da Portaria
n." 791/77, de 28
Dezembro, e alínea e) do n." 3 do artigo 2: do .Estatuto
do
. '1 d'os Serviços Dcpartamentais . das Forças A rma d as,
aPesSoal CIVI
Prova,do pelo Decreto-Lei
n." 33/80, de 13 de Março.

~i.

I

(São

devidos
(Diário d

emolumentos

no

termos

do

Decreto-Lei

a República n.? 70 - 2.' Série, de 25 de Março

n." 356/73.)
de 1981.)

}lor d
espacho de 13 de Novembro
de 1980 visado
COnt
'
as em 29 de Janeiro de 1981:

pelo Tribunal

de

Jorge B
ernardo Pratas - contratado
para exercer as funções de ope~ano de 2." classe (subgrupo - electricidade)
do Quadro
do
Sessoal Civil do Exército / Quartel-General
da Região Militar do
dU1, nos termos do n°. 1 do artigo 3: do Decreto-Lei
n: 103(77,
e 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53: do Decreto;l~i
n," 294/76, de 24 de Abril, c n." 1 do artigo 3: da Por~na n: 791/77, de 28 de Dezembro,
conjugado com o DeSlpacho
1 ~nn_a~ivo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
d' Sene, de 13 de Agosto,
e Decreto-Lei
n." 246/80, de 24
e Julho.
eÓ,

(São
devidos

emolumentos

no termos

(Diú'
rzo da República n." 37 -

2.' Série,

do

Decreto-Lei

de 13 de Fevereiro

n." 356(73.)
de 1981.)

}lor
~espacho de 11 de Janeiro
de 198,0, visado
Ontas em 27 de Janeiro de 1981:

pelo

Tribunal

de

~aria I .
d sohna de Macida Alves - contratada
para exercer as funções
de aUxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil
o EXército/Instituto
Superior
Militar
nos termos do n." 1 do
arr
'
digO 3: do Decreto-Lei
n." 103/77, de 22 de Março, n." 1
dO artigo 2: da 'Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
n." 2
dO artigo 53: do Decreto-Lei
n." 294/76, d 24 de Abril, e § 5:
l~ artigo 48: do Decreto-Lei
n." 41 892, de 3 de Outubro
de
d 58, Com a nova redacção
dada pelo Decreto-Lei
n." 218/76,
e 27 de Março,
Despacho
Normativo
n." 254/80,
publicado
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4• Série

N,o 4

-------------------------------------

~
e AgostO,

no Diário da Reppública
n." 186, L' Série, de 13 d
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
(São devidos emolumentos

no termos

do Decreto-Lei

,

o'

°

3

56/13,)

(Diário da República n." 52 - 2,' Série, de 4 de Março de 1981.)

I de
Por despacho de 29 de Janeiro de 1980, visado pelo TribU!la
Contas em 27 de Janeiro de 1981:
aS

er
João Artur Coelho dos Santos Silva - contratado para e"orc
~pessoaI
funções de auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro do
!los
Civil do Exército /Regimento de Engenharia de EspjlD~~7,de
termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103 de 28
22 de Março, n." 1 do artigo 2." da Portaria n." 7:1/:\94/16,
de Dezembro, n." 2 do artigo 53." do Decreto-Lei ,n, o 41892,
de 24 de Abril, o § 5." do artigo 48." do Decreto-Lei o' d peJo
de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção da a alivo
Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despacho Nor;nSérie,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, 1.
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de JulhO,
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

,

o,

°

3

56/73.)

(Diário da Repblica n." 52 - 2,' Série, de 4 de Março de 1981,)

I de
Por despacho de 8 de Fevereiro de 1980, visado pelo TribU!la
Contas em 14 de Janeiro de 1981:
ões
'
A"ntonía d a C onceiçao
' - - contrata d a para exerce r as f~Ç
'J
J esuma
1 CivJ
de auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro do Pessoa s dO
do Exército/Regimento
de Infantaria de Beja, nos terrn~arço,
n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de (Ilbro,
n." 1 do artigo 2." da portaria n." 791/77, de 28 de Deze Abril,
n." 2 do artigo 53,0 do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de lubro
e § 5." do artigo 48." do Decreto-Lei n." 41 892, de 3, de o ~~8/16,
de 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei o' b]jCado
de 27 de Março, Despacho Normativo n." 254/80, pUA oslO,
no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de g
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

0

0,

356/7].)

(Diário da República n,O 52 - 2," Série, de 4 de Março de 1981,)

4· S.
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Por d

Cespacho de 14 de Fevereiro de 1980, visado
Ontas em 22 de Janeiro de 1981:

101

pelo Tribunal

~M

de

-

de eneses. da Rocha Oliveira - contratada para exercer as funç?~s
do aU~lia.r de serviço de 2.& classe do Quadro do Pessoal ,Civil
Exercito / Regimento
de Infantaria
de Angra do Heroismo,
~os termos do n. o 1 do artigo 3. do Decreto- Lei n. o 103/17,
de 22 de Março, n." 1 do artigo 2." da 'Portaria n." 791/17,
de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/16,
de 24 de Abril, e § 5." do artigo 48." do Decreto-Lei n." 41892,
~ 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção dada pelo
n :creto-Lei n." 218/16, de 27 de Março, Despacho Normativo
d' 254/80, publicado no Diário da República n." 186, I.' Série,
e 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
0

(São
deVidos emolumentos
(Diár"

10

da República

nos termos

n." 52 -

do Decreto-Lei

n." 356/13.)

2.' Série, de 4 de Março de 1981.)

POr d

Cespacho de 14 de Fevereiro de 1980, visado
Ontas em 22 de Janeiro de 1981:

pelo Tribunal

de

bioní .

f Sla Augusta Rijo Pola Sainhas - contratada
para exercer as
sunções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pesnoa1 Civil do Exército/Regimento
de Cavalaria
de Estremoz,
dOS termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei
n." 103/17,
de 22 de Março, n." 1 do artigo 2." da Portaria
n." 791/17,
n: 28 de Dezembro,
n." 2 do artigo 53." do Decreto-Lei
294/76, de 24 de Abril, e § 5." do artigo 48." do Decretodei n.O 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção
N'da pelo Decreto-Lei
n." 218/16, de 27 de Março, Despacho
1 ~rrn.a~ivo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
d' Sene, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
n." 246/80, de 24
e Julho.

l'

(São
deVidos emolumentos
(Diár"

~or

ro da República

nos termos

n.? 52 -

do Decreto-Lei

n." 356/13.)

2.' Série, de 4 de Março de 1981.)

despa c h O de 14 de Fevereiro
.
C
de 1980, visado
Ontas em 22 de Janeiro de 1981:

pelo Tribunal

de

Níd'

la M .

afia Dias Lealcontratada
aUl(!"
I lar
de serviço de 2.' classe

para exercer as funções de
do Quadro do Pessoal Civil
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N.o 4

Angra
do Exército/Distrito
de Recrutamento e Mobilização de creto'
do Heroísmo, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do ~e por'
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo ~: ~.' d~
taria n." 791/77, de 28 de Dezembro, n." 2 do artIgO.
48.
Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e § 5.° do artJg~rt1a
do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, ~7 de
nova redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de Diário
Março, Despacho Normativo n." 254/80, publicado no creiO'
da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e De
Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n.

° 356/73.)

(Diário da República n.? 52 - 2.' Série, de 4 de Março de 1981.)

I de
Por despacho de 14 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 23 de Janeiro de 1981:
er aS

Maria Delmira Rasquete Maçaneiro - contratada para e){er~essoal
funções de auxiliar de serviço de 2.· classe do Quadro do
nOs
Civil do Exército/Regimento
de Cavalaria de Estrern~~7, de
termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103 77, de
22 de Março, n." 1 do artigo 2.° da Portaria n.o. 79!~94/76,
28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53.° do Decreto-LeI. n. ° 41 892,
de 24 de Abril, e § 5.° do artigo 48." do Decreto-Lei 11. d pelO
de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção da a ativO
Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despacho Nor:USérie,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, l.
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de JulhO.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n.

° 356/73.)

(Diário da República n.? 52 - 2.· Série, de 4 de Março de 1981.)

I de
Por despacho de 14 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 29 de Agosto de 1980:
eJl.Cr•

Leonor Maria Passinhas Godinho de Matos - contratada par~uadrO
cer as funções de auxiliar de serviço de 2." classe do
tre'
do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Cavalar~a ~e ~S/77,
moz, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n. ~71 de
de 22 de Março, n." 1 do artigo 2.° da Portaria n.~ 7~1 94 16•
28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53.° do Decreto-Lei n. 2

i
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N,· 4

~e 24 de Abril, e § 5.° do artigo 48,· do Decreto·Lei n." 41 892,
De 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção dada pelo
n :creto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despacho Normativo
d' 254/80, publicado no Diário da República n." 18Q, L" Série,
e 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
(São d

evidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)

(Diúr' la da República

~or

n.? 52 _ 2.a Série,

de 4 de Março

de 1981.)

de

C sPacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal de
antas em 22 de Janeiro de 1981:

B""l'
"'lIa S'LU1õesdos Santos - contratada para exercer as funções de
~UXiliarde serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil
n~ Exército/Batalhão do Serviço de Material, nos termos do
n', I do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
n:' 1 do artigo 2: da Portaria n." _791/77, de 28 de Dezembr?,
e 2 do artigo 53: do Decreto-LeI n." 294/76, de 24 de Abril,
• § 5: do artigo 48: do Decreto·Lei n." 41 892, de 3 de Outuoro d e 19 58, com a nova redacção da d a pelo Decreto· L et'
np' b ~18/76, de 27 de Março, Despacho Normativo n." 254/80,
A.Ulicado no Diário da República n." 186, I." Série, de 13 de
gosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
(São d

'
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)

(Diár'

10

da República

n." 52 -

2," Série,

de 4 de Março

de 1981.)

~or

~espacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal de
antas em 22 de Janeiro de 1981:
~aria J '
d ase de Oliveira Martins - contratada para exercer as funções
de aUxiliar de serviço de 2," classe do Quadro do 'Pessoal Civil
n~ ,EXército/Regimento de Artilharia de Leiria, nos termos do
n', 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
n', 1 do artigo 2: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
e' 2 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
d § 5,· do artigo 48: do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro
de 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76,
e 27 de Março, Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
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de Agosto,

Diário da República n." 186, L' Série, de 13
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 52 -

2.' Série,

de 4 de Março

e

° 356/73.)
11.

de 1981.)

I de
Por despacho de 26 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 15 de Janeiro de 1981:
'es
funÇo.
Ana Paula Marques Moreira - contratada para exercer as I CivJI
de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoa as da
do Exército/Regimento
de Infantaria de Tomar, nos terMarço,
n.° 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 103/77, de 22 de rnb(O,
n." 1 do artigo 2.° da Portaria n." 791/77, de 28 de DezeAbOl.
n." 2 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de 3 de
e § 5.° do artigo n." 48.° do Decreto-Lei n." 41 892, deto-L,ei
re
Outubro de 1958, com a nova redacção dada pelo D:c 254/80,
n." 218/76, de 27 de Março, Despacho Normativo n.
13 de
publicado no Diário da República n.° 186, 1.' Série, de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n.s 52 -

2.' Série,

de 4 de Março

n.

° 356/73.)

de 1981.)

I de
Por despacho de 26 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 22 de Janeiro de 1981:
aS
Gracinda de Jesus Freitas Marques - contratada para exercerpCS'
funções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do nOs
soal Civil do Bxército/Regimeoto
de Infantaria de Tomar ZZ
de
termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, 28 de
de Março, n." 1 do artigo 2.° da Portaria n." 791/77, de 76 de
Dezembro, n." 2 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/ 1'S9Z,
24 de Abril, e § 5.° do artigo 48.° do Decreto-Lei n." 4 pela
de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção dada tívo
Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despacho Norma
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N,o 4

------------------------------------n2
d 54/80, publicado no Diário da República n." 186,

L' Série,

e 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(S~o
deVidos emolumentos
(Diári

o

d

a República

nos termos do Decreto-Lei

n.? 52 -

n." 356/73,)

2.' Série, de 4 de Março de 1981.)

~or d

espacho de 26 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal
COnt
as em 22 de Janeiro de 1981:

de

~aria I
d sabeI Alves Figueiredo - contratada para exercer as funções
d~ aUx_ili~rde serviço de 2.· classe do Quadro do Pessoal Civil
n,' ExercIto/Regimento de Infantaria de Tomar, nos termos do
IJ.' 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
n:' 1 do artigo 2.. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembr?,
e § 2 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
b 5,° do artigo 48.' do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outun~oOde 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
llllb218/76, de 27 de Março, Despacho Normativo n." 254/80,
A. hcado no Diário da República n." 186, L' Série, de 13 de
gosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São
deVidos emolumentos
(Diári

o da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 52 -

2,' Série, de 4 de Março

n." 356/73,)
de 1981.)

~or

despacho de 26 de Fevereiro de 1980, visada pelo Tribunal de
COutas em 22 de Janeiro de 1981:
~a'rla d
e p' .
de
atJma Coelho Bábau - contratada para exercer as funções
do auxi,lia~ de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil
do ExerCIto/Regimento de Infantaria de Tomar, nos termos
n' n.,» 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
do artigo 2.. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
e § do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
.
br 5'' do artigo
48." do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outun ,0 de 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
, 218/76, de 27 de Março, Despacho Normativo n." 254/80,

n:' ~

6
4• Séri
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~

------------------------------------

de 13

publicado no Diário da República n." 186, L" Série,
de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
° 356/73.)

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n.

(Diário da República n.? 52 - 2. Série, de 4 de Março de 1981.)
8

1 de
Por despacho de 29 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 22 de Janeiro de 1981:
ercer
Manuel Augusto Marques de Almeida - contratado para
da
as funções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quad~~ans'
Pessoal Civil do Exército/Escola 'Prática do Serviç~ d: 103/11,
portes, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n~ 791/11,
de 22 de Março, n." 1 do artigo 2." da Portaria ? 0')94/16,
de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53." do Decreto-L~J n; ~4189J,
de 24 de Abril, e § 5." do artigo 48." do Decreto-Lei n. d pela
de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção da a1atiVo
Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despacho Nor; Série,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, \110.
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de ju

e"

o

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diúrio da República n,v 52-2.'

Série. de 4 de Março

356/73-)

n.

de 1981.)

ibunal
de 1980, visado pe 1o Tr

de

Por despacho de 29 de Fevereiro
Contas em 22 de Janeiro de 1981:

'es
António Manuel Pessa Cardoso - contratado para exercer as pessoa
de auxilidar de serviço de 2." classe do Quadro do <portes,
Civil do Exército/Escola
Prática do Serviço de. Tr!n~03/11,
nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-L~I 0'0 791/11:
de 22 de Março, n." 1 do artigo 2." da Portaria n.
wJ,el
de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53." do Decr~cre!O'
n." 294/76, de 24 de Abril, e § 5." do artigo 48: do OdacéO
-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a oova re paCllO
s
dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, De o 1g6,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n.
funÇo1

4·
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~

-----------------------------------I.' S' .
de J:rhle, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei

n." 246/80,

de 24

o.

(São
devidos emolumentos
(Diário d

~Or

a República

nos termos do Decreto-Lei

n~· 356/73.)

n.O 52 - 2.' Série, de 4 de Março de 1981.)

despa h
C
C O de 4 de Março
de 1980 visado pelo Tribunal
antas em 14 de Janeiro de 1981: '

de

Jo'
ao I~
_
all .~nuel da Costa - contratado para exercer as funções de
dol(~a~ ~e serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoa~ Civil
d
Xerclto/Presídio Militar, nos termos do n." 1 do artigo 3."
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo
.
2 .°
dao IP
do Dortaria n." 791/77, de 27 de Dezembro, n." 2 do artigo 53."
do ecreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e § 5." do artigo 48."
no Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a
},fva redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de
rlaarko, ,Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário
-l' epublica n." 186, L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto24
(Sã el n·
'6/80,
de 24 de Julho.
o d~ .
( ,~Vldosemolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
Dzario I
(a República

n.? 52 -

2." Série, de 4 de Março de 1981.)

~Or

~~Spacho de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal
ntas em 22 de Janeiro de 1981:

de

Jos'
e do
de SaSa?~OSCosta Azevedo - contratado para exercer as funções
Ci ' uXlliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal
ar;ll do Exército/Presídio
Militar, nos termos do n." 1 do
doIgo ,3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1
n,' 2artJgO 2." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
e § ~o artigo 53." do Decreto-Lei ~." 294/76, de 24 de Abril,
bro 5, do artigo 48." do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outun,' 2de 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
Pllbli18/76, de 27 de Março, Despacho Normativo n." 254/80,
de A.cado no Diário da República n." 186, I." Série, de 13
gosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São
dVd

(D"

I Os emolumentos

lário d

a República

nos termos do Decreto-Lei

n.? 52 -

n." 356/73,)

2." Série, de 4 de Março de 1981.)

série
108
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~
I de

uoa
despacho de 4 de Março de 1980, visado pelo nib
Contas em 22 de Janeiro de 1981:

e"er'
ara
Guilhermina Maria Resende da Silva Cunha - contrata d a P QuadrO
cer as funções de auxiliar de serviço de 2.' classe do
s dO
do 'Pessoal Civil do Exército/Presídio
Militar, nos te(lll~arço,
n."
do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de zeJ!lbr?'
n." 1 do artigo 2.° da Portaria n." 791/77, de 28 de D~ AbrIl.
n." 2 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 / outu:
e § 5.° do artigo 48.° do Decreto-eLi n." 41 892, de 3 ;eto.vl
bro de 1958, com a nova redacção dada pelo D~C254/80,
n." 218/76, de 27 de Março, Despacho Normativo ,n: de 13
publicado no Diário da República n." 186, L" Sefle,
de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
356/13.)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

11.°

(Diário da República n.? 52 - 2.' Série, de 4 de Março de 1981.)

Uoal
Por despacho de 14 de Março de 198<0,visado pelo Trib
Contas em 22 de Janeiro de 1981:

de

• claSse
Maria de Lurdes Martins Neves, auxiliar de serviço. ~e 2RegiOlla~
do Quadro de Pessoal Civil do Exército /Hospital MJll~ar 'ria.da'l
n." 2 - contratada para exercer as funções de escntur~o )1.'
tilógrafa do mesmo quadro /HMR n." 2, nos termOS
)1.' I
do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março;J!lbrO,
do artigo 5.° da Portaria n." 791/77, de 28 de DezbJicaOO
conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, PUAgostO
no Diário da República n." 186, L' Série, de 13 de
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.

56/13,)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 3

(Diário da República n." 52 - 2.' Série, de 4 de Março de 1981.)

de

'bUOal
Por despacho de 14 de Março de 1980, visado pelo Trt
Contas em 22 de Janeiro de 1981:
de Z.'
Maria da Anunciação Rodrigues Costa, auxiliar de ser~iç~ Militai
classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hosplta

4·
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~e '
t" ~I~nal n." 2 - contratada para exercer as
d"rana -d actí '1.ografa do mesmo quadro /HMR
~ n,' 1 do artigo 3,° do Decreto-Lei n."
Darço, n." 1 do artigo 5,° da Portaria n."

109

funções de escri-

n. ° 2 ,nos
termos
103/77, de 22 de
791/77: de 28 de
pue~rnbro, conjugado com o Despacho Normativo, n." 254/80,
Ag cado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de
osto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,

(S~o

devidos emolumentos

(Diário d

~or

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73,)

a República n." 52 - 2," Série, de 4 de Março de 1981.)

despa h

C Ont c

O de 25 de Março de 1980
visado pelo Tribunal
'
as em 22 de Janeiro de 1981:

I.taria

de

d

ex o Carmo dos Santos Henriques Carvalho - contratada para
Q~rcer as funções de auxiliar de serviço de 2," classe do
de ~r? ,do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Artilhari~
no elTia, nos termos do n." 1 do artigo 3,° do Decreto-Lei
n:'
/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2." da Portaria
-l' 1/77, de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53." do DecretoDeel n,o 294/76, de 24 de Abril, e § 5." do artigo 48." do
redcreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a nova
ac Des çao dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março,
h/i pacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Repúdec~ n." 186, La Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80,
4 de Julho,

i~3

(São
devidos emolumentos
(Dicirio

da República

11,°

nos termos do Decreto-Lei
52 -

n." 356/73,)

2," Série, de 4 de Março de 1981.)

~or

desp h

O de 31 de Março
de 1980, visado pelo Tribunal de
la'
as em 27 de Janeiro de 1981:
CIOta
Peli era
' Mateus - contratada para exercer as funções de
aUXl
do I~a~ ~e serviço de 2," classe do Quadro do Pessoal Civil
do Xerclto/Regimento de Cavalaria de Estremoz, nos termos
O,, ~.' 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 Março,
n.' 2 do artigo 2." da Portaria 11." 791/77, de 28 de Dezembro,
e § do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
()Ututo do artigo 48." do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de
ro de 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto-

COntac
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~

80
o 254/ •
-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despacho Normativo [Id 13de
publicado no Diário da República n." 186, L" Série. e
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
o 356/13,)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei [I,
(Diário da República n.? 52 - 2." Série, de 4 de Março de 1981.)

! de
llOa
Por despacho de 28 de Abril de 1980, visado pelo .....
~rib
Contas em 29 de Janeiro de 1981:
Dia!
Ussumane Djaló - contratado para exercer as funções deB::itO/
de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do ,1 dO
/Esquadrão de Lanceiros do Funchal, nos termos do [I. o.' 1
artigo 3.' do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março;eJ11bro
do artigo 2.' da Portaria n." 791/77, de 28 de D~ AbrD.
n." 2 do artigo 53.' do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 ~lltObro
e § 5.' do artigo 48.' do Decreto-Lei n." 41 892, de 3, de, 218/16•
de 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto-LeI [I. ubUcado
de 27 de Março, Despacho Normativo n." 254/80, P ,AgostO.
no Diário da República n." 186, I." Série, de 13 de
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
o 356/13,)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei [I.
(Diário da República n." 52 - 2.' Série, de 4 de Março de 1981.)

Por

despacho de 6 de Maio de 1980, visado
Contas em 5 de Fevereiro de 1981:

'blloa!
pelo 'To

de

,
.li!l'
Ângelo Vieira Araújo, especialista em fisioterapia do IIOSP~opara
tar Principal, no regime de 18 horas semanais - contrata reSj(lle
exercer as mesmas funções no referido Hospital, 00Decreto'
de 36 horas semanais, nos termos do artigo 2.' do
o 1 dO
-Lei n." 220/71, de 26 de Maio, n." 2 do artigo 2.' e [I~eJ11brO
artigo 3.° do Decreto-Lei n." 524-C/77, de 28 de De Bstaddo
e despacho de 18 de Janeiro de 1980 do Chefe do 'á1io O
-Maior-General das Forças Armadas, publicado no ~l
República n." 27, 2." Série, de 1 de Fevereiro de 198 .
'tal!'"

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.O 52 -

o

35

[I.

2.' Série, de 4 de Março de 1981,)

6/13')

l· S
'érie
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~

~ar d
Cespacho de 20 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 4 de Fevereiro de 1981:

de

Carlos
d Adérito Vaz Pinto - contratado para exercer as funções
do Centro de
Se~-médico especialista de otorrinolaringologia
o
çao do Porto, nos termos do artigo 2." do Decreto- L'et
~' 220/71, de 26 de Maio, n." 1 e 2 do artigo 1.0 e n." 2
d~ 2artigo 2,0 e n." 1 do artigo 3,0 do Decreto-Lei n." 524-C/77,
de 8 de Dezembro, n." 1 do artigo 15. do Decreto-Lei
n." 373/79,
d 8 de Dezembro, por força do Despacho de 18 de Janeiro
de 1980, publicado no Diário da República n." 27, 2,· Série,
I~ 1 de Fevereiro de 1980, Auferirá a gratificação mensal de
e 950$00, correspondentes
a 18 horas semanais, de serviços
vencimento da letra «E».
(São
deVidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
0

(Diári

o da República n." 52 -

2," Série, de 4 de Março

de 1981.)

~ar c!
Cespacho de 13 de Novembro de 1980, visado pelo Tribunal de
Ontas em 29 de Janeiro de 1981:
Jorge
Bernardo Pratas - contratado para exercer as funções de
oper'
,
~e ano de 2," classe (subgrupo - electricidade) do Quadro do
su~SoalCivil do Exército/Quartel-General
da Região Militar do
de '2nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77,
.l ' 2 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53. do Decreton"e~ n,' 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3,0 da Portaria
l"l1ar 91/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho NorIVO n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
1,- S'
,
JUlhen~, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
no o,. !l~ando assim rectificado na parte respectiva o constante
de IDlarlO da República n." 37, 2." Série, de 13 de Fevereiro
981.
(São
devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
0

(Diári

~or
~

o da República n.? 59 -

2.· Série, de 12 de Março de 1981.)

desp h
COntac o de 20 de Setembro de 1979' visado pelo Tribunal de
as em 25 de Fevereiro de 1981:
aria B
cCr rmelinda Fernandes Francisco Serra - contratada para exeras funções de auxiliar de serviço de 2," classe do Quadro

, • Séfl'e
112
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N.' 4

~

terJ1l0s
do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas, nos 22 de
do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 28 de
Março, [1." 1 do artigo 2." da Portaria n." 791/77, d:/76, de
Dezembro, n." 2 do artigo 53." do Decreto-Lei n.". 29, 41892,
24 de Abril, e § 5.' do artigo 48." do Decreto.-LeI n; 254/80,
de 3 de Outubro de 1958, Despacho Normativo n, d 13de
publicado no Diário da República n." 186, 1.' Série, e
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.

56/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário

da República

n.' .59 -

2.. Série, de 12 de Março de 1981.)

ribuna
Por despacho de 14 de Dezembro de 1979, visado pelo T
Contas em 24 de Fevereiro de 1981:

Ide

flJO'
Zulmira Maria Veríssimo Silvestre - contratada para exercer ~essoal
ções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro d~ n.' 1
Civil do Exército/Instituto de Odivelas, nos termos o n.' 2
do artigo 3.' do Decreto-Lei n." W3/77, de 22 de Mar~~;l,e §
do artigo 53.' do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de A outUbro
5.' do artigo 48." do Decreto-Lei n." 41 892, de 3?e
218/76,
de 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei ~. 791/77,
de 27 de Março, n." 1 do artigo 2.' da Portaria n. c 254/80,
de 28 de Dezembro, por força do Despacho Normati~O n 13 de
publicado no Diário da República n.? 186, I: Séne, e
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
c
356/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei o.

d

(Diário

da República

n.' 61-

z.a

198!.l
Série, de 14 de Março de

riburtal
Por despacho de 1 de Fevereiro de 1981, visado pelo T
Contas em 19 de Fevereiro de 1981:

de

5 ftJO'

Francisco José Pereira de Sousa - contratado para exercer ~essoal
ções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro ~o Militar,
Civil do Exército/Escola Prática do Serviço Veterinán~3/77, de
nos termos do n." 1 do artigo 3.' do Decreto-Lei o.' 1 1/77, ~e
22 de Março, n." 1 do artigo 2.' da Portaria o.'. 7~ 294/1 '
28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53." do Decreto-LeIO.

4·
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~: ~4 de Abril, e § 5. do artigo 48. do Decreto-Lei n." 41 892,
tO-l ~e Outubro de 1958, com a nova redacção dada pelo Decreo
/80 el n. 218/76, de 27 de Março, Despacho Normativo n." 254/
13 Publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de
e Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(S~o
devidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
0

0

d

(Diário d

a República

n.? 61 - 2." Série, de 14 de Março de 1981.)

~Or
<lespa h
C
c o de 8 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal de
Ontas em 29 de Agosto de 1980:
Sant
Os FI .
Çõ
OrIano João Fernandes - contratado para exercer as funCi~~lde auxil~ar. de ser;i70 de.~" classe do Quadro do oPessoal
arr do Bxércitoj Colégio MIlitar, nos termos do n. 1 do
<;lo
Igo 3. do Decreto-Lei n. o 103/77, de 22 de Março, alínea b)
A.b~.o 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de
brotI , n.~ 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezemno '~?,nJ.ugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado
be lano da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e
creto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São
devidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
0

(Diário

da República

n,? 61 -

2.' Série, de 14 de Março de 1981.)

~Or

<;Iespa h
COnt c O de 8 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal de
as em 1 de Setembro de 1980:
AntÓ!}j
a\i~·l~rucinho Nunes - contratado para exercer as funções de
~x,ll~r de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil do
beerclto /Colégio Militar, nos termos do n." 1 do artigo 3." do
articreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do
artigO 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do
co~o 3. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado
1?e ,o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário. da
n/~blica n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
46/80, de 24 de Julho.
(São
dev·d
( ., I os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
0

D'Qrio d

a República

n. 61·O

2." Série, de 14 de Março de 1981.)

4• Série
11+
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-----------------------------------Por despacho de 8 de Fevereiro de 1980, visado pelo
Contas em 1 de Setembro de 1980:

~
Ide
Tribuna
fUO'

Joaquim Plácido Silveira Lopes - contratado para exercer ~essoal
ções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro dO, 1 dO
Civil do Exército/Colégio
Militar, nos termos do n·Jj[leab)
artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, a 24 de
do n." 3 do artigo 53.' do Decreto-Lei n." 294/76, depezea:'
Abril, n." 1 do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 Mo jlubll'
bro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/8 AgostO,
cado no Diário da República n." 186, L' Série, de 13 de
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
o 356/13-)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto·-Lei n.
.
d 1981.)
(Diário da República n.? 61 - 2." Série, de 14 de Março e

ribunal
Por despacho de 8 de Fevereiro de 1980, visado pelo T
Contas em 1 de Setembro' de 1980:

de

ce!
e"e! '1
José Alberto Rocha Ferro de Carvalho - contratado para ai Civl•
as funções de auxiliar de 2: classe do Quadro do pess~tígo 3'3
do Exército/Colégio Militar, nos termos do n." 1 do ada [l" 1
do Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Março, alínea b) '1 [l"
do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Ab~~~,eOO'
do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezern. ada 0°
jugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publl~ee!eto'
Diário da República n." 186, I:Série, de 13 de Agosto, e
-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
56/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei 0,° 3
(Diário da República n.? 61-

2." Série, de 14 de Março de 1981,)

ribunal
Por despacho de 27 de Março de 1980, visado pelo T

de

Contas em 24 de Fevereiro de 1981:
aS

filO'
~

José Henrique Machado Teixeira - contratado para exerc~r resso1
ções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro odo o·'bl
Civil do Exército /Regimento de Comandos, nos termoS aJioea
do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,

4. S'
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~~ ~.• 3 do artigo 53.· do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de
b ril, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezem/~' COnjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publiea ~ no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto,
ecreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São
.
devIdos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário

d

a República n." 61-

2." Série, de 14 de Março de 1981.)

~Or

~e~pacho de 5 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal
antas em 9 de Janeiro de 1981:

de

SOfiaR.
de ~sa. ~ardoso Gameiro - contratada para exercer as funç?~s
d UXlhar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal CIVIl
<lOEXército/Instituto de Odivelas, nos termos do n." 1 do artigo 3."
d~ ~eCreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2."
do D°rtaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53.·
decreto-Lei
n." 294/76, de 24 de Abril, e § 5." do artigo 48.·
o Decreto-Lei n." 41892 ' de 3 de Outubro de 1958, com a
nOv
D a redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março,
n.;spacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
<le;86, 1.' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80,
4 de Julho, ficando assim rectificado o constante no Diário
a R.epública n." 35, 2." Série, de 11 de Fevereiro de 1981.
(São
d.evidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
â

(Diári

~Or

~a

o da República n." 64 -

2.' Série, de 18 de Março de 1981.)

desp h
C ac o de 8 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 14 de Janeiro de 1981:

de

d

çõa. Encarnação Correia Mata - contratada para exercer as fune e~ de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal
d~VJlo do Exército / Regimento de Infantaria de Beja, nos termos
n." n. 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
n.o 1 do artigo 2." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
e § 2 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
br 5.° do artigo 48." do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outu17~ de 1958, com a nova redacção dada :pelo Decreto-Lei n." 218/
cad' de 27 de Março, Despacho Normativo n." 254/80, publio no Diário da República n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto,

116
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4• Série

~

tificadO
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, ficando assim rec ,52,
na parte respectiva o constante no Diário da República 11·
2." Série, de 4 de Março de 1981.
• 356/73-)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n.? 64 - 2.' Série, de 18 de Março de 1981.)

uoa

1 de

Por despacho de 14 de Março de 1980, visado pelo nib
Contas em 14 de Janeiro de 1981:
I

pS

ercer
Maria da Graça Farinha de Carvalho - contratada para ex ressoal
funções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do do o.' 1
Civil do Exército/Escola Prática de Cavalaria, nos termOS lioea b)
do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,; AbOI,
do 11: 3 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 ee(1lbrO,
n." 1 do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezblicado
conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, pu ostO, e
no Diário da República n." 186, 1: Série, de 13 de Ag
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
56/73.)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 3

(Diário da República n." 75 - 2.' Série, de 31 de Março de 1981.)

tlOa1
Por despacho de 14 de Abril de 1980, visado pelo Trib

de

Contas em 27 de Janeiro de 1981:
6es
fuoÇ VJ'I
Isabel Maria Mateus Quintela - contratada para exercer as 1 Ci
de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do pesSoater(1los
do Exército/Regimento
de Infantaria de Abrantes, noS 22
,ciD n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, ~e ,294
Março, alínea b) do n." 3: do artigo 53: do Decreto-Lel.1l791/77,
/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3: da portaria 11· roatiVO
de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho "N~~ Série,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, .
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.

di

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

56/13,)
n." 3

(Diário da República n.? 64 - 2.· Série, de 18 de Março de 1981.)
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~Or

despacho de 12 de Maio
Contas em 19 de Fevereiro

de 1980, visado
de 1981:

pelo

Tribunal

de

~ariana
de AI.~es Ribei
I erro C'anta - contrata d a para exercer as f unç?~s
d auxIliar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil
da Ex~rcito/Direcção
da Arma de Engenharia,
nos termos do n." 1
do artIgo 3.° do Decreto-Lei
n." W3/77, de 22 de Março, n." 2
d o artigo 53.0 do Decreto-Lei
n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1
. o artigo 2.° da 'Portaria n." 791/77
de 28 de Dezembro,
con~~~~o Com o Despacho
Normativ~
n." 254/80, publicado
no
D1arlO da República n." 186, L' Série, de 13 de Agosto, c
decreto-Lei
n." 246/80, de 24 de Julho, e § 5.° do artigo 48.°
r~d De:reto-Lei
n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a nova
acçao dada pelo Decreto-Lei
n." 218/76, de 27 de Março.

(São
devidos
(Diário

d

emolumentos
a República

nos

n." 64 -

termos

do

Decreto-Lei

n." 356/73.)

2.' Série, de 18 de Março de 1981.)

~or
~espacho
de 20 de Maio
antas em 12 de Fevereiro

de 1980,
de 1981:

visado

pelo

Tribunal

de

licenc'
ta~ado em Medicina
Joaquim
Cardoso
de Magalhães - con.traI .0 para exercer as funções de médico especialista de otorrinodarlngOlogia no Centro
de Selecção
do Porto/Região
Militar
da Norte, nos termos do artigo 2.° do Decreto-Lei
n." 220/71,
Deec26 de Maio ' n." 2 do artigo 2.° 'e n." 1 do artigo 3.° do
18 reto-Lei n." 524-C/77, de 28 de Dezembro,
e Despacho
de
:p de Janeiro de 1980, do Chefe do Estado-Maior-General
das
2.?rça_s. Armadas,
publicado
no Diário da República n." 27,
N Sene, de 1 de Fevereiro de 1980.
d Os termos dos n." 2 e 3 do artigo 3.° e n." 1 do artigo 15.·
d~ Decreto-Lei
n." 146-C/80, de 22 de Maio, e por despacho
Bx.14. de Novembro de 1980, do General Ajudante-General
do
fu er:1to, por delegação do CEME, 'entrou em exercício das suas
ci nÇoes desde 21 de Novembro
de 1980, por urgente conveniênI\.~fd~ ~erviço.
9 h enra a remuneração
mensal de 11 950$00 correspondentes
a
oras semanais com base do vencimento
da letra «E».

(Sã

o d .
eVldos emolumentos

nos

termos

do

Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diá'
rIO

da República

n.? 64 -

2.' Série, de 18 de Março de 1981.)
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~
uoa

I de

Por despacho de 23 de Julho de 1980, visado pelo Trib
Contas em 19 de Fevereiro de 1981:

uJ{iUar
Augusto Gonçalves - contratado para exercer as funções de a BJ(ér'
de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do o.' 1
cito/Regimento de Cavalaria de Estremoz, nos termos doo alí'
do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 103/77, de 22 de :Ma~çde 24
nea b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/7 , 28 de
de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, ?e254/S0,
Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n.
13 de
publicado no Diário da República n." 186, 2," Série, de
Agosto, ,e Decreto-Lei n." 246/80, de 4 de Julho.
° 356/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário

da República

n.? 68 -

2.' Série, de 23 de Março de 1981.)

uoa
Por despacho de 2 de Dezembro de 1980, visado pelo Trib

I de

Contas em 19 de Fevereiro de 1981:
'V3 dO
ctl
Maria de Jesus Sampaio Rio Guimarães, professora efe
coJl'
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de OdivelaSt-:'go2.'
ar
1
«
firmada no respectivo cargo, nos termos do n." 1 d o
tigOZ·
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, c n." 1 do ar odado
do Decreto-Lei n." 46377, de llde Junho de 1965, _ma,204/
aplicar ao Instituto de Odivelas por força do Decreto-Lei n/72, de 20 de Junho.

56/73-)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário

da República

n.? 53 -

2.' Série, de 5 de Março de 1981.)

1 de
ribuOaPor despacho de 2 de Dezembro de 1980, visado pelo T
Contas em 19 de Fevereiro de 1981:
QuadrO
Maria Eduarda Guimarães Martins, professora efectiva do rrroad~
do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas - cO~ecretO'
no respectivo cargo, nos termos do n." 1 do artigo 2.° do Decreto'
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e n." 1 do artigo 2.° do !icar aO
-Lei n.' 46377, de 11 de Junho de 1965, mandado ap

4·
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Institut
.
20
o de Odivelas por força do Decreto-Lei n." 204/72, de
de JUnho.
(São

deVidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário

d

a República n.? 53 - 2." Série, de 5 de Março de 1981.)

11- MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

~or

despacho de 5 de Fevereiro de 1980, anotado 'Pelo Tribunal de
Co
utas em 12 de Fevereiro de 1981:

~a'ria d
Qu e Lurdes Chasqueira da Costa e Cunha, terceiro-oficial
B.l(~d~odo Pessoal Civil do Exército/Centro Finance~ro
1980cito _ exonerada daquele cargo desde 30 de Dezembro
ll)
, data em que tomou posse do lugar de segundo-oficial
esmo quadro.
(Diário

da República

11.°

52 -

do
do
de
do

2.' Série, de 4 de Março de 1981.)

Por
~espacho de 9 de Fevereiro de 1981, anotado pelo Tribunal de
OUtasem 12 de Fevereiro de 1981:
~ar'

la M
d anuela Ferro Franco de Matos, preparadora de vencimentos
.. 'o
dE' xército
. /C entro
Fie 3'. cIasse do Quadro de Pessoal Civil
deoancciro do Exército - exonerada daquelas funções desde 19
PreJaneiro de 1981, data em que tomou posse do lugar de
Paradora de vencimentos de 2.' classe do mesmo quadro.

~an\!
s:\ dos. ~antos Pinto, vigilante de 2." classe do Quadro do Pesa Civil do Exército/Hospital Militar Principal- exonerado
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4• Série

to(llOú
daquele cargo desde 19 de Janeiro de 1981, data em q~eo'
posse do cargo de vigilante de L' classe do referido qUa r
1981,)
(Diário da República n.? 52 - 2,' Série, de 4 de Março d e

de
'buOaI
Por despacho de 10 de Fevereiro de 1981, anotado pelo Tn
Contas em 17 de Fevereiro de 1981:

adrO
Fernando Martins Teixeira Ribeiro, desenhador de 1.' classe dOM~~tareS
do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Altos Estudos
to(ll0ú
ue
'
- exonerado desde 30 de Dezembro de 1980, data em q jCOlégJO
posse do lugar de desenhador-chefe do mesmo quadro
Militar.
1981,)
(Diário da República n." 54 - 2,' Série, de 6 de Março d e

Por dspacho de 2 de Fevereiro de 1981, anotado
Contas em 9 de Fevereiro de 1981:

'buoal de
pelo Tn

dro dO
Emídio José Lopes Pereira, vigilante de 2,' classe do Quaollcrado
Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principalex to(ll0tJ
a seu pedido desde 19 de Janeiro de 1981, data em quequa~O,
posse do lugar de vigilante de 1.' classe do mesm'k públJCa
ficando assim rectificado o constante no Diário da e
n." 48, 2, Série, de 26 de Fevereiro de 1981.
(Diário da República n.? 59 - 2,' Série, de 12 de Março de 1981,)

'bullaI
Por despacho de 12 de Fevereiro de 1981, anotado pelo Tn
Contas em 19 de Fevereiro de 1981:
Adelina Jovita Samuel José
do Quadro do Pessoal
Pupilos do Exército 6 de Fevereiro de 1981,
de serviço de 1.. classe

de

• classe
Carvalho, auxiliar de serviço de '~tar dOS
Civil do Exército/Instituto
MJ desde
exonerada das referidas funções~uJ{iliat
por ter tomado posse do cargo de
do mesmo quadro,

(Diário da República n,· 64 - 2,' Série, de 18 de Março de 1981,)

i'
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Por d
Cespacho de 12 de Fevereiro de 1981, anotado pelo Tribunal de
Ontas em 26 de Fevereiro de 1981:
JOão

dos Santos Relvas, médico civil contratado do Hospital Militar
'\.e .
r .glOnal n." 1 - exonerado a seu pedido desde 2 de FevclOIro de 1981.
b

(Oiár"la d a República n." 64 -

2.' Série, de 18 de Março de 1981.)

POr d
Cespacho de 23 de Fevereiro de 1981, anotado pelo Tribunal de
Ontas em 26 de Fevereiro de 1981:
~aria R.
d amos Serrano Berjano, enfermeira de 2: classe do Quadro
t: Pessoa~ Civil do Exército/Hospital
Militar de Doenças Infe~d ContagIOsas - exonerada a seu pedido, a partir de 1 de Abnl
e 1981.
(Di' .

ano da República n.? 64 -

2.' Série, de 18 de Março de 1981.)

Por d
Cespacho de 24 de Fevereiro de 1981, anotado pelo Tribunal de
Ontas em 9 de Março de 1981:
~aria
P Dulce Vaz de Almeida, professora efectiva do Quadro do
qeSSoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas - exonerada dapuelas funções desde 21 de Janeiro de 1980, data em que tomou
doSse do cargo de técnico de 2." classe do Quadro do Pessoal
a Direcção-Geral da Organização Administrativa.
(O"
lar ia

da República n .• 72 -

2.' Série, de 27 de Março de 1981.)

111- PROMOÇÕES
Por
~espacho de 27 de Maio de 1980, visado pelo tribunal
Ontas em 14 de Novembro de 1980:

de

~aria L '
d Ulsa Marques Portela Rego, escriturária-dectilógrafa do Quadro
o Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior
do Exército - pro-
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movida a terceiro-oficial do mesmo quadro/Museu
Mi1itar ZZ
termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77: 19.'
de Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18." e n." 2 do artigOtivO
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Despacho No~J1I;érie,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, I.
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.

de

(São devidos emolumentos

•

56/73.)

o

nos termos do Decreto-Lei n. 3

(Viário da República n.? 59 - 2." Série, de 12 de Março de 1981.)

1 de
Por despacho de 27 de Maio de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 26 de Fevereiro de 1981:
• r rafa
Maria Adérita Grossinho Mota de Andrade, escriturária-dac~lO~fti'
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática e/ePA,
lharia - promovida a terceiro-oficial do mesmo ~ua~r~03/77,
nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n. o Z dO
de 22 de Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18: e n· paclJO
artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, peso 186,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República nde Z4
L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80,
de Julho.

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

o

n.

356/73.)

(Viário da República n.O 59 - 2." Série, de 12 de Março de 1981.)

de
Por despacho de 6 de Junho de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 27 de Agosto de 1980:
dO
Lúcia Pires Neves da Conceição Frade, escriturária-dacti1Ógr;~:soal
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Repartição
do
ceifO'
Civil/ Direcção do Serviço de Pessoal- promovida a te:erJ1l0S
-oficial do mesmo quadro/Centro de Audio Visuais, nos 22 de
do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de. o ]9-'
Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18: e n." 2 do artlg atiVO
da Portaria n.? 791/77, de 28 de Dezembro, Despacho NorJ1l

4.
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,

n'
d~ ~4/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série,
de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.

.

deVidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

(Diário

d

a República

n." 59 -

2." Série, de 12 de Março de 1981.)

~or
~espacho de 6 de Junho de 1980, visado pelo Tribunal
antas em 4 de Dezembro de 1980:

de

~lli J os'
Pe e Fernandes Dias, escriturário-dactilógrafo do Quadro do
d ssoal Civil do Exército/Distrito de Recrutamento e Mobilização
/~R.Funchal- promovido a terceiro-oficial do mesmo quadro/
n' MF, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei
e' :03/77, de 22 de Março, alínea a) do 11." 1 do artigo 18."
brn. 2 do artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezem.D~spacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da
n oP~b/lca n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
. 46/80, de 24 de Julho.

R.:'

(São
devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diári

o da República

n." 59 _

2.' Série, de 12 de Março de 1981.)

~Ot

~espacho de 7 de Julho de 1980, visado pelo Tribunal
antas em 4 de Dezembro de 1980:

de

litaria
d
g a

Graça Castro Cabral de Melo Borges, escriturária-dactilódrafa do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General
ma Zona Militar dos Açores - promovida a terceiro-oficial do
De~rnoquadro/Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ponta
n: gada, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei
(:. 103/77, de 22 de Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18."
Dn.' 2 do artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
b/:spacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Repúdica n.: 186, 1: Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80,
e 24 de Julho.

(São
devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diá'

no da República

n." 59 -

2.' Série, de 12 de Março de 1981.)
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I de
Por despacho de 1 de Setembro de 1980, visado pejo Tribuna
Contas em 5 de Fevereiro de 1981:
.. dacÓ·
Maria do Carmo Jesus Gomes Vitoriano Sabino, escritur~r:~tO de
lógrafa do Quadro d? Pessoal <?ivil do Exérci~o/DI\erceirO'
Recrutamento e Mobilização de LIsboa - promovida ~ .to, 1I0s
-oficial do mesmo quadro/Serviço Cartográfico do Exer~l 22 d~
termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103;77, '~o 19·
Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18.° e n." 2 do artl f}1atil'o
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Despacho NO~Série,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, ~~o.
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de jul

56/73.)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 59-2.'

n." 3

Série, de 12.de Março de 1981.)

I de
Por despacho de 19 de Setembro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 30 de Janeiro de 1981:
.
Emi'li a M artins

da

snI va e So~sa D'ommg,os,. escn.tur~rJa"
. dacti1Ógratfa
Rccrtl.

do Quadro do Pessoal CIvil do Exército /Dlstnto de. _oficla~
mento e Mobilização de Setúbal- promovida a tercelr~igo 3·
do mesmo quadro/DRMS,
nos termos do n." 1 do ar o 1 dO
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea a) do n/
de
artigo 18.° e n." 2 do artigo 19.° da Portaria n." 791 0254/
28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo. n. de 13
/80, publicado no Diário da República n." 186, Ln Séne,
de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.

77,

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n.

° 356/13.)

(Diário da República n." 59 - 2.' Série, de 12 de Março de 1981.)

de
na1
despacho de 23 de Abril de 1980, visado pelo Tri'bu
Contas em 19 de Fevereiro de 1981:
Quadro
José Augusto Alves Brizida, guarda vigilante de 2.' classe do Material
do Pessoal Militarizado do Exército/Depósito
Geral de "feridO
Sanitário - promovido a encarregado de sector do ;~ea h)
qua,dro/DGMS, nos termos do n." 1 do artigo 1.0 e a I
Por

4·
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N.o 4

------------------------------------do a .
artIgO
2." do Decreto-Lei n." 442/75, de 19 de Agosto, com
d nova redacção dada pelo Decreto-Lei n." 550/Rj76,
de 12
n~ JUlho, e 11.°' 2 c 3 (este com a redacção dada pela Portaria
56 9, de 22 de Outubro) da Portaria n." 13 /79, de 9
de
anelro.

1

/.1

(Sã
o d.eVidosemolumentos
(Diário d

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

.

a República n.? 64 - 2.' Série, de 18 de Março de 1981.)

~or

despacho de 22 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
COntasem
5 de Março de 1981:

de

~lor'
lpes
.
do
Qu Gu errerro
Ganhão de Oliveira Rego, segun d o-o ficial
ICI
f;" adro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de
têln~nças- promovido a primeiro-oficial do mesmo quadro/ Assisn.~cla na Doença aos Militares do Exército, nos termos dos
1-.1: 1 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
ar;rço, alínea a) do n." 1 do artigo 18.° te alínea b) do n." 2 do
/7~gO 19.° (este com a nova redacção dada pela Portaria n." 555/
br ' de 22 de Outubro) da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezemo, Conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado
no D"
lario da República n." 186 1.. Série, de 13 de Agosto, e
D ec
'
reto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(S~O

d.evidos emolumentos
(Diári

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

o da República 11.° 64 - 2." Série, de 18 de Março de 1981.)

~or

~~pacho de 3 de Novembro de 1980, visado pelo Tribunal
I1tas em 19 de Fevereiro de 1981:

Qllinr

Q~:

de

de Vasconcelos ~a. Silva Pa~)o, enfer~eira d~ _z.a cla~se. do
__ dro do Pessoal CIVIl do Exército/Hospital
Militar Principal
nopromovida a enfermeira de 1.. classe do referido quadro /iHMP,
des termos dos n." 1 e 5 do artigo 3: de Decreto-Lei n." 103/77,
D 22 de Março, artigo 19.° da Portaria n." 791/77, de 28 de
ezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
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13 de
publicado 110 Diário da República u." 186, L" Série. de
Agosto. e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

° 356/73.)

110S

(Diário da República n." 66 -

rv -

termos do Decreto-Lei n.

2.' Série, de 20 de Março de 1981.)

TRANSFERÊNCIAS

Anuas e serviços
Direcção da Anua de Infantaria
pere!'r~
Auxiliar de serviço de. 2: classe (92030978) Maria Alzira Milita!
de Araújo, do Centro de Gestão Financeira/RegiãO
de Lisboa.
1
Deve ser considerada nesta situação desde 10 de Março de 198 .
"O

'J1StJ1lçll

Escolas práticas das anuas e serviços, centros de )
e unidades:
Escola Militar de Electromecânica

'a

o~

Primeiro-oficial (92101875)
Maria Olívia dos Santos pe~e1.~'
Direcção do Serviço de Pessoal/Repartição de Pessoal 0"1 .
Deve ser considerada nesta situação desde 1 de Abril de 1981.

Diversos
Depósito Geral de Material de Instrução

00
Vigilante de 2." classe (91030277)
Colégio Militar.

Armando

Barreiro Antunes.

Deve ser considerado nesta situação desde 12 de Março de 1981.

4·
~érie
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V-DIVERSOS

POr Port .
C ana de

24 de Junho de 1980, visada pelo Tribunal de
Ontas em 4 de Março de 1981:
Oaqu'
Q1rn Barracho Pelicano, professor efectivo do 12.° grupo do
d Uadro do Pessoal Civil do Exército 1Instituto Militar dos Pupilos
eo .Exército - concedido o ingresso na fase 4 do escalão III do
JnSIno secundário e o direito ao correspndente abono desde 1 de
daneiro de 1980, nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7.·
o Decreto-Lei n." 513-Ml/79, de 27 de Dezembro.
(São de
vidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

J

(Diá'
no da República n." 75 -

2.' Série, de 31 de Março de 1981.)

Por Port .
atia de 10 de Setembro de 1980 visada pelo Tribunal de
C Ont
'
as em 5 de Março de 1981:
licen .

(São

t~lada Maria Emília Moreira de Sena Martins, professora efecv VIado Quadro do Pessoal Civil do Exército 1Instituto de Odieas - concedido
. o ingresso na fase 4 do escalão I d o ensino
.
se
. e o direito ao correspondente abono desde 1 de
J cllnd'ano
daneiro de 1980, nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7:
o Decreto-Lei n." 513-Ml/79, de 27 de Dezembro.
deVidos emolumentos
(Diúr'

nos termos do Decreto-Lei

la da República n." 75 -

2.' Série, de 31 de Março de 1981.)

O Chefe do Estado-Maior do Exército

t:stá

n." 356/73.)

Amadeu Garcia dos Santos, general
Conforme.
O Ajudante-General

Joaquim Lopes Cavalheiro, brigadeiro

ft)
EStADO_MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM
4~ •

DO

EXÉRCITO

. SERIE

N·
~

MAIO

~lIbl'
ICa.se

1981

ao Exército o seguinte:

I - ADMISSõES
~Or

despach o de 30 de Junho de 1980 visado pelo Tribunal
~om
'
as em 14 de Janeiro de 1981:

r-.

de

~aria
. ,
d Amalia Patrício Lourenço - nomeada para exer~er o cargo
C~01l1.0ni~orade internato do Quadro do Pessoal Civil, do ~xérD /Inshtuto de Odivelas, nos termos do n." 1 do artigo 3, do
p~~tet,o-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3: da
D afia n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o
bl~spacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Repúd:c~ n,o 186, L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80,
(&[
4 de Julho,
o de '
Vldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário da

República n." 77 - 2,' Série, de 2 de Abril de 1981.)

~Or

~espacho de 25 de Fevereiro de 1981, visado pelo Tribunal
Ontas em 27 de Janeiro de 1981:
~\lríd'

de

ICe de p"atíma A'gUiar· d a Silva
'
de
- contrata d a para exercer o cargo
do ~U~ili~r de serviço de 2,' classe do Quadro do Pessoal Civil
n. '<ercIto/ Batalhão de Administração Militar, nos termos do
aií 1 do artigo 3,· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
nea b) do n." 3 do artigo 53,· do Decreto-Lei n." 294/76, de
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28 de
n." 791 /77, od~54/80,
Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n.
13 de
publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
56/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria

(Diário da República n.? 78 -

2.' Série,

de 3 de Abril

de 1981.)

cootaS

Por despacho de 14 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal de
em 9 de Janeiro de 1981:

aS
cer
Maria da Ascensão Madeira de Sousa - contratada para e"erpessoaI
funções de auxiliar de serviço de 2: classe no Quadro do OSdO
Civil do Exército /Escola Prática de Cavalaria, nos terrllMarÇo,
n." I do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de 76, de
4
alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n.o 29/ 28 de
24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, ° ~54/80,
Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo. n'
13 de
publicado no Diário da República n." 186, L" Série. d e
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
/13.)
6
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n. ° 35
(Diário da República n,v 78 -

2." Série,

de 3 de Abril

de 1981.)

naI

de

Por despacho de 8 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tn'bu
Contas em 29 de Agosto de 1980:

s fOO'
Joaquim Félix da Costa - contratado para exercer ~esso~l
ções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro dOdoSarU'
Civil do Exército/Colégio Militar, nos termos do n." 1 alínea~)
gos 1.0 e 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, d Abfl1,
do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 ;ervíÇO~
e n.0 1 c 2 do artigo 6.° do Estatuto do Pessoal Civil doS eWV1
Departamentais das Forças Armadas, aprovado pelo Decr

António

8

n." 33/80,

de 13 de Março.

(São devidos emolumentos

6/73.)

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 81 - V

Série,

de 7 de Abril

n." 35

de

de 1981.)

nal

Por despacho de 8 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tn'bu
Contas em 1 de Setembro de 1980:

aS
Francisco António Mimoso Almanso - contratado para exe~::soal
funções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do

4,' S.
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C· .
gIVIIdo EXército/Colégio Militar, nos termos do n." 1 dos artid~s 1:° e 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea ~)
e n. 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
Dn,o' 1 e 2 do artigo 6." do Estatudo do Pessoal Civil dos Serviços
11 :P3artamentais das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
(S~ , 3/80, de 13 de Março,
o d '
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
~

(Diário

d

a República n." 81-2,"

Série, de 7 de Abril de 1981.)

or d
espacho de 25 de Fevereiro de 1980 visado pelo Tribunal
COnt
'
as em 14 de Janeiro de 1981:

~

ernal1do

de

.

Rebelo Assunção - contratado para exercer as funC,e~ de auxiliar de serviço de 2," classe do Quadro do Pessoal
ll do Exército /Hospital Militar de Doenças Infecto·ContaÇõ

LUIS

gt

deos~s,nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77,
de 2 2 de Março, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77,
.l ,8 de Dezembro, alínea b) do n." 3 do artigo 53." do Decretopu~rn,. 294/76, de 24 de Abril, e Despacho Normativo n." 254/80,
t\g Icado no Diário da República n." 186, 1.. Série, de 13 de
(&ã
osto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
o d .
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(DilÍri

o da República n.? 81-

2,' Série, de 7 de Abril de 1981.)

o da República n.· 81-

2,· Série, de 7 de Abril de 1981.)

~Or
~~spacho de 25 de Fevereiro de 19'80, visado pelo Tribunal de
ntas em 29 de Agosto de 1980:
"ntó '
1110 10 . M '
- de auxiuar
'I'
de
se oíta - contratado para exercer as funções
IIiser~iço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
no oSPltal Militar de Doenças Infecto-Contagiosas, nos termos do
~ I dos artigos 1.0 e 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
dea~ço,alínea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto·Lei n." 294/76,
de 14 de Abril, e n." 1 e 2 do artigo 6,° do Decreto-Lei n." 33/80,
(São
3 de Março,
dev'd
I os emolumentos nos termos do Decreto·Lei n.· 356/73.)
~

°r

(Diári

d

C~spacho de 27 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de
I1tas em 9 de Janeiro de 1981:
Jos'
e da .
de Silva Ramos Santana - contratado para exercer as funções
do ~X!li~r de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil
xerclto/Colégio Militar, nos termos do n." 1 do artigo 3.°

• série
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~

. o 3.'
d arUgo.' 3
do Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Março, n." IOdo
da Portaria n." 791/17, de 28 de Dezembro, alínea b). e s'
do artigo 53.° do Decreto-Lei 11.° 294/76, de 24 de Abril, úb/Íco
pacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário ~a ~ef46/80,
n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n.
de 24 de Julho.
56/13.)
•
•
o
3
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.

oe

(Diário da República n.? 81-

2.' Série, de 7 de Abril de 1981.)

Por despacho de 28 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal de
em 13 de Janeiro de 1981:

COotaS

ões de
Agostinho Maçãs
Ferreira - contratado para exercer as fU1I2ivil dO
auxiliar de serviço de 2.. classe do Quadro do Pessoa.l 3.' dO
Exército/Colégio Militar, nos termos do n." 1 do artl.g~ 3. da
Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Março, n." 1 do artlg o 3 dO
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, alínea b~ do n'spacbO
artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e De o 186,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Repúb[ic~ lI'Z4 de
I." Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, e
Julho.
/13-)
o
356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
0

(Diário da República n." 81 - 2.' Série, de 7 de Abril de 1981.)

cootaS
Por despacho de 12 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de
em 14 de Janeiro de 1981:
-eS de
Fernando Pinto de Castro - contratado para exercer as fU1I fvíld~
auxiliar de serviço de 2.. classe do Quadro do Pessoal tigO 3-,
Exército / Academia Militar, nos termos do n." 1 do ar tígO 3·
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do a~o o.' 3
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, alínea b) Abril, ,e
do artigo 53.. do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de
flePU'
Despacho Normativo n" 254/80, publicado no Diári.o ~aZ46/80,
blica n." 186, I." Série, de 13 de Agosto, e Decreto-LeI n.
de 24 de Julho.
56/13-)
•
o 3
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n,

2

(Diário da República n.? 81-

1
2.' Série, de 7 de Abril de 198 .)

cootaS
Por despacho de 14 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de
em 2 de Abril de 1981:

_s

Çoe

Ivete Maria José Dias Guerreiro - contratada para exercer as ~ilCívil
de auxiliar de serviço de 2.· classe do Quadro do pesso

4,' S.
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~o eXército/Destacamento de Tavira do Regimento de Infantaria
e, Faro, nos termos do n." 1 do artigo 3: do ~Decreto-Lei
~. 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53:
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3."
na Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o
bl~spacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Repúca n." 186, L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80,
(S'
24 de Julho.
ao d .
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

d:

(Diár'

10

da República

n.? 85 -

2." Série,

de 11 de Abril

de 1981.)

~()r

~espacho de 20 de Junho de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 2 de Abril de 1981:

de

t\ll.a P

a aUla Santos Cortes - contratada para exercer as funções de
d~Xilia: ~e serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civ.il
de :xerCIto/Destacamento
de Tavira do Regimento de I.nfantana
/77 aro, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/
-L ~ de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreton.,el n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria
N 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho
1 ~r~a~ivo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
J~lhSefIe, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
(so.
ao d
evidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diári

~()r

o

d

a República

n." 85 -

2,' Série,

de 11 de Abril

de 1981.)

Cdespach O de 22 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 24 de Março de 1981:

de

t\ll.tó .

~o Magalhães Mesquita _ contratado para exercer o cargo de
lerário de 2: classe (serralharia) do Quadro do Pessoal Civil
n~ exército / Batalhão de Infantaria de Chaves, nos termos do
1 do artigo 3." do Decreto- Lei n." 103/77, de 22 de Março,
2~nea b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de
d de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28
p~b~ezembro, conjugado com o Despahco Normativo n." 254/80,
A. hcado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de
(S~ gosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
o devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

ai.

(Diár'

10

da República

n.? 90 -

2." Série,

de 18 de Abril

de 1981.)

• Série
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~

I de
Por despacho doe 30 de Setembro de 1980, visado pelo TribUoa
Contas em 27 de Março de 1981:
cof1lo
Licenciada Maria José Moura Dias de Oliveira - contrata~vjJ dO
especialista psiquiátrica para o Quadro do Pessoal
I jêOC1a
Exército/Centro de Selecção do Porto, por urgente coove; bOras
de serviço, desde 12 de Dezembro de 1980, no regime de ~/71. de
semanais, nos termos do artigo 2.. do Decreto-Lei n." 22pecreto"
26 de Maio, n." 2 do artigo 2." e n." 1 do artigo 3" do
18 de
-Lei n." 524-C/77, de 28 de Dezembro, e Despacho de forças
Janeiro de 1980 do Chefe do Estado-Maior-General
~aSs'rie, de
Armadas, publicado no Diário da República n." 27, 2. e
1 de Fereveiro de 1980.
o 35 / .)
6 73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei o.
(Diário

da República

n.? 90 -

2." Série,

de 18 de Abril

de 1981.)

de
oaI

Por despacho de 11 de Setembro de 1979, visado pelo Trr'bu
Contas em 30 de Março de 1981:

o de
Olivia Helena Paulino Mateus - contratada para exercer o ct~jJ da
auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal di ,o.'1
Exército/Batalhão do Serviço de Transportes, nos termOS o o.' Z
do artigo 3.. do Decreto-Lei n," 103/77, de 22 de Març~, §
do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abfl o de
do artigo 48.° do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de. O~tU218/76,
1958, com a nova redacção dada pelo Decreto-L.el 0'0 791/71,
de 27 de Março, n." 1 do artigo 2.. da 'Portar~a n. o 254/80,
de 28 de Dezembro, por força do Despacho Normanvc n. 13 de
publicado no Diário da República n." 186, 1.' Série, de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
73.)
6
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 35 /

br

(Diário

da República

n,? 93 -

2." Série,

de 22 de Abril

s:

de 1981.)

de
Por despacho de 11 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 27 de Janeiro de 1981:
ões de
Emília de Jesus dos Santos - contratada para exercer as fU~'vil dO
auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal I artigO
Exército/Instituto Superior Militar, nos termos do n." 1 d~ n.' 3
3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b)
o.' 1
do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/70, de 24 de Abfl 'creto'
do artigo 3.. da 'Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, De

.t

4,' S' ,
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-------------------------------------

-lei n,o 246/80, de 24 de Julho e Despacho Normativo n." 254/80,
~Ublicado no Diário da Rep~blica n." 180, L' Série, de 13 de
«gosto,
(Sãod '
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diár

10

da República

n." 93 -

2.' Série, de 22 de Abril

de 1981.)

~or d

C~spacho de 29 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal de
I'
ntas em 27 de Novembro de 1980:
erOand
de a ~~ria Ventura Santos - contratada para exercer as funç~e.s
do aU~h~r de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal C:lVll
O
ExercIto/Campo de Instrução Militar de Santa Margarida,
d~s termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77:
0.0 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-L~l
00 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria
d' 791/77, de 28 de Dezembro Decreto-Lei n." 246/80, de 24
/ JUlho, e Despacho Normativo' n." 254/80, publicado no Diário
(Sã a R.e.pública n.° 186, 1.' Série, de 13 de Agosto.
o de '
vIdas emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diár

10

da República

n." 93 -

2.' Série, de 22 de Abril

de 198!.)

~or

~espacho de 29 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal de
Ontas 'em 27 de Novembro de 1980:
p
erOaOd
d a dos Santos Gonçalves - contratada para exercer as funções
d~ aux~li~r de serviço de 2.· classe do Quadro do Pessoal C:ivil
11 ~xerclto/Campo
de Instrução Militar de Santa Marganda,
dOs termos do n.° 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 103/77,
_{ .22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do DecretoO oel n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da 'Portaria
d' 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24
/ JUlho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário
(Sã a R.epública n." 186, L' Série, de 13 de Agosto.
o de '
(D,;~dos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
lano

~or

da República

n." 93 -

2.' Série, de 22 de Abril

de 1981.)

.
Cdespach o de 29 de Janeiro
de 1980, visado pelo Tribunal de
tontas
em 27 de Novembro de 1980:
Idia
çõGonçalves da Silva Aparício - contratada para exercer as funC.e~ de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal
ri~VIIdo Exército/ Campo de Instrução Militar de Santa Margaa, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77,
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Decre.
de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53." do portaria
-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da O de 24
n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/8 'DiáriO
de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado nO
da República n." 186, 1.. Série, de 13 de Agosto.
/7 .)
3
c 356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n,
(Diário da República n." 93 - 2." Série, de 22 de Abril de 1981.)

I de
Por despacho de 29 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 28 de Novembro de 1980:
funçõeS
Maria João Moura de Oliveira - contratada para exercer as 1 CiVJI
de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do pesSoagarida.
do Exército/Campo
de Instrução Militar de Sant~ ~a~03/77.
nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n. DecretO'
de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53: do ,portarJa
-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da O de 24
n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/~ 'do 00
de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publ1ca
Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de AgoSto.
73)
.
. '356/'
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n." 93 - 2.' Série, de 22 de Abril de 198!.)

de
Por despacho de 4 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 13 de Janeiro de 1980:
-eS
funÇo.
Maria Fernanda Matias Faim - contratada para exercer as 1 CiVJ1
de auxiliar de ser~iço de 2." classe do Quadro do pesSoaterroOS
do Exército/Escola Prática do Serviço de Transportes, nos MarçO.
do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 d~/76. de
alínea b) do n." 3 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 29 Z8 de
24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de pacbO
Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e pes o 186.
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República ri.
L" Série, de 13 de Agosto.
73.)
6/
°
35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n." 93 - 2." Série, de 22 de Abril de 198!.)

I de
Por despacho de 8 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 22 de Dezembro de 1980:
e"ef'
Maria Manuela de Matos Palácio Dias Pinto _ contratada par~ro dO
cer as funções de auxiliar de serviço de 2: classe do Qua

4·, Sér;e
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~

~~soal Civil do Exército/Regimento
de Cavalaria de Santa
"larga
n'
fiida, nos termos do n." 1 do artigo 3.° d o ~D ecre t 0- L'ei
d' 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.°
d~ pDecreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.°
d ortaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80,
n~ 24" ~e Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado
(Sã
Dlano da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
o de '
Vldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
da

(Diário

República

n." 93 -

2,' Série, de 22 de Abril

de 1981.)

~Ord
C:pacho de 8 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal
ntas em 22 de Dezembro de 1980:

lI1atia
a

d

de

'

Os AnJOS Rosa Barnabé Ferreira - contratada para exercer
pS funções de auxiliar de serviço de 2.° classe do Quadro do
dessoal Civil do Exército/Centro
de Gestão Financeira/Campo
de Instrução Militar de Santa Margarida, nos termos do n.o 1
d~ artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b)
n' n.' 3 do artigo 53.' do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
I do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
n :creto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e Despacho Normativo
d~ ~54/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série,
(Sã
3 de Agosto.
o deVidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

D

ria
" República

(Diário

n." 93 -

2." Série, de 22 de Abril de 1981.)

~()t

~esp.acho de 8 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal
'-Ont
as em 22 de Dezembro de 1980:

~a tia'

d

de

Çõ a Graça Mendes Gonçalves - contratada para exercer as funde auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal
noV11do Exército/Regimento
de Cavalaria de Santa Margarida,
de\ termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77,
n.' 2 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei
n,' ;94/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria
Cad 91/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, publi(Sã
o no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
o dev'd
I os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n.? 356/73.)

ct~

(Diúri

o da República

n.? 93 -

2," Série, de 22 de Abril

de 1981.)
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Por despacho de 8 de Fevereiro de 1980, visado pelo
Contas em 22 de Dezembro e 1980:
r aS
Maria Luzia Ferreira Claro Joaquim - contratada para e"e~:ssoal
funções de auxiliar de serviço de 2.. classe do Quadro do rgarida,
Civil do Exército/Regimento
de Cavalaria de Sant~ ~a 103/77,
nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n· Vecr<:to'
de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53: do portarIa
-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3: da O de 24
n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/8 , ViárIo
de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado na
da República, n." 186, 1.. Série, de 13 de Agosto.
56/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário

da República

n." 93 -

2.· Série,

de 22 de Abril

de 1981.)

'bunal de

Por despacho de 14 de Fevereiro de 1980, visado peJo To
Contas em 14 de Janeiro de 1981:

frp~f~

José Adelino Vieira da Costa - contratado para exercer as
de auxiliar de serviço de 2.· classe do Quadro do pesso~oís(l10,
do Exército/Regimento
de Infantaria de Angra ~o ~el03/71,
nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n. VeC~t?·
de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53: do rorta(la
-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3: da
de ~4
n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, ViárIO
de Julho, e Despacho Normativo 11: 254/80, publicado no
da República n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto.
56/13-)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário

da República

11.°

93 -

2." Série,

de 22 de Abril

de 1981.)

de
Ipa
Por despacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo <'1"'ribU
.l
Contas em 29 de Agosto de 1980:
aS

Maria Paula Ferreira Mota Ribeiro - contratada para exe~~erJ'e5'
funções de auxiliar de serviço de 2.. classe do Quadro
s te!'
soal Civil do Exército/Hospital
Militar Regional n." 1. n°de Z~
mos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, wVI
de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53: do De~~~rtarja
n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3: da 80, de
11: 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 24?~do 00
24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, opubhc
Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto. 6/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 35
(Diário

da República

n.? 93 -

2.' Série, de 22 de Abril de 1981.)

~.

, Série

......__
.. _
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de

~aria M
ç~ anuela Azevedo Cunha - contratada para exercer as funC~e~de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal
n ~vll do Exército (Hospital Militar Regional n." 1, nos termos do
n' I do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103(77, de 22 de Março, alin~.a b) do a:tigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
D 1 do artigo 3,° da Portaria n." 791(77, de 28 de Dezembro,
n ~reto-Lei n." 246(80, de 24 de Julho, e Despacho Normativo
d' 254(80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série,
(S[ e 13 de Agosto,
o d '
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356(73,)
(Dióri

o

d

a República n.? 93 - 2,' Série, de 22 de Abril de 1981.)

!l()r

~espaCho de 25 de Fevereiro de 1980 visado pelo Tribunal de
Ontas em 23 de Dezembro de 1980:'
~aria Z
'
Gonçalves Pereira Silva - contratada para exercer funç~oesulmlra
de auxIlIar
' " de serviço de 2." classe do Quadro d o P essoa I C'IVI
'I
d
n~ Exército (Hospital Militar Regional n." 1, n:s termos do
ai. 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103(77, de 22 de Março,
/nea b) do n." 3 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294(76,
2~ 24 de Abril, n." 1 do artigo 3: da Portaria n." 791 (77, de
Pa de Dezembro, Decreto-Lei n." 246(80, de 24 de Julho, e Desn .Cho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
(S~ , 186, I: Série, de 13 de Agosto,
o de '
Vldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diár'

10

da República n.? 93 - 2," Série, de 22 de Abril de 1981.)

p()r
despach O de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal
C
o
ntas em 5 de Janeiro de 1981:
~at'

de

la~ Cã ndlda
'
Conceição Ribeiro Carvalho dos Santos Fernandes
2 •Contratada para exercer o cargo de auxiliar de serviço de
1i'['classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
DI Itar Regional n." 1, nos termos do n." 1 do artigo 3: do
n ~creto-Lei n." 103(77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do
n'. 3 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294(76, de 24 de Abril,
, 1 do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,

4• Série
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~-------------------------------~

nO

do
conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, pu blica
vecreto'
Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e
-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
/13.)
6
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n. ° 35
(Diário

da República

n.? 93 -

2.' Série,

de 22 de Abril

de 1981.)

1 de
Por despacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 5 de Janeiro de 1981:
er aS
Maria Júlia Nova Moreira da Rocha - contratada para eJ(e;~peso
funções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro as ter'
soal Civil do Exército / Hospital Militar Regional n: L/de ZZ
mos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/7 'eto.Lel
de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53: do Dec~ortari~
n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3: da O de Z4
n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/8 , f)iárlo
de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
° 35 / .)
6 13
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
,
(Diário

da República

n.? 93 -

, .
2.a Série,

de 22 de A b ri'1 d e 1981.)

uoa

I de

Por despacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo Trib
Contas em 7 de Janeiro de 1981:

ftln'
Maria de Fátima Ferreira da Silva - contratada para exercer ~esso~l
ções de auxiliar de serviço de 2 .. classe do Quadro do termOS
Civil do Exército/Hospital
Militar Regional n." 1, nos ZZ de
do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, ?e o Z94/
Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53: do Decret~-Lel0 n:'91/11,
/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portana n. JtI1bO,
de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 2.~ .deda flc'
e Despacho Normativo n." 254/80, ,publicado no DIaNO
pública n. o 186, 1.. Série, de 13 de Agosto.
/73.)
o 356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário

da República

n.s 93 -

2.' Série,

de 22 de Abril

de 1981.)

uoa

I de

Por despacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo Trib
Contas em 7 de Janeiro de 1981:

ões
Maria Helena da Glória Coelho - contratada para exercer as ~O~j"jl
de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do pesso

4·
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~

------------------------------------

dOEXército/Hospital
Militar Regional n." I, nos termos do n." 1
do a .
..
n ,rtJgo 3.° do Decreto-Lei
n. ° 103/77, de 22 de Março, ali2:'1. b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei
n." 294/76, de
de de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria
n." 791/77, de 28
p ~ezembro,
Decreto-Lei
n." 246/80, de 24 de Julho, e Desn~e o Normativo
n." 254/80, publicado
no Diário da República
(Sã . 186 •. l' S'erie, de 13 de Agosto.
o d .
eVldos emolumentos
nos termos do Decreto-Lei
n." 356/73.)
(Diário d a República

n.? 93 - 2." Série, de 22 de Abril de 1981.)

?Qt d

Cesp'1.cho de 25 de Fevereiro
de 1980 visado
Ontas em 7 de Janeiro de 1981:
'

pelo

Tribunal

de

~atia I
au ~~bel Silva Cardoso - contratada
para exercer as funções de
doX~la: ~e serviço de 2.' classe do Quadro
do Pessoal Civil
do ~~rcJto/Hospital
Militar Regional n." 1, nos termos do n." ,1
ne artigo 3.° do Decreto-Lei
n." 103/77, de 22 de Março, ali24a b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei
n." 294/76, de
de ~ Abril, n." I do artigo 3.° da 'Portaria
n." 791/77, de 28
Pa I ezembro, Decreto-Lei
n." 246/80, de 24 de Julho, e Desn oeio Normativo
n." 254/80, publicado
no Diário da República
(Sã . 186, L" Série, de 13 de Agosto.
o d .
eVldos emolumentos
nos termos do Decreto-Lei
n." 356/73.)
(Diár

~Ot

la da República

n.? 93 -

2.' Série, de 22 de Abril de 1981.)

desp achO de 25 de Fevereiro
C
de 1980, visado
Ontas em 7 de Janeiro de 1981:

pelo

Tribunal

de

tdite
d Isabel Pereira da Cunha - contratada
para exercer as funções
de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil
n~ EXército /Hospital
Militar
Regional
n." 1, nos termos
do
ali 1 do artigo 3." do Decreto-Lei
n." 103/77, de 22 de Março,
24 nea b) do n." 3 do artigo 53.0 do Decreto-Lei
n." 294/76, de
d de Abril, n.? 1 do artigo 3." da Portaria
n." 791/77, de 28
pe Dezembro,
Decreto-Lei
n." 246/80, de 24 de Julho, e Desn~eho Normativo
n." 254/80, publicado
no Diário da República
(Sã
186, 1_. Série, de 13 de Agosto.
o d .
eVldos emolumentos
nos termos do Decreto-Lei
n." 356/73.)
(D·á
I

rio da República

n." 93 _ 2.' Série, de 22 de Abril de 1981.)
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1 de

Por despacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 7 de Janeiro de 1981:
eJ(cr'

Ana Maria da Conceição Lameiras Alberto - contratada par~uadrO
cer as funções de auxiliar de serviço de 2: classe. do 1 n: ),
do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Re~!O~a 103/11,
nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n, D creIO'
de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do p~rlarja
-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da de Z4
n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, Viário
de Julho, e Despacho Normativo n.? 254/80, publicado nO
da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
56/73.)
(S-ao deviidos emolumentos nos termos do Decreto- L'ei n. ° 3
(Diário da República n.? 93 - 2. Série, de 22 de Abril de 1981.)
4

1 de
Por despacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 7 de Janeiro de 1981:
eJ(er'

Maria de Fátima Almeida Azevedo Carvalho - contratada par~uadCO
cer as funções de auxiliar de serviço de 2." classe. do I n." ),
do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Re~lOnoa103/11,
nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n. D cret~·
de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53." do p~rta!la
-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da de Z4
n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, piáriO
de Julho, c Despacho Normativo n." 254/80, publicado nO
da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
56/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário da República n.? 93 - 2 ." Série, de 22 de Abril de 1981.)

Por despacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 7 de Janeiro de 1981:

1 de
.
.rl-

d aU"

Teresa de Jesus Nabais - contratada para exercer as funções C'~i1 dO
liar de serviço de 2: classe do Quadro do :Pessoal I n: 1
Exércitoj!Hospital Militar Regional n." 1, nos termos do o aJldo artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de :Mar/ç76,de
nea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294 de Z8
24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77,
DeS'
de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, eúb/iCtI
pacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da 1UP
n." 186, I." Série, de 13 de Agosto.
56/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário da República

11.°

93 -2."

Série, de 22 de Abril

de 1981.)

-----=-------------------------------------

i,' Sé '
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~Or d
C~spacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo J'ribuna1 de
ntas em 9 de Janeiro de 1981:

i.taria E ,.

tu Inlha Campos de Magalhães - contratada para exercer as
so~fõe~ ~e auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pesrn CIvil do Exército/Hospital
Militar Regional n." 1, nos terdeOs do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
n. Março, alinea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei
n·. 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria
Ú 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de
Di ,d~ Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
(S~ ano da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
o devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diári

~or

o

d

a República n.? 93 - 2.' Série, de 22 de Abril de 1981.)

despa h
COnt c O de 29 de Fevereiro de 1980' visado pelo Tribunal de
as em 31 de Dezembro de 1980:

<\ ll)oro
.
as fsa M~na Fernanda da Conceição - contratada para exercer
I>e unçoes de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do
M:~l~oalCivil do Exército /Centro de Gestão Financeira/Região
_li .ltar do Norte, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decretotig'ei n° 103 /77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 d o arart? 53.0 do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do
_ll~o 3." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto18~1 n." 246/80, de 24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/
13 PUblicado no Diário da República n." 186, 1.& Série, de
(S~
e Agosto.
o deVidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

d

(Diciri

o da República n." 93 -

2.' Série, de 22 de Abril

de 1981.)

}or

I.ta,

despach O de 29 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal
C
o
ntas em 14 de Janeiro de 1981:

de

ria V'
as f lrgolina da Silva Sousa Oliveira - contratada para exercer
I>esunções de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do
Por~oal Civil do Exército/Escola Prática do Serviço de Trans177 es, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/
D~' de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53." do
creto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da

144
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4• Série

------------------------------------------- ~

. ° 246/80•
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n. bticado
de 24 de Julho, e Despacho Normativo o: 254/80, pu
tO
00 Diário da República o:
186, L" Série, de 13 de j\gOS . 13)
o: 356/ .
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei
(Diário da República

11.°

93 -

2.' Série, de 22 de Abril

de 1981.)

aI de
Por despacho de 29 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribu!l
Contas em 22 de Janeiro de 1981:
ftlo'
Rosa Maria Loureiro Gonçalves - contratada para exercer ~essoal
ções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do portes.
Civil do Exército/Escola
Prática do Serviço de. Tr~!l~03/11.
nos termos do 0.° 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n, vecret~·
de 22 de Março, alínea b) do n: 3 do artigo 53: do portaoa
-Lei o: 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3: da O de ~4
o: 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei 0.° 246/8 , Viário
de Julho, e Despacho Normativo o: 254/80, publicado nO
da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
/13.)
o
356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário

da República

11.°

93 -

2.' Série, de 22 de Abril

de 1981.)

de
Por despacho de 4 de Março de 1980, visado pelo TribUOai
Contas em 22 de Dezembro de 1980:
atl"i'
Justina Soares Inácio - contratada para exercer as funções ~~vil da
liar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal '~a, !los
Exército/Campo de Instrução Militar de Santa Margafl/77, d~
termos do o: 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103 etoV1
22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53: do vec~ortaria
n." 294/76, de 24 de Abril, o: 1 do artigo 3: da
de ~4
n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei o: 246/80, ViáriO
de Julho, e Despacho Normativo o: 254/80, publicado no
da República n." 186, 1." Série, 13 de Agosto.
/13.)
6
°
35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei o.
(Diário da República

11.°

93 -

2.' Série, de 22 de Abril

de 1981.)

ribUnal
Por despacho de 4 de Março de 1980, visado pelo T
Contas em 23 de Dezembro de 1980:

de

fLlfl'

Natália Isabel Rodrigues Moura - coo tratada para exercer ~essoal
ções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do r.t:arga'
Civil do Exército/Campo de Instrução Militar de S~Dta

t- "', .
ORDEM
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rida
/77' nos termos do n.O 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103(
De' de 22 de Março, alinea b) do n." 3 do artigo 53.° do
Pocret.O-Lei n." 294(76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da
/8~tatla n." 791(77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246(
cad' de 24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publi"
o no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
(~ão d .
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356(73.)
(Diúri

~Or

o

d

a República

n.? 93 -

2." Série,

de 22 de Abril

de 1981.)

desp h
ac
de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 23 de Dezembro de 1980:

°

C

de

~aria d
as fOS :razeres Marcelino Monteiro - contratada para exercer
Pes Unçoes de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do
ter SOai Civil do Exército (Escola Prática de Transmissões, nos
de~s do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103(77, de 22
n.' 2 arço, alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei
n.' 7:4(76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria
de J 1(77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n," 246(80, de 24
da ~Ih~, e. Despacho Normativo n." 254(80, publicado no Diário
(Sã
epublica n.° 186, Ln Série, de 13 de Agosto.
o de .
vldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356(73.)
(Diúri
o da República

n.? 93 -

2.' Série,

de 22 de Abril

de 1981.)

~Or

desp h

C

°

ac
de 4 de Março de 1980 visado pelo Tribunal
Ontas em 5 de Janeiro de 1981:
.

lie1e

de

na 11 .
tUn ~atia de Magalhães Cardoso - contratada para exercer as
soaioe~ ~e auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pesterrn CIVILdo Exército(Regimento
de Infantaria do Porto, nos
22 dOS do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103(77, de
n.' 2e Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei
n.' 794(76, de 24 de. Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria
de J 91(77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246(80, de 24
da ~lho: e. Despacho Normativo n." 254(80, publicado no Diário
(Sã
epublica n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
o dev'd
1 OS emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356(73.)
(Diúri

o da República

n." 93 -

2." Série,

de 22 de Abril

de 1981.)

4• Sé~e
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Por despacho de 4 de Março de 1980, visado pelo
Contas em 7 de Janeiro de 1981:

de
TribunaI

~i'
Gracinda Dias Freitas - contratada para exercer as funções ~~"i~dO
liar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal lOSter'
Exército/Quartel-General
da Região Militar do Norte,; de Z~
mos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103;7 , etO,VI
de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do DeC~ortaria
n." .294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da
de ~4
n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, Viário
de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicada nO
da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
/73.)
° 356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n.? 93 - 2.' Série, de 22 de Abril

1
de 198 .)

ribunal
Por despacho de 4 de Março de 1980, visado pelo T
Contas em 7 de Janeiro de 1981:

de

õeS
funÇ vl'I
Rosa Maria Castro Moreira - contratada para exercer as I Ci
de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do pesso~os dO
do Exército/Regimento
de Infantaria do Porto, nos ter MarçO'
n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de ~2 d; 294/76,
alínea b) do D.O 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n. 1/71, de
de 24 de Abril, n.O 1 do artigo 3.° da Portaria n." 79JulbO,e
28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24
da flc'
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Dlarlo
pública n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
/73.)
° 356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.

.?~

(Diário da República n.? 93 - 2.' Série, de 22 de Abril

de 1981.)

de
ribunal
Por despacho de 4 de Março de 1980, visado pelo T
Contas em 7 de Janeiro de 1981:

er.er'
Maria Eugénia de Oliveira Monteiro Duarte - contratada par~uadrO
ccr as funções de auxiliar de serviço de 2.' classe do 'pa! de
do Pessoal C~vil do Exército /Campo de Innstruç~o M~ecretO:
Santa Marganda, nos termos do n." 1 do artigo 3. do dO ar
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 o 1 dO
tigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, ~ecretO'
artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 18 de Dezembro,

4,' S'
ORDEM
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--------------------------------

'lei n° 246
.
/80'
/80, de 24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/
13 Publicado no Diário da República n." 186, I: Série, de
(~ã
e Agosto.
o deV'd
(Di' ~ os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)

d

da República

ano

n." 93 _ 2.' Série,

de 22 de Abril

de 1981.)

~Or

~oCSpachode 4 de Março de 1980 visado pelo Tribunal de
\.. nta
'
S em 7 de Janeiro de 1981:
"OD'
eerio E
liar dgar Ferreira - contratado para exercer as funções de auxillxé ~e serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil do
ll10 rClto/Quartel_General da Região Militar do Norte, nos terde S do n." 1 do artigo 3,° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
n," ~arço, alínea b) do n." 3 do artigo 53: do Decreto-Lei
n," 7;4/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria
de J 1/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24
da ;!h~, e. Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário
(São
PUbhca n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
dev'd
(D', ~ Os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
h

lano

da República

11,°

93 _ 2,' Série,

de 22 de Abril

de 1981.)

~Or

despa h
COntac o de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de
~l
s em 8 de Janeiro de 1981:
o'rlsa M: .
as fana
Ferreira da Mota Ribeiro - contratada para exercer
'~esunções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do
ter~oal Civil do Exército /Escola Prática de Transmissões, nos
de ~s do n:,1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 2~
n," 29arço, alínea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-L~l
n," 794/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portana
24 d 1/77, de 28 de Dezembro, Decreto- Lei n." 246/80, de
Dicí ~ JUlho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
(São rio da República n." t 86, I: Série, de 13 de Agosto.
devid
(D'
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
~

°r

lário

d

a República

n.O 93 - 2,' Série, de 22 de Abril de 1981.)

desp
COnt:cho de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de
~a'
sem 9 de Janeiro de 1981:
rIa p
as f lorinda Marinho Moreira Santos - contratada para exercer
~essunÇões de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do
nos ~aI Civil do Exército/Regimento
de Infantaria do Porto,
ermos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77,

• sért'e

4
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ORDEM
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------------------------------------- ~

pecreto'

de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.° d~ da )'0('
-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n.O 1 do artigo. 3. ° 246/80,
taria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n. bticadO
de 24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, puto.
S
no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Ago 13.)
.

°

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n." 93 -

356/
)

1

2." Série, de 22 de Abril de 198 .

de

'bupal

Por despacho de 4 de Março de 1980, visado pelo To
Contas em 9 de Janeiro de 1981:

-eS de
Maria Olívia Ferreira Rios - contratada para exercer as funçt Civil
auxiliar de serviço de 2.· classe do Quadro do pesso~op.' }
do Exército /Escola Prática de Transmissões, nos termoS ÇO, aU'
do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Ma:/76, de
nea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n: 29 de Z8
7
24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/7 'e O~S'
de Dezembro, Decreto-Lei n.? 246/80, de 24 de Julho~ plÍb!ICO
pacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da ~,e
n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
6/73.)
. ° 35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n. )
1
(Diário da República n.? 93 - 2.' Série, de 22 de Abril de 198 .

de
Por despacho de 4 de Março de 1980,
Contas em 9 de Janeiro de 1981:

ribUpal
visado pelo T

6es
fullÇ. '1

Rosa de Jesus Oliveira Santos - contratada para exercer aS ai OVl
1
de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do pessodOp.''.
do Exército/Escola Prática de Transmissões, nos term~arÇO' ~
do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de 94/76• d:
nea b) do n." 3 do artigo 53. do Decreto-Lei n." 291/77•.
24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 7
e O~~
28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julh~~plÍb!IC
pacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da
n." 186, 1." Série, de 13 de Agosto.
56/13.l
•
o
3
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n. )
0

81

(Diário da República n." 93 - 2." Série, de 27 de Abril de 19

Por despacho de 4 de Março de 1980, visado pelo
Contas em 14 de Janeiro de 1981:

.

de

TribUpal

•

__ cO

pt(~'

se

Maria Preciosa Baptista Alves Ferreira. das Neves Correia 2' claS
tada para exercer as funções de auxiliar de serviço de .

4.
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~o Quadro do Pessoal Civil do Exército/Bscole" Prática de
n~ansmissões, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei
d~ 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.°
da Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.°
180 POrtaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/
Cad' de 24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publi(São o no Diário da República n." 186, 1." Série, de 13 de Agosto.
(d~;idos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
Dlario

d

,.

a Republica n." 93 - 2." Série. de 22 de Abril de 1981.)

Por
~espacho de 4 de Março de 1980 visado pelo Tribunal de
'-Ont
'
as em 9 de Janeiro de 1981:
urdes J .
Çõ UdIte Torres Correia Pais - contratada para exercer as funCi e~ de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal
VIl
do ~o Exército/Escola
Prática de Transmissões, nos termos
M: n. 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n. o 103/77, de 22 de
17~rço, alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/
de de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/77,
D 8 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e
bl~spacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Repúca
(São d n.O 186, 1. Série, de 13 de Agosto.
eY·d
(Di' ~ Os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

l

2

P

ano da República n.? 93 -

°r

2." Série, de 22 de Abril de 1981.)

d

C~~~acho de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de
as em 9 de Janeiro de 1981:
aria N .
de atahna Monteiro de Mota - contratada para exercer as fundo aUX~lia.rde serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil
ter Bxerclto/Regimento
de Artilharia da Serra do Pilar, nos
de~s do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
n'
arço, alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei
n.' 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria
24 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de
Di ,d~ Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
(Sãodarlo da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
ey·
(Di' ~dos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
~

Urlo da República n.? 93 -

~

°r

2." Série, de 22 de Abril de 1981.)

d

C~spacho de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de
~I
ntas em 9 de Janeiro de 1981:
erne
asnt~naMaria Ferreira Lima da Silva - contratada para exercer
unções de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do

4• Série

--------------------------------.----------- .>:
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ORDEM
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N.· 5

110S

IP~í~7,

Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Infantaria do
d~
termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 10 reto.L~1
22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53: do DCCrortaoa
n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3: da 6/80, de
n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 24. dO!lo
24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publica
Diário da República n." 186, 1." Série, de 13 de Agosto. /13.)
o 356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Viário da República n.? 93 - 2.' Série, de 22 de Abril de 1981.)

oal
Por despacho de 4 de Março de 1980, visado pelo Tri'bu
Contas em 22 de Janeiro de 1981:

de

-eS
fuOço.
Ana Maria Henriques Moreira -- contratada para exercer as I CiVIl
de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do pess~~o, !los
do Exército/Quartel-General
da Região Militar do ce~/11, d~
termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n: 10 etOVI
22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53: do Dec~ortaria
n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3: da 6/80, de
n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 24. adO !lo
24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, public
Diário da República n." 186, 1." Série, de 13 de Agosto. /13.)
6
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n. ° 35
(Viário da República n." 93 - 2.' Série, de 22 de Abril de 1981.)

Por despacho de 4 de Março de 1980, visado pelo Tn
Contas em 22 de Janeiro de 1981:

'buJlal

de

ail~'

Alcino Luís dos Reis - contratado para exercer as funções ~~vil d~
liar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal do o.' '.
Exército/Hospital
Militar Regional n." 2, nos termos
ÇO, 1111
do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de rvta;/16,
nea b) do n." 3 do artigo 53: do Decreto-Lei n: 29 de ~.
1
24 de Abril, n." 1 do artigo 3: da Portaria n." 791/7 'veSpa
de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,: p~blíC~
cho Normativo n." 254/80, rpublicado no Diário da ~~e
n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
/13.)
o
356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.

d:

(Diário da República n." 93 - 2.' Série, de 22 de Abril de 1981.)

~,' S·
......_:ric
~

ORDEM
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N.o 5

-------------------------------------

Por d
C esp ach o de 4 de Março de 1980 visado pelo -Tribunal de
Ontas em 22 de Janeiro de 1981: '
Ífário Ii '
au ' ennques Marcelo - contratado para exercer as funções de
Bx~~i~r de serviço de 2: classe do Quadro do ~~ssoal ,<?ivil do
C citO/Centro de Gestão Financeira da Região
Militar do
o'-Cntro,nos
termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto- Lei'
d' 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.°
d~ ~eCreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3..
/80 ortaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/
Cad' de 24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publi(São o no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Di' ,
urzo da República

n.? 93 -

2.· Série,

de 22 de Abril

de 1981.)

POr d
C~~~acho de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal
as em 22 de Janeiro de 1981:

de

~aria AI '
lia zlra da Costa - contratada para exercer as funções de auxir
Bx . ~e serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do
ll1 erclto/Regimento
de Artilharia da Serra do Pilar, nos terdeos <lo n.O 1 do artigo 3,° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
o' Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.. do Decreto-Lei
4/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.. da Portaria
o:'
de J 1/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24
da ~Ih~, e. Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário
(Sã
epublLca
186, I." Série, de 13 de Agosto.
de .
VIdos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

i:

11"

°
,

(l)iúri

o da República

n." 93 -

2," Série,

de 22 de Abril

de 1981.)

~()r

desp

C

h

ac O de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal
Oot
as em 22 de Janeiro de 1981:

Vlet

°r M

de

f
anuel Rodrigues dos Santos - contratado para exercer as
s~~fõe~ .de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pesll10 Civil do Exército/Hospital
Militar Regional n." 2, nos ter~à.S do n.- 1 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
/76rço, alínea b) do n." 3 do artigo 53.. do Decreto-Lei n." 294/
, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77,

• Série

152
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1úibO,
de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Jl.e·
e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da
pública n." 186, 1.. Série, de l3 de Agosto.
56/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário da República n." 93 - 2.' Série, de 22 de Abril de 198!.l
UJlll

1 de

Por despacho de 4 de Março de 1980, visado pelo Trib
Contas em 26 de Janeiro de 1981:

~eS de
Anabela Fernandes Leal- contratada para exercer as fUJlÇ~vjl dO
auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal ~~ p.'
Exército/Regimento de Infantaria do Porto, nos termOS o aH'
do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Ma:J16, de
nea b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 29 de Z8
24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/11, e s'
de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, públiCP
pacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Re
n." 186, L' Série, de 13 de Agosto.
56/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3

!

oe

(Diário da República

n,? 93 -

2.' Série,

de 22 de Abril

de 1981.)

de
Por despacho de 4 de Março de 1980, visado pelo
Contas em 27 de Janeiro de 1981:

Tribunal

~eS de
Deolinda Antunes de Sousa - contratada para exercer as fU~~i1 d~
auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal d !l.',
Exército/Hospital Militar Regional n." 2, nos termos ~o !lU'
do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de M~/16, d:
nea b) do n.° 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 29 de Z.
7
24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/7 'e O~s
de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de JUlh0_R'
públlCP
pacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da e
n." 186, L' Série, de 13 de Agosto.
/73.)
6
°
35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.

. de 22 de Abri '1 de 1981,)
(Diário da República n." 93 - 2.' Série,

de
Por despacho de 4 de Março de 1980, visado pelo
Contas em 18 de Fevereiro de 1981:

TribUnal

de
(5eS. '1
unç
Fausto de Jesus Oliveira - contratado para exercer as f 1 CIvIl
auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do pesso~o n.'
do Exército/Hospital Militar Regional n." 2, nos termos

~,' S·
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(são

153

do
n art'IgO 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 dê Março, ali2:a b) do. n." 3 do artigo 53.° do Decret?-Lei n." 294/16, de
d de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28
pe Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e Desn~cho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
,186, 1.' Série, de 13 de Agosto.
d

.

eVldos emolumentos

(Diário d a República
•.

nos termos do Decreto-Lei

n." 93 -

n." 356/13.)

2." Série, de 22 de Abril de 1981.)

Por d
C~~pacho de 14 de Março de 1980, visado pelo Tribunal
tas em 29 de Janeiro de 1981:

de

Inês
cdo Santo Cristo Pacheco Balança Carvalho - contratada para
dxercer as funções de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
n~ Pessoal Civil do Exército/Bataria de Artilharia de Guarnição
/771, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/
D ' de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do
IP ecreto-Lei n." 294/16, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da
/~~taria n." 791/17, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/
c d' de 24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publi(S a o no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
ão d
evidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diár'

10

POr

da República

n.? 93 -

2.' Série, de 22 de Abril de 1981.)

Cdespach o de 25 de Março de 1980, visado pelo Tribunal
o
ntas em 12 de Janeiro de 1981:

de

Felisrn·

a Ina da Conceição Azevedo Gouveia - contratada para exercer
pS fUnções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do
Nessoal Civil do Exército/Quartel-General
da Região Militar do
17~rte, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/
D ' de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do
p ecreto_Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da
/~~taria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/
c d' de 24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publi(Sã a o no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.

o

d

.

eVldos emolumentos

(Diár'

10

da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 93 -

n." 356/73.)

2." Série, de 22 de Abril de 1981.)
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1 de
Por despacho de 14 de Abril de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 9 de Janeiro de 1981:
~ s de
Clotilde Teixeira Verónica - contratada para exercer as fuo~~;l dO
auxiliar de. serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal I o.' 1
Exército/Hospital
Militar Regional n." 1, nos termos doo aV'
do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Mar;7 de
nea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294 de 28
24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, peSo
de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e';blicO
pacho Normativo n.? 254/80, publicado no Diário da Rep
n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
56/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3

1,

(Diário

da República

n.? 93 -

2.' Série,

de 22 de Abril

de 1981.)

cootaS
Por despacho de 4 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de
em 22 de Dezembro de 1980:
Maria Margarida Ferreira Padre Santo - contratada para e,,~~e~:
funções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro
sal1t~
soai Civil do Exército/Campo
de Instrução Militar de to,Lel
Margarida, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Dec:e 53-'
o
n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n."3 do aruf.gO 3·'
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do .ar I. Z46/
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n. p!lbIJ'
/80, de 24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80AgostO.
cado no Diário da República n." 186, 1.' Série, de 13 de 56/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário

ria República

n.? 93 -

2.' Série,

de 22 de Abril

de 1981.)

cootaS
Por despacho de 6 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de
em 28 de Janeiro de 1981:
5

f!lO'

Maria de Fátima Martins Cheicho - contratada para exercer ~essoal
ções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro d.obO pDS
Civil do Exército/Regimento
de Engenharia de EsPiO/7 de
termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 10~ cr~'
22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53." do p~r~la
-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3: da
de ~4
n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, J)iárlO
de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
da República n." 186, l .' Série, de 13 de Agosto.
56/73.)
.
(São devidos
emolumentos nos termos do Decreto- L'elO. ° 3

1,

(Diário

da República

n.O 93 - 2." Série, de 22 de Abril de 1981.)

4,'

s.
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MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO

.A

d'Iesl)ac h o de 2 de Dezembro de 1980, anotado
e Contas em 11 de Dezembro de 1980:

pelo Tribunal

M:

José

Q anuel Rodrigues Lourenço Dias, desenhador de 1.' classe do
F Uadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de
d ortificações e Obras do ExÚcito - concedida licença ilimitada
Eesde 1 de Novembro de 1980, nos termos do artigo 77.· do
statuto do Pessoal Civil dos Serviços Departamentais das For~s Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de
arço,
ç

(Di- ,

ürio da República

ilor

n.? 22 -

2.' Série, de 27 de Janeiro

de 1981.)

d

d:spacho de 27 de Fevereiro de 1981, anotado pelo Tribunal
Contas em 16 de Março de 1981:
C~sá .
~~oIR~s~ de Oliveira Órfão, terceiro-oficial do Quadro do Pese di CIVJl do Exército/Regimento
de Artilharia de Leiria - conIda licença ilimitada a partir de 1 de Abril de 19~1: nos
r
S Il)os do n." 1 do artigo 77." do Estatuto do Pessoal CIVILdos
erviç
D
Os Departamentais.' das Forças Armadas, aprovado pelo
eereto_Lei n." 33/80, de 13 de Março.

t:

(Diário da

República

11.·

77 -

2." Série, de 2 ele Abril de 1981.)

ilor
~

::SPacho de 5 de Dezembro de 1980, anotado
Contas em 17 de Dezembro de 1980:

pelo Tribunal

atia
. ,. d ac tilé
d da Gr aça PiIres d a SilI va Duarte Ramos, escnturanalogra f a
(;0 Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
da Arma de
daValaria - concedida licença ilimitada desde 25 de Novembro
. d~ 1980, nos termos do artigo 77." do Estatuto do Pessoal Civil
D S Serviços Departamentais das Forças Armadas, aprovado pelo
ecreto_Lei n." 33/80, de 13 de Março.
(Diário da República

n.? 79 -

2." Série, de 4 de Abril de 1981.)

~or
. :espacho de 25 de Novembro de 1980, anotado pelo Tribunal
J
e Contas em 11 de Dezembro de 1980:
oS6 11
Qu anUel Rodrigues Lourenço Dias, desenhador de 1." classe do
l' adro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de
Ortificações e Obras do Exército - passou à situação de licença

4' Série
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. 011.'
ilimitada em 9 de Novembro de 1980, nos termos do artlg. daS
do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços Departamenta~e J3
Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/80,
de Março.

(Diário

da República

n." 90 -

2.' Série, de 18 de Abril de 1981.)

Por despacho de 5 de Março de 1981, anotado
Contas em 16 de Março de 1981:

pelo Tribuna

1 de

adro
Maria Antónia Estriga Chibelles, escriturária-dactilógrafa
do 9~J1iCOS
do Pessoal Civil do Exército/Centro
de Estudos Psicote rJ1ado
do Exército - exonerada do referido cargo, por ter t013 de
posse do lugar de terceiro-oficial do mesmo quadro, em
Fevereiro de 1981.
(Diário

da República

n.? 77-2.°

Série. de 2 de Abril de 1981.)

1 de
Por despacho de 11 de Março de 1981, anotado
Contas em 16 de Março de 1981:

pelo Tribuna

dro dO
José Dias Júnior, auxiliar de serviço de 1.' classe do Qua daqlW
Pessoal Civil do Exército /Academia Militar - exonerado tOrJ1otl
las funções desde 25 de Fevereiro de 1981, data em qu~ refe'
posse do lugar de encarregado de serviço de 2.' classe o
rido quadro.
(Diário

da República

n.? 77 -

2.' Série, de 2 de Abril de 1981.)

I de
Por despacho de 13 de Março de 1981, anotado
Contas em 18 de Março de 1981:

pelo Tribuna

Qtla'
Joaquim de Castro Morais, auxiliar de serviço de L" classe do erado
dro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - e"O~ qtle
daquelas. funções desde 26 de Fevereiro de 1981, data ~ classe
tomou posse do lugar de encarregado de serviço de 2.
do mesmo quadro.
(Diário

da República

n.? 78-2.'

Série, de 3 de Abril de 1981.)

I de
Por despacho de 13 de Março de 1981, anotado pelo Tribuna
Contas em 18 de Março de 1981:
Quadro
Cândido Gomes Alves, auxiliar de serviço de 1,' classe do dO da'
do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar _ exonera

~.
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-------------------------------------{uelas funções desde 25 de Fevereiro de 1981, data em que
dOIllOUposse do lugar de encarregado de serviço de 2.' classe
o Illesmo quadro.
(Diário da República

n.? 78-2.'

Série, de 3 de Abril de 1981.)

Por d
C:spacho de 13 de Março de 1981, anotado
ntas em 18 de Março de 1981:

pelo Tribunal

de

~ário B
P ernardo, auxiliar de serviço de 1." classe do Quadro do
f essoal Civil do Exército/Colégio
Militar - exonerado daquelas
Unções desde 25 de Fevereiro de 1981 data em que tomou
POs
Se do lugar de encarregado de serviço 'de 2." classe do mesmo
qUadro.
(Diário da República

Po

n." 78 -

2.' Série, de 3 de Abril de 1981.)

r des
Co pacho de 13 de Março de 1981, anotado
ntas em 18 de Março de 1981:

pelo Tribunal

de

~anu 1
Qe Nunes da Silva Pina, auxiliar de serviço de 1.' classe do
r ~adro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - exoneqa o daquelas funções desde 25 de Fevereiro de 1981, data em
dUe tomou posse do lugar de encarregado de serviço de 2.' classe
o mesmo quadro.
(Diário da República

n." 78-2.'

Série, de 3 de Abril de 1981.)

Por

despach o de 13 de Março de 1981, anotado pelo Tribunal de
Co
ntas em 18 de Março de 1981:
l:erna
Qndo ROdrigues de Almeida, auxiliar de serviço de L" classe do
r Uadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - exoneqadO daquelas funções desde 25 de Fevereiro de 1981, data em
due tomou posse do lugar de encarregado de serviço de 2.' classe
o mesmo quadro.
(Diário da República

Por

n." 78 -

2.' Série. de 3 de Abril de 1981.)

despac h o de 23 de Março de 1981, anotado pelo Tribunal
C
o
ntas em 26 de Março de 1981:

1.taxirn,

C' I~no Jesus Andrade,

IVIIdo Exército/Direcção

de

terceiro-oficial do Quadro do Pessoal
do Serviço de 'Pessoal/Repartição de
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, Recrutamento - exonerado, a seu pedido, desde
de 1981, data em que assumiu funções na Caixa
pósitos.
(Diário da República 11,° 90 -

de 18 de Abril

de 1981,)

Por despacho de 12 de Dezembro de 1980, anotado
de Contas em 17 de Dezembro de 1980:

pelo TO

2,' Série,

'buoal

pessoal
José Domingos Nabais, empregado de mesa do Quadro d?
res'
Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do ExérCito e dO
cindido o contrato como auxiliar de serviço de 1: c1ass que
mesmo quadro desde 1 de Dezembro de 1980, data em
tomou posse das actuais funções.
o

(Diário da República 11,° 22-2,"

Série, de 27 de Janeiro

Por despacho de 17 de Março de 1981, anotado
Contas em 26 de Março de 1981:

de 1981,)

pelo Tribuna
,

I de

eOtO

Augusto Luís Ferreira Chaves, médico civil contratado do Regt~6 de
de Comandos - rescindido o contrato, a seu pedido, desde
Março de 1981.
(Diário da República 11,° 90 -

2.> Série, de 18 de Abril

de 1981.)

DI - PROMOÇõES

Por despacho de de Junho de 1980, visado pelo Tribunal de
em 12 de Novembro de 1980:

contaS

dO
da Conceição Monteiro Tomar, escriturária-dactiIÓgra~rno'
Quadro do Pessoal Civil do Exército /Museu Militar - P05 dO
vida a terceiro-oficial do mesmo quadro/MM,
nos terrllrvfarÇo.
n.~ 1 do artigo 3.° do D~creto- Lei n. ° 103/77, d.e 22 doeda por'
alinea a) do n." 1 do artigo 18.° e n." 2 do artigo 19. mativo
taria n." 791/77,
de 28 de Dezembro, Despacho NO~.Série.
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, \
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80,' de 24 de jul o. 13)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .
Rosa

(Diário da República 11.° 81 -

2.' Série, de 7 de Abril

de 1981.)

I.' Série

~
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~or d

e:pacho de 7 de Junho de 1980, visado pelo Tribu~al de Contas
26 de Março de 1981:
~aria
do Armanda de Sousa Vieira Ferreira, escriturária-dactilógrafa
.._ Quadro do Pessoal Civil do Exército / Instituto Superior Militar
l{ promovida a terceiro-oficial
do mesmo quadro/Distrito
de
"ecrutamento e Mobilização de Aveiro nos termos do n." 1
\.lO a ti
Oea r Igo 3: do Decreto-Lei n." 103/77,' de 22 de Março, a~n' a) do n." 1 do artigo 18: e n." 2 do artigo 19: da iPortana
/80791/77., de 28 de Dezembro, Despacho Normativo n.o. 254/
13 ' PUbhcado no Diário da República n." 186, L" Série, de
(São de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diá'
1'10

da República n." 81 -

2.' Série, de 7 de Abril de 1981.)

~or d

e:pacho de 27 de Junho de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
14 de Janeiro de 1981:
Lídia
doMaria Ferreira Seco Vilhena da Costa, escriturária-dactilógrafa
mi ?uadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Transnossoes - promovida a terceiro-oficial do mesmo quadro /R Tm,
de\termos do n." 1 do artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77,
&rt' 2 de Março, alínea a) do n." ] do artigo 18: e n." 2 do
eh Igo 19: da 'Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Despao
tI.' Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
de ;86, 1.' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80,
(Sã
4 de Julho.
o d .
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diári

~or

o da República n." 81-2."

Série, de 7 de Abril de 1981.)

desp
em acho de 9 de Julho de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
26 de Março de 1981:

Alda
Q~e Jesus Ribeiro da Silva Ribeiro, escriturária-dactilógrafa
do
lhaa:tro do Pessoal Civil do Exército/Escola
Prática da Artide r~-'Promovida
a terceiro-oficial do mesmo quadro/Distrito
n.' 1 ecrutamento e Mobilização de Setúbal, nos termos do
<lHn do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
ea a) do n." 1 do artigo 18: e n." 2 do artigo 19: da

• Sé)'!'e
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~

r!llatiVO
Portaria n." 791 (77, de 28 de Dezembro, Despacho NO. Série,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, \
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de lul ~/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 35
(Diário da República n," 81 -

2.' Série,

de 7 de Abril

de 1981.)

de
Por despacho de 10 de Julho de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 12 de Novembro de 1980:
, rafa
Maria José Carrilho Paulo Nunes Lourenço, escriturária-dactii!soal
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Repartição
do rceirOCivil/Direcção do Serviço de Pessoal - promovida. a t~o da:
-oficial do mesmo quadro/Batalhão
do ReconheCJlllen wVl
Transmissões, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Dec:eo 18.'
n." 103/77, de 22 de Março, alínea a) do n." 1 do artl~e O~'
e n." 2 do artigo 19,° da Portaria n." 791/77, de 28 J)iárlo
zembro, Despacho Normativo n." 254/80, publicado n~ creta'
da República n." 186, 1: Série, de 13 de Agosto, e e
-Lei n.? 246/80, de 24 de Julho.
56/73-)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário da República n.? 81-

2,' Série,

de 7 de Abril

de 1981.)

contaS
Por despacho de 10 de Julho de 1980, visado pelo Tribunal de
em 26 de Março de 1981:

{a

'!ógra
Maria Fernanda Ferreira da Silva Bernardo, escriturár~~-dac~egiOnal
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital MJlltar IlMIt 1,
n." 1 - promovida a terceiro-oficial do mesmo quadrol 3111, de
nos termos do n." 1 do artigo 3,° do Decreto-Lei n,o 1~ da ar22 de Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18.° e n."
spacbO
tigo 19,° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, V~ o 186,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Repúblic~ '24 de
L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80,
e
Julho,
56/13.)
,
o
3
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n." 81 -

2,' Série,

de 7 de Abril

de 1981.)

de
'bUna!
Tfl
Por despacho de 23 de Setembro de 1980, visado pelo
Contas em 27 de Março de 1981:
{a
'!ógra
Teresa dos Santos Baião de Oliveira Matias, escriturária-dactJserviÇ~
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão
do 1110qlla
Geral do Exército - promovida a terceiro-oficial do rnes

l.
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drO/D
do :poSIto Geral de Material de Guerra, nos termos do n." 1
lleaartIgO 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alin.' 7~ do n." 1 do artigo 18: e n." 2 do artigo 19.' da Portaria
180 1/7!, de 28 de Dezembro, Despacho Normativo n." 254/
de APUbhcado no Diário da República n." 186, L' Série, de 13
(Sã
gosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
o devid
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário d

a República n.v 81 -

2." Série, de 7 de Abril de 1981.)

~Ord
e~P:Cho de 15 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
9 de Março de 1981:
C:atolio
a
liar ele Nazaré Oliveira Henriques de Oliveira, especialista auxíCito,ele 2." classe do Quadro do Pessoal Militarizado do Exérme I (SUbgrupo Administrativo) do Depósito Geral do FardadoOto e Calçado - promovida a especialista auxiliar de 1.' classe
e al?tesmo quadro/DGFC,
nos termos do n." 1 do artigo 1.0
A~ Inea b) do artigo 2: do Decreto-Lei n." 442/75, de 19 de
O.'O~~o,e n.O' 2 e 3 (este com a redacção dada pela Portaria
Jao . 5/79, de 22 de Outubro) da !Portaria n." 13/79, de 9 de
(S~
elro.
o d '
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário d

a República n." 85 -

2." Série, de 11 de Abril de 1981.)

~Ot
despach
em 2.7 o de lide Julho de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
de Março de 1981:
~o'e",·
'<lIa 11:
CiVil endes da Silva, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal
a se do Exército/Centro
Financeiro do Exército - promovida
4 e ~undO-Of!cial do mesmo quadro/CFE, nos termos dos n." 1,
1'1.' 2. do artIgo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
tati do artigo 18: e n. 1 e 2 (este com a redacção da Porarti; n.O 555/79, de 22 de Outubro) do artigo 19.° e n." 1 do
juga; 20: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conDia .0 com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
1o
be:r
da República n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto, e
(s~o
eto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
devid
(D',
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
OI

1Qrio d

a República n.O 90 - 2." Série, de 18 de Abril de 1981.)
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Ide
uoa

P or d espac h o d e 22 d e S et em b ro d e 1980, visado pelo' Trib
Contas em 19 de Fevereiro de 1981:

QuadrO
Dulce da Natividade Carvalho Pereira, segundo-oficial d~ nceira/
do Pessoal Civil do Exército/Centro
de Gestão fJOauadro/.
/Logística - promovida a primeiro-oficial do mesmo 4etO-V1
/CGF /L, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3." do, DeC.! o 18.'
n." 103/1'7, de 22 de Março, alínea a) do n." 1 do a!ttg!Í.Dda
e alínea b) do n." 2 do artigo 19.° (este com a. red~c~91/11,
Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro) da Portane n· .....
atil'o
'No!'"
.
de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho
1 • SéOe,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, IÍbo.
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de jt
/13.)
o
356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n·
(Diário da República n.? 93 - 2.· Série, de 22 de Abril de 1981·)

1 de
ribUna
Por despacho de 22 de Setembro de 1980, visado pelo T
Contas em 27 de Fevereiro de 1981:
SSO~

João Manuel Caria Canaveira, segundo-oficial do Quadro do ~ pro'
Civil do Exército/Direcção
da Arma das Transmissões oS dOS
vida a primeiro-oficial do mesmo quadro/DAT, nOS te~ro ZZ d~
n." 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103177,
11·' ,
Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18: e alíne~ b) o 555/19,
do artigo 19: (este com a redacção da PortarIa n. erobro,
de 22 de Outubro) da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezblicado
U
conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
ostO,e
no Diário da República n." 186, L' Série, de 13 de g
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
6/13.)

;0

X

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 93 - 2.' Série, de 22 de Abril

. n."

35

1
de 198 .)

de
Por despacho de 22 de Setembro de 1980, visado pelo
Contas em 6 de Março de 1981:
.

TribUnal

~

.
dee Lima,
Li
H ermmia R asa F re nk eI F'.Ia lh o P ereira
segun do_ofiCialde
viÇo.
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do s.e! ........
pro
Finanças/ ~ssistêncja na Doença aos Militares do 'Exérclt~{J3,o~
movida a primeiro-oficial do mesmo quadro/PSF /.AD. l03/1 )
b
termos dos n." 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n. voea 51
de 22 de Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18." ~ ao: 55
do n." 2 do artigo 19." (este com a redacção da portaria
eÓ»

4,' S.
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/79 d
~
ze 'b. e 22 de Outubro) da Portaria n." 791/77, de 28 de Debl~ ro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, puA.g~adono Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de
(São sto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário d

a República

n.? 93 - 2." Série, de 22 de Abril de 1981.)

~or d

espaeho de 22 de Setembro de 1980 visado pelo Tribunal
~om
'
as em 19 de Março de 1981:
r-.

de

~osa M.a '..
..
Qu na Bnssos Sousa Pinheiro Mira Vaz, segundo-ofIcIal do
adro
l'in
do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de
n10 a,nças/Assistência na Doença aos Militares do Exército - prote~da a primeiro-oficial do mesmo quadro/DSF/ADME,
nos
de 2Os dos n." 1 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77,
do : de Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18.° e alínea b)
/79 n, 2 do artigo 19.° (este com a redacção da Portaria n." 555/
ze~b de 22 de Outubro) da Portaria n." 791/77, de 28 de Deblie ro, conjugndo com o Despacho Normativo n." 254/80, puA.gado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de
(São osto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
devid
(Diá ' Os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
no da República

~Or

n.? 93 -

2.' Série, de 22 de Abril de 1981.)

desp h
conte o de 22 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
as em 23 de Março de 1981:

de

Isab
el
. L opes Teixeira
..
doM.aria
Q SilI veira
Gomes Pacheco, segun d o-o fireia I
de p.uadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço
/DS;nanças - promovida a primeiro-oficial do mesmo quadro/
n,' 1 ' nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3.' do Decreto-Lei
e ar03/77, de 22 de Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18:
~Orttn~a b) do n." 2 do artigo 19.' (este com a redacção da
de ;na n." 555/79, de 22 de Outubro) da Portaria n." 791/77,
n.' 2~ de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo
de 134/80, publicado no Diário da República n." 186, 1.' Série,
(São
de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
dev'
(D' Idos emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
lário da

República

n." 93 -

2." Série, de 22 de Abril de 1981.)
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1 de
Por despacho de 22 de Setembro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 26 de Março de 1981:

adrO
Maria Teresa Santos Corrêa Silva Brito, segundo-oficial do ~~~nças
do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
pDS
- promovida a primeiro-oficial do mesmo quaru:o/~ 103/1~,
termos dos n." 1 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n. ti ea ~"
de 22 de Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18.° e a:artana
do n." 2 do artigo 19.° (este com a redacção da
de Z8
n." 555/79, de 22 de Outubro) da Portaria n." 791/77, o Z54/
de Dezembro, conjugado com o Despacho Normatlv? .n. de 13
/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Séne,
de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
13.)
.
. ° 356/
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.

~f

(Diário da República n." 93 - 2.' Série, de 22 de Abril

de 1981.)

1 de
ibuna
Por despacho de 22 de Setembro de 1980, visado pelo Tr
Contas em 26 de Março de 1981:
'cia1
do'o f I
Ana Maria Gomes Mendes Arnaud Colaço Santos, segun iro dO
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Finance lerV'
Exército - promovida a primeiro-oficial do mesmo quadro, 103/
nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3 .. do Decreto-Lei ~. e 1I~'
/77, de 22 de Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18portafJa
nea b) do n." 2 do artigo 19: (este com a redacção da de Z8
n." 555/79, de 22 de Outubro) da Portaria n." 791/77" Z54/
de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativv .n. de I'
/80, publicado no Diário da República n." 186, L' séne,
de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
6113,)
.
. ,35
(S ão devidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República

11.°

93-2."

Série,

de 22 de Abril

de 1981.)

nal
Por despacho de 22 de Setembro de 1980. visado pelo 'Tri'bu
Contas em 3 de Abril de 191:

de

'çia1
do-O f I ,
un
Maria Teresa Amaral Pereira de Gouveia Magno, seg
fJ'
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Ges~~eirO'
nanceira da Região Militar de Lisboa - promovida a prt ti," 1
-oficial do mesmo quadro/CGF/RML.
nos termos doS

4.
, Série
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e 5 d
.
..
aij
o artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
ti nea a) do n." 1 do artigo 18.° e alínea b) do n." 2 do arogO 19.° (este com a redacção da Portaria n." 555/79, de 22 de
c UtUbro) da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado
;;: ,o .Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário d~
n0PUblzca n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
(Sã ' 246/80, de 24 de Julho.
o deVidos emolumentos
(Diár'

la

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

da República n." 93 - 2.' Série, de 22 de Abril de 1981.)

~Qr d

C~spacho de 22 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal de
ntas em 3 de Abril de 1981:
t'ranc'
.
. I d o Q uadrISCO A 11téoruo d a C'onceição Candeias,
segundo-o freia
11?ij do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Altos Estudos
tr/ tares - promovido a primeiro-oficial do mesmo quadroj Disn.o:o ele Recrutamento e Mobilização de Lisboa, nos termos dos
11 1 e 5 do artigo 3.' do Decreto-Lei n.° 103/77, de 22 de
doarço: alínea a) do n." 1 do artigo 18.' e alínea b) do n." 2
22 artIgo 19.' (este com a redacção da Portaria n." 555/79, de
con~e Outubro) da Portaria n." 791/77, de 28 de Deze~bTo,
no JU~~do com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado
D D1ario da República n." 186, 1.. Série, de 13 de Agosto, e
ecreto_Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São
devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diár'

~Qr

la

da República n,? 93 - 2.' Série, de 22 de Abril de 1981.)

desp h
C ac o de 5 de Março de 1981, visado pelo Tribunal
Ontas em 15 de Abril de 1981:

de

~aUI F

do olga,do. Diogo, primeiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil
...... Ex.erclto/Direcção do Serviço de Informática do Exército
noPromovido a adjunto administrativo do mesmo quadro/DSIE,
/7; termos dos n." 1 e 5 do artigo 3.' do Decreto-Lei n." 103/
28 de 22 de Março, e artigo 19.' da Portaria n." 791/77, de
/80 e Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/
ue ' Publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13
(Sã
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
o devo
Idos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

ti

(Diár'

la da República n." 97 - 2." Série, de 28 de Abril de 1981.)

4• Séri~
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1 de

Por despacho de 15 de Fevereiro de 1980, visado pelo Trib
Contas em 6 de Abril de 1981:

'trleJl'
Maria Luísa Oliveira Melo e Faro Ramos, preparadora de .ve~~eJllrO
- tos de 3.. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército citrleO'
. Financeiro do Exército - promovida a preparadora de ve~ o." 1
tos de 2." classe do mesmo quadro/CFE, nos termos do Març.J,
e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 103/77, de 22 de
coJl'
artigo 19. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezem~rodo Jlo
C a
jugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publt creIO'
V
Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e e
-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
73)
.
.
° 3561 .
ao
devidos
emolumentos
nos
termos
do
Decreto-Lei"
n.
(s
0

(Diário

da República

n,?

98-2."

Série, de 29 de' Abril de 198!·)

I de
Por despacho de 24 de Setembro de 1980, visado pelo TribUna
Contas em 15 de Abril de 1981:
adro
José Manuel de Abreu Gonçalves Cintra, terceiro-oficial do ~átiC~
or
do Pessoal Civil do Exército /Direcção do Serviço de lof adro1
do Exército - promovido a segundo-oficial do mesmo qUcreIO'
/DSIE, nos termos dos. n." 1, 4 e 5 do artigo 3: d~ V: 7911
_Lei n. o 107/77, de 28 de Março, artigo 19: da portana nmatívO
/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho :No: Série,
n." -254/80, publicado no Diário da República n." 186,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de jul 6113,)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 35

\0,

(Diário

da República

1
n." 99 ---:-2.' Série, de 30 de Abril de 198 .)

1 de
Uoa
Por despacho de 24 de Outubro de 1980, visado pelo Trib
Contas em 13 de Abril de 1981:
,1
. _ofíCJ~
Maria Manuela de Lima Modesto Aragão Teixeira, terceiro fíçiaísl
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Repartição
de O _ofíci~l
undO
/Direcção do Serviço de Pessoal- promovida a s,eg
5 dO
4 e
'
do mesmo quadro/RO/DSP,
nos termos dos n." 1,
. o 19,
artigo 3: do Decreto-Lei n." 107/77, de 28 de Março, arM orOo
, da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugadO c}{eP(;'
Despacho -Normativo n." 254/80, publicado no Diário
° ~461
Mica n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n.
/80, de 24 de Julho.
6113,)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 35

r.

(Diário

da República

n," 99 -

2.~ Série. de 30 de Abril de 1981.)
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-------------------------------------IV - TRANSFERÊNCIAS
Anuas e Serviços

Estado-Maior do Exército
l'erce'
t;rO-oficial (92027974) Maria Antónia Estriga Chibeles, do Ceno de Estudos Psicotécnicos do Exército.
Deve
ser considerada nesta situação desde 13 de Abril de 1981 '

V-DIVERSOS
~()r

r-:Portana

de 18 de Agosto de 1980 visado pelo Tribunal
'
li de Março de 1981:

l' ~Ontas em
ICen '

de

drc1ado José Manuel Pessoa Milhano, professor efectivo do Quad o do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos
d? ,EXército- concedido o ingresso na fase 2 do ensino secund:rl~ e o direito ao correspondente abono desde 1 de Agosto
art' 978, nos termos dos artigos 1.0 e 4.°, n." 1 do artigo 8." e
tifi~gaOS
11.° e 12." do Decreto-Lei n. 74/78, de 18 de Abril, recde J do com as respectivas emendas pela Lei n." 56/78, de 27
Di' ~lho, conjugado com o Despacho n." 307/78, publicado no
(S~ ano da República n." 274, de 28 de Novembro.
() d '
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/13,)
(Diário da República n." 87 -

2,' Série, de 14 de Abril

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Amadeu
Bst,
a conforme,

Garcia dos Santos, general

O Ajudante-General

Joaquim Lopes Cavalheiro, general

de 1981.)

.. ..

ESTADO_MAIOR DO EXÉRCITO
,

ORDEM
4~ ,
~

JUNHO

~llbl'
,Ica.

se ao Exército

EXERCITO

DO

, SERIE

DE 1981

O

seguinte:

I - ADMISSõES
~or

~

despa h
C
c o de 5 de Dezembro de 1979, visado pelo Tribunal
antas em 9 de Abril de 1981'

de

,

anOta d
Çõ e Jesus Machado Tomás - contratada para exercer as funCje~ de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal
lt)~ll do Exército/Batalhão
do Serviço de Transportes, nos terde s do n, ° 1 do artigo 3,° do Decreto-Lei n.° 103/77, de 22
be Março, n.? 1 do artigo 2.° da !Portaria n." 791/77, de 28 de
24 zembro, n." 2 do artigo 53,° do Decreto-Lei n." 294/76, de
de
de 3 Abril, e § 5.° do artigo 48.° do Decreto-Lei n." 41 892,
·l . de Outubro de 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto18~1 11..0 218/76, de 27 de Março, Despacho Normativo n." 254/
de ' PUblicado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13
(s
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
[o d
' eVi-dos erno Iumentos
(D lár'
~

10

°r

nos termos do Decreto- L'ei n. c 356/73).

da República n.O 102_ 2." Série, de 5 de Maio de 1981.)

d

C~~pacho de 4 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal de
n Or dtas em 7 de Abril de 1981:
ÇÕe a Conceição Alves Rolo - contratada para exercer as funCiv\ de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal
n,' II do Exército/Escola Prática de Infantaria, nos termos do
do artigo 3.° do Decreto-Lei n.· 103/77, de 22 de Março,

leo

4• Série
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n." 1 do artigo 2.° da Portaria n." 791/77, de 28 de DezeAbril,
n." 2 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/16, de 24 de OUIIl'
e
e § 5." do artigo 48.° do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 .d o 218/

bro de 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n';licadO
/76, de 27 de Março, Despacho Normativo n." 254/80, pU slO, e
no Diário da República n." 186, L' Série, de 13 de AgO
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
56/73,)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 3

(Diário da República n." 102- 2." Série, de 5 de Maio de 1981.)

1 de
Por despacho de 8 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 8 de Abril de 1981:
ões
fUnÇ V1
'I
Ana Maria da Silva Pereira - contratada para exercer as 1 Ci
de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoa s ter'
do Exército /2.' Tribunal Militar Territorial do porto,;o Z2 de
mos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n. ° 103/17, e 28 de
Março, n." 1 do artigo 2.' da 'Portaria n." 791 j77, d:,76, de
Dezembro, n." 2 do artigo 53.' do Decreto-Lei n.'. 290 41892,
24 de Abril, e § 5.' do artigo 48.' do Decreto-Lei n. d pelo
de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção da ~atiVO
Decreto-Lei n." 218/16, de 27 de Março, Despacho NO~ Série,
n." 254/80, publicado no Diário da República n.' 186,
o,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Ju
/73.l

\b

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

• 356

n.
(Diário da República n." 102- 2.' Série, de 5 de Maio de 1981.)

Por despacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo
Contas em 7 de Abril de 1981:

de

Tribunal
aS

Maria Helena da Conceição Ferreira - contratada para e"e~~efl'es'
funções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadr~. r 1105
soaI Civil do Exército/Batalhão
de Administração "Mlbt
de
termos do n." 1 do artigo 3.' do Decreto-Lei n." 103 77, de
22 de Março, n." 1 do artigo 2.' da Portaria n." 791/ o 294!
1
28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53.' do Decreto-Lei n'eWJ,e
c
/76, de 24 de Abril, e § 5: do artigo 48: do De :o dada
n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacÇ !'l'0r'
cbo
peJo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despa • 186,
mativo n." 254/80, publicado no Diário da Repúbrica/'Z4
de
L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, e
Julho.
356/13,)
(S1[o devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n."

i71,

(Diário da República n." 102-2.'

Série, de 5 de Maio de 1981.)

----=----------------------------~-------
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Por d
e~pacho de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
~o
6 de Abril de 1981:
ladeMaria"apo
N Ieao
- T'eixeira
, - contrata d a para exercer as f unçoes
do ~X.lh~r de serviço de 2,' classe do Quadro do Pessoal Civil
n. xercIto/Regimento de Infantaria do Porto, nos termos do
aú 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
den~a b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76,
28 4 de Abril, n." 1 do artigo 3,° da Portaria
n." 791/77, de
De de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e
bUspacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Repú(São Ca n.s 186, 1.' Série, de 13 de Agosto,
dev'd
I os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diár'

la da República n,O 102 -

2," Série, de 5 de Maio de 1981.)

~or

despa h
em c o de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
~ied 6 de Abril de 1981:
ade M '
as f afia de Sousa Monteiro Pinto - contratada para exercer
iles unções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do
Ce sOaI Civil do Exército/Quartel-General
da Região Militar do
/7;tro, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/
De' de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.0 do
ilo~tret,o-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da
/80 afia n.- 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/
cad' de 24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publi(São o no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto,
deV'd
(D" .~ Os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
p
IQrlo da República n.s 102-2,"
Série, de 5 de Maio de 1981.)

°r

desPa h
COnt c O de 14 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de
~eres as em 6 de Abril de 1981:
a Co
al.!:q' sta Fernandes - contratada para exercer as funções de
do 'Ba~ ~e serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil
term XercIto/Quartel-General
da Zona Militar dos Açores, nos
22 dOS do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/ 77, de
n,· 2~ Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei
n.· 794/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3 .. da Portaria
de J /177, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24
ela ;eh~, e. Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário
(São d
PUbhca n." 186, I: Série, de 13 de Agosto.
eVid
(D'
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
lário d

a República n.? 102 -

2.' Série, de 5 de Maio de 1981.)

4• Série
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colltaS

Por despacho de 14 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal de
em 6 de Abril de 1981:

f o'
s li
Luz 'Madalena Sebastião Mendes-- contratada para exercer ~essoal
ções de auxiliar de serviço de 2," classe do Quadro do 05 teC'
Civil do Exército/Regimento
de Infantaria de Abrantes, n de Z~
mos do n." 1 do artigo 3,° do Decreto-Lei n." 103/77, toVI
de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53,° do DeC~~rtaria
n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3,° da 80, de
n.? 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 24~/ dO 00
ca
24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publ1
Diário da República n." 186, 1." Série, de 13 de Agosto,
356/73,)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n."
(Diário da República n,? 102-2,'

Série, de 5 de Maio de 1981,)
COlltaS

Por despacho de 14 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal de
em 6 de Abril de 1981:

de
'liaC
José António - contratado para exercer as funções de aU;~ércjtol
serviço de 2," classe do Quadro do Pessoal Civil do
• 1 dO
/Regimento de Infantaria de Abrantes, nos termos do ~'il1eab)
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, da 24 de
do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 28 de
Abril, n.? 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77,
eesoac~O
Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e. P
186,
ca
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Repúb.ll
L" Série, de 13 de Agosto.
o 356/13,1
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n,

tl"

(Diário da República n." 102- 2." Série, de 5 de Maio de 1981,)

otaí

CO

Por despacho de 14 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal de
em 7 de Abril de 1981:
fttr'
eC 1\5 ai
Maria Manuela de Moura Saraiva - contratada para exerc l'e5:o (,
ções de auxiliar de serviço de 2," classe do Quadro d~o 1'1Ia1
Civil do Exército/Regimento
de Artilharia da Se~ra • 103/~1:
nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-L~l n,o 191/41
de 22 de Março, n." 1 do artigo 2." da iPortarJa n' 11,' 29 i
i
de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53,° do Decreto-Le retO'~a
/76, de 24 de Abril, e § 5." do artigo 48." do D:;ão dac'
n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a nova reda hO rl'0
c
pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despa

4a
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mat'IVOn.' 254/80

publicado no Diário da República n." 186,
I' S' ,
'
J~lh erie, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
o,

(São

deVidos emolumentos
(Diári d
o a República

Ilo

nos termos do Decreto-Lei

n.? 102 -

n." 356/73,)

2," Série, de 5 de Maio de 1981.)

r des

em pacho de 23 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
lsa
8 de Abril de 1981:
lira d
Çõ Os Anjos Saraiva Torres - contratada para exercer as funCie~ de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal
n VII do Exército/Regimento
de Infantaria de Castelo Branco,
d~\ termos do n." 1 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77,
-l ,2 de Março, alínea b) do 11" 3 do artigo 53.. do Decreton,Qe\n,· 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.. da Portaria
de J 91/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24
da Ulh~, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário
(Sã: Republica n." 186, L" Série, de 13 de Agosto,
o de Vldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário d
~Or

a República

n.? 102 -

2,' Série, de 5 de Maio de 1981.)

despa h
em
c o

CllI'11.

de 6 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
19 de Novembro de 1980:

'ler
Çõ ~e de Albuquerque Nunes - contratado para exercer as fun/Eeos de barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
doS~'CIo-Maior do Exército, nos termos do n." 1 do artigo 3.e ai' ecreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2..
28 Inea b) do n." 1 do artigo 3.. da Portaria n." 791/77, de
De de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e
bUspacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Repúrs~o Ca n,· 186, I." Série, de 13 de Agosto,
dCV'd
lOS
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(
I

Diá'
ria da República

~Ot

n." 102 -

2,' Série, de 5 de Maio de 1981.)

desp
ellJ.;cho de 12 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
~r~
2 de Dezembro de 1980:
, llcisco
de b D~arte da Glória - contratado para exercer as funções
llJ.e arbelro do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Destacaarrnto do Forte do Alto do Duque, nos termos do n." 1 do
lgO
do
3,· do Decreto-Lei n." 103/77. de 22 de Março, n." 1
artigo 2.. e alínea b) do n." 1 do artigo 3.. da Portaria
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'e
4' Sir!

de 24
n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, Viário
de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
73)
356/ '
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n."
(Diário da República n.? 102 - 2.' Série, de 5 de Maio de 1981.)
COJltaS

Por despacho de 23 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de
em 14 de Novembro de 1980:
barbeiro
José Luís Caramba - contratado para exercer as funções de adores
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão
de ~aç, 1031
n." 5, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-LeI ;. !l.' 1
/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2." e alínea b) °eJ1lbrO,
do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28 de DeZ J1latiVO
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e Despacho N~~Série,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, .
de 13 de Agosto.
/73.)
356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n."
(Diário da República n." 102 - 2.' Série, de 5 de Maio de 1981.)
COlltaS

Por despacho de 23 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de
em 19 de Novembro de 1980:

"eS

foOÇo
para exercer as iJ1leotO

Albino dos Prazeres Monteiro - contratado
de barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército/~eg 3.' dO
de Artilharia de Lisboa, nos termos do n." 1 do arUg.oo 2.' :
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do art~ de 2,
alínea b) do n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/7 'e O~S
de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de JulhO, p,;b!ICP
pacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da lU
n." 186, La Série, de 13 de Agosto.
/73-)
356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n."
(Diário da República n.? 102 - 2.' Série, de 5 de Maio de 1981.)
coJltaS

Por despacho de 29 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de
em 22 de Dezembro de 1980:
bar'
~ s de de
João Tomé Cordeiro - contratado para exercer as funço~ !ltO ,
beiro do Quadro do Pessoal Civil do !Exército/Reglrn~ecretO
Artilharia de Costa, nos termos do n." 1 do artigo 3: do

I
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~DEM
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N,o 6

~
-lei n.o 103/77, de 22 de Março n." 1 do artigo 2,° e alínea b)
do no'
b ,1 do artigo 3,° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezem~o" Decreto-Lei n° 246/80, de 24 de Julho, e Despacho NorI ~tIV?, n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
(Sã ' Sene, de 13 de Agosto.
o deVidos emolumentos
(Diâr'

10

d

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73,)

a República n.? 102 - 2,' Série, de 5 de Maio de 1981.)

Por d

espacho de 29 de Maio de 1980 visado pelo Tribunal de Contas
e~ 2
'
A
2 de Dezembro de 1980:
rl11and
d o Rodrigues - contratado para exercer as funções de barbeiro
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Depósito
Geral de
D aterial de Transmissões, nos termos do n." 1 do artigo 3: do
al:creto- Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2: e
d Inca b) do n." 1 do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28
pe Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e Desn~cho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
(Sã ' 186, L' Série, de 13 de Agosto.
o d '
eVlctos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

M

(Diá'
no da República n." 102 -

2.' Série, de 5 de Maio de 1981.)

~or

des
e~ pacho de 29 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
10>
6 de Abril de 1981:
<lo da S"
b b' I va Lagartinho - contratado para exercer as funções de
Bar eira do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de
Dngenharia de Lisboa, nos termos do n." 1 do artigo 3: do
a,:creto- Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2: e
d~n~ b) do n." 1 do art.igo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28
Pa ezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e Desn,ocho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
(Sã
186, 1.' Série, de 13 de Agosto.
o de '
v~dos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diár'
10

da República n." 102 - 2.' Série, de 5 de Maio de 1981.)

~or d

e~pacho de 30 de Junho de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
A
9 de Janeiro de 1981:
llostinh
b bo, Claro da Cruz - contratado para exercer as funções de
a
d/ eira do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Depósito Geral
D Material de Guerra, nos termos do n." 1 do artigo 3: do
ecreto_Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." I do artigo 2: e
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de Z8
alínea b) do n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/71, peso
de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e,;blícO
pacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da J?_ep
n." 186, 1: Série, de 13 de Agosto.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 102 - 2." Série, de 5 de Maio de 1981.)

Por despacho de 3 de Julho de 1980, visado pelo Tribunal de
em 7 de Abril de 1981:

colltaS

fOfl'
Beatriz Amélia Leal Lucas Afonso - contratada para exercer ~essoal
ções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do terttl0s
Civil do Exército/Batalhão
de Infantaria de Aveiro, nos 22 de
do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, ?e 0294/
Março, alinea b) do n." 3 do artigo 53,° do Decreto-LeloOj91/71,
/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3,° da Portaria n· lbo, e
de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de ruJUP,!'
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da
blica n." 186, L' Série, de 13 de Agosto,
73-)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 102-2."

n.

o

356/

Série, de 5 de Maio de 1981.)

Por despacho de 3 de Julho de 1980, visado pelo Tribunal de
em 8 de Abril de 1981:

coptaS
da

Aires da Conceição Baptista, auxiliar de serviço de 2." c1asS~.'5
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão de caçadore~esttlO
- contratado para exercer as funções de motorista do o 1 da
quadro/Estado-Maior
do Exército, nos termos do n. o 1 da
artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de MarçO, n. copjO'
artigo 5: da Portaria n: 791/77, de 28 de Dezembro, J)ítÍrí~
gado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado nO to'V'
da República n." 186, Ln Série, de 13 de Agosto, e Decre
n." 246/80, de 24 de Julho.
6/73.1
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei 0,0 35
(Diário da República n.? 102 - 2." Série, de 5 de Maio de 1981.)

, de
Por despacho de 18 de Janeiro de 1980, visado pelo TribUoal
Contas em 7 de Janeiro de 1981:
ptra'
Licenciado Carlos Henrique Prata Dias Costa, médico civil C~ptra'
tado/Colêgio Militar, no regime de 24 horas semaoa!S,- c cottl~
tado no regime de 24 horas semanais/Colégio
Militar. o ~,
especialista de clínica cirúrgica geral, nos termos do artlg

4·
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~o ~eCreto-Lei n." 220/71, de 26 de Maio, n." 2 do artigo 2.°
D n. 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 524-C/77, de 28 de
Bs~~ernbro,.e Despacho de 18 de Janeiro de 19~0 do Chef~, ~o
d dO-MaIOr-General das Forças Armadas, publicado no Diário
(Sã ii l?.eplÍblica n." 27, 2: Série, de 11 de Fevereiro de 1980.
o d .
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário d

a República n." 104 -

2.' Série, de 7 de Maio de 1981.)

~or d
C~Spacho de 5 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal de
~
ntas em 29 de Agosto de 1980:
ero.anda
.
de a ~~na Sousa Teixeira - contratada para exercer o ca:g?
d uXlhar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal CIvJ!
o Ex' .
elo erclto/Regimento de Infantaria de Vila Real, nos termos
22 dn.- 1 dos artigos 1.0 e 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de
De e Março, n." 1 e 2 do artigo 6." e n." 3 do artigo 9." do
(São creto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
dev'd
I Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário d

a República n.? 104 -

2.' Série, de 7 de Maio de 1981.)

~or
despa h
COnt c O de 15 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal de
los'
as em 3 de Abril de 1981:
e 1fanuel AI
' .
ele 2'
ves Pratas -- contratado para o lugar de operario
Cito;' classe (carpintaria) do Quadro do Pessoal Civil do Bxér11)0 Carnpo de Instrução
Militar de Santa Margarida, nos tereleS1{don." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
de D arço, n." 1 do artigo 3." da iPortaria n." 791/77, de 28
180 ezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/
13 PUblicado no Diário da República
n." 186, L" Série, de
(São
e Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.

d

dev'd
(D"

.~ Os

'Qr.o d

emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

a República n.? 110-2.'

n." 356/73.)

Série, de 14 de Maio de 1981.)

}lar

despa h
COnt c o de 22 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal de
~ra . as em 13 de Abril de 1981:
llCISCO
de 2' Alpalhão Marques - contratado para o lugar de operário
Cito/C classe (carpintaria) do Quadro do Pessoal Civil do Exér11)0s
arnpo de Instrução Militar de Santa Margarida, nos terde 1{do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
arço, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28

4' Série
J78

ORDEM
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~

o Z54/
de Dezembro, conjugado com o Despacho Normati~O S~'rie, de
180, publicado no Diário
da República
n." 186, 1. e
13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de JulhO. /73,)

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 110-2.'

n.

o

356

Série, de 14 de Maio de 1981.)
COJlt~

Por despacho de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de
em 16 de Abril de 1981:

"ai

utlll

Ana Maria Peça Lima - contratada para exercer o cargo d~:ércitO/
de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil do da ai'
IHospital Militar Regional n." 2, nos termos do n." 1 J1(1ea b)
tigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, a oezetJ1'
do n." 1 do artigo 2.° da Portaria n." 791/77, de 28 de "rio d~
bro, Despacho Normativo n." 254/80, publicado no DIOetO'V:
República
n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto, e De~~go53,
n." 246/80, de 24 de Julho, e alínea b) do n." 3 do ar I
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
c
35 /73,)
6
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n." 111 -

2,' Série, de JS de Maio de 1981.)

captaS
Por despacho de 12 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de
em 23 de Abril de 1981:
ftlP'
er aS la
Manuel António Rocha de Castro - contratado para exerc, /135CO,
ções de barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do ExércJtOtigo3,.
Militar de Electromecânica, nos termos do n." 1 do ar tígO 5,
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do ar corO~
da Portaria n." 791 ;77, de 28 de Dezembro, cOll1ju~ad~ofleP~í
Despacho Normativo n." 254/80. publicado no DiárIO, J1: Z46
blica n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-LeI
180, de 24 de Julho.
/73')
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n.

o

356

(Diário da República n." Il5 - 2,' Série, de 20 de Maio de 1981.)

de
Uoal
Trib
Por despacho de 28 de Dezembro de 1979, visado pelo
Contas em 6 de Abril de 1981:
aia
tada P a'
Adelaide das Dores Marques Rodrigues da Silva - contra da QtI $
exercer as funções de auxiliar de serviço de 2: classe estudO
dro do Pessoal Civil do Exército IInstituto de AltoS

~.
179

ORDEM DO EXJ:.RCITO N.o 6

~

----------------------------~-------

}.Hlita
.'
n- res, nos termos do n." 1 do artigo
3: do Decreto-Lei
.103/77, de 22 de Março, do n." 2 do artigo 53: do Decreto-Le~ n.O 294/76, de 24 de Abril, § 5: do artigo 48: do Decretod ~I n: 41 892, de 3 de Outubro
de 1958, com a nova redacção
a~.a pelo Decreto-Lei
n." 218/76, de 27 de Março, do n." 1 do
digO 2: da iPortaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
por força
l?~ ?e~pacho
Normativo
n." 254/80,
publicado
no Diário d~
n ,Pubhca n." 186, L" Série, de 13 de Agosto,
e Decreto-Lei
(S
. 246/80, de 24 de Julho.
ão d .
eVldos emolumentos
nos termos do Decreto-Lei
n." 356/73.)

-i,

(DilÍri

I
o c a República

n.? 120 _ 2.a Série, de 26 de Maio de 1981.)

~Or d
e:pacho
de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
~
1 de Julho de 1980:
aria d
m . e Fátima Ferreira Gomes Frazão Nazareth - nomeada enfera .de 2." classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/
ti oSPltal Militar Regional
n." 1, nos termos do n." 1 do ard~o 3:° do Decreto-Lei
n." 103/77, de 22 de Março, alinea b)
A.b~· 3 do artigo 53: do Decreto-Lei
n." 294/76, de 24 de
Civ~~l, alinea c) do n." 3 do artigo 2: do Estatuto
do Pessoal
vadl dos Serviços Departamentais
das Forças Armadas,
aproartO pelo Decreto-Lei
n." 33/80, de 13 de Março, e n." 2 do
(Sã
Igo 3.' da Portaria
n." 791/77, de 28 de Dezembro.
o d .
eVldos emolumentos
nos termos do Decreto-Lei
n." 356/73.)

r:r_lr

(Diári

o

d

a República

n." 105 -

2." Série, de 8 de Maio de 1981.)

~Ot

desp

em
~a .

h
ac o de 4 de Março de 1980, visado
18 de Julho de 1980:

pelo Tribunal

de Contas

tla d
d o Céu Oliveira Costa - nomeada
enfermeira
de 2.' classe
I!~ Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Ren ~nal n.· 1, nos termos do n." I do artigo 3: do Decreto-Lei
d~ 103/77, de 22 de Março, alinea b) do 11: 3 do artigo 53:
do De~reto-Lei
n." 294/76, de 24 de Abril, alínea c) do n." 3
ta artigO 2.° do Estatuto
do Pessoal Civil dos Serviços Depar18~entais das Forças Armadas, aprovado pelo Decre~o-L~i n." 33/
de de 13 de Março, e n." 2 do artigo 3: da Portaria n. 791/77,
(Sã
8 de Dezembro.
o d .
eVldos emolumentos
nos termos do Decreto-Lei
n." 356/73. \

2

(Diári

o da República

n," 105 -

2." Série, de 8 de Maio de 1981.)
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~

' Série

coptaS
Por despacho de 4 de Março de 1980, visado
em 28 de Julho de 1980:

pelo Tribuoal

de

spita1
Maria In.?cênc~a Baptista Domingos
Braga; enfermeira
do ~~ra d.e
de Sao J oao - nomeada para exercer o cargo de eofer~ I rJJlI'
2: class,e do Quadro do Pessoal Civil do Exé~citO/'~OsPI;ecreto'
tar Regional n. o 1, nos termos do n.° 1 do artigo 3. do dO ar'
-Leí n." 103/77, de 22 de Março,
alínea a) do 0:° 3 j'oea c)
tigo 53.° do Decreto-Lei
n." 294/76, de 24 de ,Abnl, a; rviÇo~
do n." 3 do artigo 2: do Estatuto do Pessoal Civil dos e(O'VI
Departamentais
das Forças Armadas,
aprovado
pelo DeC~~rtaria
n." 33/80, de 13 de Março, e n." 2 do artigo 3: da
n.? 791/77, de 28 de Dezembro.
o
356/13-)
(São devidos emolumentos
nos termos do Decreto-Lei
n.
(Diário

da República

n." 105 -

2,' Série, de 8 de Maio de 1981,/

colltaS
Por despacho de 4 de Março de 1980, visado
em 5 de Agosto de 1980:

pelo Tribunal

de

. oS 50'
Teresa de Jesus Pereira Alves da Cruz, enfermeira
dos Serv1Ç ellfer'
ciais das Forças Armadas/Delegação
do Porto - nomeada érci!O(
meira de 2,' classe do Quadro
do Pessoal Civil do 6"tigo).
/Hospital Militar Regional n." 1, nos termos do o: 1 do ~
do Decreto-Lei
n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) bOil, ali'
do artigo 53: do Decreto-Lei
o." 294/76, de 24 de A ':il dOS
nea c) do n." 3 do artigo 2." do Estatuto
do Pessoal C~ pel~
Serviços
Departamentais
das Forças
Armadas,
aprova t?go ).
Decreto-Lei
n." 33/80, de 13 de Março, e n." 2 do ar I
da Portaria
n.' 791/77, de 28 de Dezembro,
1).1

II,':

(São

devidos
(Diário

emolumentos

da República

nos

n." 105 -

termos

do

Decreto-Lei

n.

o

356/

2,' Série. de 8 de Maio de 1981.)

colltaS
Por despacho de 4 de Março de 1980, visado
em 14 de Agosto de 1980:

pelo Tribunal

de

de
'ra .
Maria
Cândida
de Sousa Donas
Bôto - nomeada
enfer~ell ,Mil!'
2." classe do Quadro do Pessoal Civil do EXército/BosPI;ecretO'
tar Regional 11.° 1, nos termos do n." 1 do artigo 3." do
dO ar;
-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
aJínea b) do n." 31'oea b
tigo 53. do Decreto-Lei
o." 294/76, de 24 de Abril, a ~ez;e)1l'
do n." 2 do artigo 2." da Portaria
n." 791/77, de 28 de
0

4,' S.
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~

rs~

o

~~o: e alínea c) do n." 3 do artigo 2,° do Estatuto do Pessoal
v~~ll dos Serviços Departamentais
das Forças Armadas, apro-

o pelo Decreto-Lei
d

'

eVldos emolumentos

(D'á
I

rio da República

n." 33/80, de 13 de Março,
nos termos do Decreto-Lei

n." 105-2,'

n." 356/73,)

Série, de 8 de Maio de 1981.)

Por <I
e~pacho de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
~,
I I de Novembro de 1980:
atIa d
d e Jesus Barbosa Nunes - nomeada enfermeira de 2.' classe
? Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Reg IOnal c 1
n'
n,
,nos termos do n." 1 do artigo 3,° do Decreto- L el'
d' 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.°
d~ ne~f(':to-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, alínea b) do n." 2
ar artigo 2,° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, e
S~~e,ac) do n,O 3 do artigo 2,° do Estatuto do Pessoal Civil dos
b VIços Departamentais
das Forças Armadas, aprovado pelo
(s[ ecreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março.
o de .
Vidas emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diá'

,

no da República

n.? 105 - 2.' Série, de 8 de Maio de 1981.)

Por d
e~pacho de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
lIde Novembro de 1980:
Zélia'r
m eresa Melo Cunha, enfermeira do Hospital de S, João - noB:~d~ enfermeira de 2," classe do Quadro do Pessoal Civil do
doercI~o/Hospital Militar Regional n." 1, nos termos do n." 1
nea artIgo 3,° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alí24 b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de
/77de Abril, alínea b) do n." 2 do artigo 3,° da Portaria n." 791/
Bst' de 28 de Dezembro, e alínea c) do n." 3 do artigo 2." do
Ça atuto do Pessoal Civil dos Serviços Departamentais das ForM_sArmadas, aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de
(s~
arço,
o d .
eV1dos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diári

o ela República

n.? 105 -

2,' Série, de 8 de Maio de 1981.)

)lor

desp
em acho de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
Pi[
14 de Abril de 1981:

°mp~na

da Silva Magalhães da Cruz Durães, enfermeira no HosQual de Santo António - nomeada enfermeira de 2." classe do
adro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Regional

182
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Por despacho de 14 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de
em 2 de Julho de 1980:

colltaS

Q\la'
Maria Amélia Gomes - nomeada enfermeira de 2: classe do jOlla]
dro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar. Re! 103/
n." 1, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-~eI ~3" da
77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artIgo "3 d.o
Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abri], alínea c) do n. elltalS
artigo 2: do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços De~artarso, de
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n. 33177. de
13 de Março, e n." 2 do artigo 3." da !Portaria n." 7911
28 de Dezembro.
-6/13.l
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3'
(Diário da República n." 105 -

2.' Série, de 8 de Maio de 1981.)

Por despacho qe 14 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de
em 11 de Novembro de 1980:

colltaS

de
.tal
Maria Amélia Almeida André Henriques, enfermeira do I1os~~ res'
S. João - nomeada enfermeira de 2: classe do Quadro
s te!'
soal Civil do Exército/Hospital
Militar Regional n." 1, nade ~~
mos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, iO-VI
de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 13.° do Decre ' da
z
n." 294/76, de 24 de Abril, alínea b) do n." 2 do artigo ~.. 3
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, e alínea. c) '6eparta'
do artigo 2: do Estatuto do Pessoal Civil dos ServIçOS. o'" 33/
mentais das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-LeI
/80, de 13 de Março.
/13.)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

6
n. " 35

(Diário da República n.? lOS- 2." Série, de 8 de Maio de 1981.)

4.
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C~spacho de 11 de Novembro
de 1980, visado pelo Tribunal
de
ntas em 20 de Abril de 1981:
edro de A "
Civ') rauJo Soares, professor
provisório
do Quadro do Pess?al
do I do Exército/Colégio
Militar - nomeado
professor
efectivo
D ll1esmo quadro/CM,
nos termos do n." 1 do artigo 3,° do
,
arrecreto -L ei' n.? 103/77, de 22 de Março, alinea
b) d·o n. 1 d o
e ~~o 1.0 do Decreto-Lei
n." 46377, de 11 de Junho de 19,6~,
do Pessoal CIvil
dos ;ea ,d) do n." 3 do artigo 2." do Estatuto
Dec crvIÇOs Departamentais
das Forças Armadas,
aprovado pelo
(São reta-Lei n.? 33/80, de 13 de Março,
"deVi'dos emolumentos
nos termos do Decreto-LeI ' n." 356/73,)
(
P

Dlario d

"
a República

n." 114-

2.' Série, de 19 de Maio de 1981.)

POr

despa h
'
C · c o de 11 de Novembro
de 1980, visado pelo Tribunal
de
o
~rl\ ntas em 22 de Abril de 1981:
esta p
.
Civ') erelra Gomes, professor
provisório
do Quadro do Pessoal
do I do Exército/Colégio
Militar - nomeado
professor
efectivo
De lllesmo quadro/CM,
nos termos do n." 1 do artigo 3.0 do
art~reto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 1 do
e ~~o 1.0 do Decreto-Lei
n." 46377, de 11 de Junho de 19,6~,
dos ;:a ,d) do n." 3 do artigo 2.0 do Estatuto
do Pessoal ClVII
Decr rVIÇos Departamentais
das Forças Armadas,
aprovado pelo
(São
eta-Lei n." 33/80, de 13 de Março,
dev'd
~ os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei
n." 356/73,)
(
Diário

da República

n.? 114 -

2,' Série, de 19 de Maio de 1981.)

Por

desp
C acho de 24 de Novembro
de 1980, visado
los' antas em 22 de Abri 1 de 1981:

pelo Tribunal

de

e 1M:

l:duanuel Mouta Barradas,
professor
efectivo do Ministério
da
lles cação e Ciência - nomeado em comissão para o Quadro do
do SOaI Civil do Exército/Colégio
Militar
nos termos do n." 1
do arrIgo 3." do Decreto-Lei
n." 103/77, de ' 22 de Março, alínea c)
n,O ~_. 1 do artigo 1.0 e n." 2 do artigo 2." do Decreto-Lei
Urti 6377, de 11 de Junho de 1965, e alínea d) do n." 3 do
l'rIe;tO, 2." do Estatuto
do Pessoal Civil dos Serviços DepartaISO aIS das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/
(São ,de
13 de Março,
devid
Os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei
n." 356/73.)
(Diário

da República

n.? 114 -

2,' Série, de 19 de Maio de 1981.)
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Por despacho de 9 de Outubro de 1980, visado pelo
Contas em 23 de Abril de 1981:
adro
Carlos Jorge Oliva Gomes de Olivejza; terceiro-oficial do J'~~soall
do Pessoal Civil do Exército /DÍrecção do Serviço de registO
/Repartição de Recrutamento - nomeado operador ?e ção dO
estagiário (subgrupo «operação») do mesmo quadro/Dlre~ 1 dO
Serviço de Informática do Exército, nos termos do n. II.' 1
artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de MarçO, de
alínea a) e n." 2 do artigo 5.° da Portaria n.O 791/77'(go Z·
de Dezembro, conjugado com a alínea g) do n." 3 do ar 'iS daS
do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços Departamenta de 13
Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/80,
de Março.
/13.1
° 356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.

z~

(Diário

da República

n.? 115 -

2." Série, de 20 de Maio de 1981.)

ull

Por despacho de 18 de Novembro de 1980, visado pelo Trib
Contas em 15 de Abril de 1981:

ai de
dtO

Walter José Rodrigues de Carvalho, professor provisório do ~: 110
do Pessoal Civil do Exército /Colégio Militar - recondU~os dO
citado cargo e para o ano lectivo de 1980-81, nos ter M!lfÇ~'
n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22_de. 4631'
e alínea c) do n." I e n." 2 do artigo 5: do Decreto-Lei n.
de 11 de Junho de 1965.
6/13.1
n."
35
(São devidos emolumentos nos temias do Decreto-Lei
(Diário

da República

n." 109 -

2.' Série, de 13 de Maio de 1981.)

óe

ribUnal
Por despacho de 18 de Novembro de 1980, visado pelo T
Contas em 15 de Abril de 1981:
Qtla'

Jacinto Augusto dos Mártires Falcão, professor provisório d:dutidO
dro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - reCo ter!l1~s
no citado cargo e para o ano lectivo de 1980-81. n~s 22 ~
do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, ~ecretO
Março, e alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5: do
-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965.
6/13.1
n." 35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei
(Diário

da República

n.? 109 -

2.' Série. de 13 de Maio de 1<;81.)

4·
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~
Por d

C~spacho de 18 de Novembro de 1980, visado pelo Tribunal de
t\1
ntas em 15 de Abril de 1981:
varo J
Q orge da Fonseca Gomes do Souto, professor provisório do
d~~dro do Pessoal Civil do Exército /Colégio Militar - reconte lido no citado cargo e para o ano lectivo de 1980-81, nos
22rrnos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/71, de
te.de Março, e alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5.° do Decreto(S~ I n.O46317, de 11 de Junho de 1965.
o devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/13.)
(Diári

Por

o da República n." 109 - 2." Série, de 13 de Maio de 1981.)

d

C~spacho de 18 de Novembro de 1980, visado pelo Tribunal de
JOSé ntas em 15 de Abril de 1981:
d~anuel Victor Hugo Gomes, professor provisório do Quadro
cit Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - reconduzido no
n,.a~o carg~ e para o ano lectivo de 1980-81, nos termos do
e ar do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/11, de 22 de Março,
de ~nea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5: do Decreto-Lei n." 46311,
(S[
1 de Junho de 1965.
o de .
v~dos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário

da República n.? 109-2."

Série, de 13 de Maio de 1981.)

Por

despa h
C
c o de 18 de Novembro de 1980, visado pelo Tribunal de
Ont
Pran' as em 15 de Abril de 1981:
CISCO
V
Civ'l az Soalheira, professor provisório do Quadro do Pessoal
e pi do EXército/Colégio Militar _ reconduzido no citado cargo
ligoarao o ano lectivo de 1980-81, nos termos do n." 1 ~o ardo :. do Decreto-Lei n." 103/11, de 22 de Março, 'e alínea c)
de;'
1 e n." 2 do artigo 5.° do Decreto-Lei n." 46311, de 11
(s~o
unho de 1965.
deVid
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/13.)
(Diári

Por

o da República

11.0

110 _ 2." Série, de 14 de Maio de 1981.)

despa h
COnt c o de 18 de Novembro de 1980, visado pelo Tribunal de
~Ogé'
as em 15 de Abril de 1981:
rio d
soal ~. ~osta Casanova, professor provisório do Quadro do PesCarg IVll do Exército/Colégio Militar - reconduzido no citado
o e para o ano lectivo de 1980-81, nos termos do n." 1

• Série
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=

do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
,46377.
alínea c) do n." I e n." 2 do artigo 5." do Decreto-Lei n.
de 11 de Junho de 1965.
73.)
o 356/
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n.' 110 - 2." Série, de 14 de Maio de 1981.)

de
'bullaI
Por despacho de 18 de Novembro de 1980, visado pelo TO
Contas em 15 de Abril de 1981:
Qua'
Fernando José dos Santos Fernandes, professor provisóriO dOduúdo
dro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - recOllterrll0s
no citado cargo e para o ano lectivo de 1980-81, nos Março.
do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 2~ de, 46377.
e alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5.' do Decreto-Lei n.
de 11 de Junho de 1965.
/73.)
o 356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República

11.°

110 - 2.' Série, de 14 de Maio de 1981.)

1 de
ribuna
Por despacho de 18 de Novembro de 1980, visado pelo T
Contas em 15 de Abril de 1981:
. ' io dO
Jgeménio Eduardo Gomes Névoa Tadeu, professor proviSorrecoO'
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar ~1. 0°5
duzido no citado cargo e para o ano lectivo de 198°3/77. de
termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 10 vecretO·
22 de Março, e alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5." do
-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965.
/73.)
e 356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n.? 110- 2.' Série, de 14 de Maio de 1981.)
'bUn1l1

Por despacho de 18 de Novembro de 1980, visado pelo TfI
Contas em 15 de Abril de 1981:

de

peso

Miguel da Silva Carneiro, professor provisório do Quadro d~itadO
soal Civil do Exército /Colégio Militar - reconduzi.do nO o 1 d~
cargo e para o ano lectivo de 1980-81, nos termos do lltioell C1
artigo 3." do Decreto-Lei 11." 103/77, de 22 de Março, e ; de I
7
do n." 1 e n." 2 do artigo 5.° do Decreto-Lei n." 463 •
de Junho de 1965.
356/13-1
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n."
(Diário da República n." 110-2."

Série, de 14 de Maio de 1981.)

l·
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~Or d

espacho de 18 de Novembro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Abril de 1981:
t\rt})a
pndo José Cabral Ferreira, professor provisório do Quadro do
c·~SsoalCivil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exérl~~ - reconduzido no referido cargo para o ano lectivo d:
n' 0-81, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei
103/77, de 22 de Março, e alínea c) do n." 1 e n." 2 do
n :creto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965, e alínea d) do
3 do artigo 2." do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços
n :P;rtamentais das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
(S . 3/80, de 13 de Março.

D
D

ao

d

evidos emolumentos
(Diário

d

nos termos do Decreto-Lei

a República n.? III -

n." 356/73.)

2.' Série, de 15 de Maio de 1981.)

Por

despa h
.
Co c o de 18 de Novembro de 1980, visado pelo Tribunal de
t\Qt.. ntas em 16 de Abril de 1981:
onJo S
sOal ~n~os Carvalho, professor provisório do Quadro do P~s<;
CiVIl do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército
noreConduzido no referido cargo para o ano lectivo de 1980-81,
deS 2termos do n." 1 do artigo 3.' do Decreto-Lei n." 103/77,
Dec 2 de Março, e alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5.' do
(Sa
reto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965.
o d .
e\lldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diúri

o da República n." 111 -

2.' Série, de 15 de Maio de 1981.)

~Or

despach
.'
COnta o de 18 de Novembro de 1980, Visado pelo Tribunal de
t\Con
s em 16 de Abril de 1981:
So M:
sOal ~r!a Rodrigues, professor provisório do Quadro do Pes<, r Civ1l do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército
noseCOnduzido no referido cargo para o ano lectivo de 1980·81,
de 2~ermos do n.? I do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77,
Dec de Março, e alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5.' do
n.' ;eto'Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965, e alínea á) do
Dep do artigo 2." do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços
n- ;;tamentais das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
(S~O
/80, de 13 de Março.
de\lid
(D'
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
lário

d

a República n.? 111-

2.' Série, de 15 de Maio de 1981.)

• Série
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Ide
'buJ1a
Por despacho de 18 de Novembro de 1980, visado pelo Tn
Contas em 16 de Abril de 1981:
QuadrO
Carlos Manuel Guimarães Cunha, professor provisório do
dO
do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos puPiIJ~~tiV~
Exército - reconduzido no referido cargo para o anO etOV1
de 1980-81, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do DeC!, Z dO
n." 103/67, de 22 de Março, e alínea c) do n." 1 e ~ 196~'
artigo 5.° do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho e1 Civt1
e alínea d) do n." 3 do artigo 2.° do Estatuto do pesso~o pelo
dos Serviços Departamentais das Forças Armadas, aprova
Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março.
6/73.)
° 35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n." 111 -

2." Série, de 15 de Maio de 198!.l

Por despacho de 12 de Fevereiro de 1981, visado pelo
Contas em 20 de Abril de 1981:

I de
Tribuna
Qtla'

Maria Margarida Matos Brito Barreto, professora provisória d~t1piI05
dro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar doSmos dO
do Exército - reconduzida no referido cargo, nos ter MarçO:
n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103 /77, de 22 de retOVl
e alínea c) do n." I e n." 2 do artigo 5." do pec o 3 dO
n." 46377, de 11 de Junho de 1965, e alínea d). do ~eparW
artigo 2." do Estatuto do Pessoal Civil dos ServiÇos . n' 331
mentais das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei .
/80, de 13 de Março.
6/73.1
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 111-2.'

•

35

o

n.
Série, de 15 de Maio de 1981.)

de
'bUJ1al
Por despacho de 18 de Novembro de 1980, visado pelo TrJ
Contas em 16 de Abril de 1981:
. dO

. Mia .

Ana Maria Oliveira Brás Fonseca Ramos, professora prov~ss l'tlPI'
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar o o aOo
los do Exército - reconduzida no referido cargo paraDecreto'
lectivo de 1980-81, nos termos do n." 1 do artigo 3." do ° Z Ô;
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea c) do n." 1 e ~~ 19~.;
artigo 5." do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de JunhO ai CtV~
e alínea d) do n." 3 do artigo 2." do Estatuto do pesso dOpel
dos Serviços Departamentais das Forças Armadas, aprova
Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março.
356/73.)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 114-2."

11.°

Série, de 19 de Maio de 1981.)
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C~Spacho de 18 de Novembro
de 1980, visado
ntas em 16 de Abril de 1981:

pelo Tribunal

de

pNogUeira Moreira
Ramos, professor
provisório
do Quadro
do
ci~ssoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exér19~ - reconduzido
no referido
cargo para o ano lectivo
de
n,O~-8l, nos termos
do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei
tig 03/77, de 22 de Março, alínea c) do n." 1 e n." 2 do are 01' 5,· do Decreto-Lei
n." 46377, de 11 de Junho de 1965,
do: ~ea ,d) do n." 3 do artigo 2." do Estatuto
do Pessoal Civil
D
ervIÇOs Departarnentais
das Forças Armadas,
aprovado pelo
(São ecreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março,

devid
(Diário

Os emolumentos
I

(a República

nos

n,? 114-2,'

~Or

termos

do

Decreto-Lei

n." 356/73,)

Série, de 19 de Maio de 1981.)

despa h
Co c o de 18 de Novembro
de 1980, visado
A.
ntas em 16 de Abril de 1981:

'

pelo Tnbunal

de

ll.tón'

Q~o A.ires Fonseca
Trigo de Sousa, professor
provisório
do
losadro <lo Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilect' do Exército - reconduzido
no referido
cargo para o ano
-l ~vo de 1980-81, nos termos do n,· 1 do artigo 3." do Decretoei n· 10
•
arti o'
3/77, de 22 de Março, alínea c) do n." 1 e n. 2 do
e a~ 5." do Decreto-Lei
n." 46377, de 11 de Junho de 1965,
dos ~ea ,d) do n." 3 do artigo 2." do Estatuto
do Pessoal Civil
Decr ervIÇOs Departamentais
das Forças Armadas,
aprovado pelo
(São
eto-Lei n." 33/80, de 13 de Março,
dev'd
(
t os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei
n." 356/73,)
Diário

I
aa República

n.? 114-2,'

Série, de 19 de Maio de 1981.)

POr
~~h

'

de 1980 , visado pelo Tnbunal
de
Co n~c o de 18 de Novembro
Gill(
sem 20 de Abril de 1981:
iov pro
nrof essor provisorio
' , ' do Quadro d o P essoa 1 C'IVI'I'
doebel
Bo ' Q ~Iitéerro,
dUZ'dXercJto/lnstituto
Miiitar
dos Pupilos do Exército - reconter~ o no referido
cargo para o ano lectivo de 1980-81, nos
22 dOS do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei
n." 103/77, de
-lei e ~arço.
alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5,° do Decretodo a n: 46377, de 11 de Junho de 1965, e alínea d) do n." 3
ll1entrt,lgo 2: do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços Departa/80 ais das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei
n." 33/
(São ,de 13 de Março,
dev'o
(Diár~ Os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei
n." 356/73,)
lO

ela República

n." 114 -

2,' Série, de 19 de Maio de 1981.)

• Série

4

O_R_D_E_M__ D_O__ E_x_e_R_C_IT_O
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_19_O

-~

I de
Por despacho de 18 de Novembro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 20 de Abril de 1981:
rO'
Maria da Conceição Marinho Teixeira Alves Inácio, pro,fesSor~i~lar
visória do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instltuto
para
dos Pupilos do Exército - reconduzida no referido carg?go3.'
t1
o ano lectivo de 1980-81, nos termos do n." 1 do ar n,' 1
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea c) d\10lJO
e n." 2 do artigo 5,° do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de 10 dO
de 1965, e alínea d) do n." 3 do artigo 2,° do Estat~adaS,
Pessoal Civil dos Serviços Departamentais das Forças Ar
aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de MarçO,
/13,)
o 356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário

da República

n." 114 - 2,' Série, de 19 de Maio de 1981.)

Por despacho de 18 de Novembro de 1980, visado pelo
Contas em 20 de Abril de 1981:

Tribunal

de

Qva'
Aníbal José Mendes Arroba da Silva, professor provisório d~pilO~
dro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar doS nO Jec
do Exército - reconduzido no referido cargo para o ~eCretO'
tivo de 1980-81, nos termos do n." 1 do artigo 3: do
dO
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea c) do n." 1 e ~~ 196';
artigo 5: do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de JunhO 1 01'1
e alínea d) do n." 3 do artigo 2: do Estatuto do pesso~o pelo
dos Serviços Departamentais das Forças Armadas, aprova
Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março,
6/73,1
c 35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.

,z

(Diário

da República

n.? 114-2,'

Série, de 19 de Maio de 1981,)

de
ribunal
T
Por despacho de 23 de Janeiro de 1981, visado pelo
Contas em 15 de Abril de 1981:
pes'
'I'
M
'
F'
V'
"f
'
"
d
Q
adro
dO
ana -aia
ictória, pro essora provisona
o u
E"ér citO
1
D I la
soal Civil do Exército / Instituto Militar dos Pupil,os do 1980,81'
_ reconduzida no referido cargo para o ano lect!V~ de.
nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei ~'o 5.' dO
de 22 de Março, alínea c) do n." 1 e n." 2 do arUg a J) 5
rne 'O
Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965, e ai serl'lÇ i
n." 3 do artigo 2: do Estatuto do Pessoal Civil doS retO'V
c
Departamentais das Forças Armadas, aprovado pelo pe
n." 33/80, de 13 de Março,
56/73.l
, • 3
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.

103/:;

(Diário

da República

n." 114-2,"

1
Série, de 19 de Maio de 198 .)
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Por d
},j

espacho de 23 de Janeiro
de 1981, visado
Con'a
, S em 16 de Abril de 1981:

pelo

Tribunal

de

anUel
. "
do Q ua d ro
do PJosé dOI"
e
iverra .TI'
:rerelra,
pro f essor provrsorio
lO
,
essoal Civil cio Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do
C,Xer '
de 1Cito - reconduzido
no referido
cargo para o ano lectivo
n0 980-81, nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei
ti' 103/77, de 22 de Março, alinea c) do n." 1 e n." 2 do aral~o 5. do Decreto-Lei
n." 46377, de 11 de Junho de 1965, e
d Inea d) do n. o 3 do artigo 2. do Estatuto
do Pessoal Civil
DOs Ser'VIÇOSDepartamentais
das Forças Armadas,
aprovado pelo
eereto -L'et n. o 33/80, de 13 de Março.
"_
(
~ao !
cevidos emolumentos
nos termos do Decreto·Lei
n." 356/73,)
0

0

(Diári

o

d

a República

n.? 114 _

2,' Série, de 19 de Maio de 1981.)

POr

despa h
('o
c o de 23 de Janeiro
Iv
ntas em 20 de Abril de

de 1981, visado
1981:

pelo

.
Tnbunal

de

°l\edoPereira d e C arva Ih o Zilhão,
. . ,.
d o Q ua d ro
professora
provlsona
E ,Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar
dos Pupilos do
.
d xereito' - reconduzida
no referido
cargo para o ano Iectivo
n~o ~980-81, nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei
tigo 03/77, de 22 de Março, alinea c) do n." 1 e n." 2 do are r 5: do Decreto-Lei
n." 46377,
de 11 de Junho de 1965,
C10aInea d) do n." 3 do artigo 2: do Estatuto
do Pessoal Civil
b s Serviços Departamentais
das Forças Armadas,
aprovado pelo
(Sã. ecreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março,
o c\ .
eV~dos emolumentos
nos termos do Decreto·Lei
n." 356/73.)
(Diári

o

d

a República

n.? 114 _ 2.' Série, de 19 de Maio de 1981.)

POr

desp h
('o ac o de 18 de Novembro
de 1980, visado pelo Tribunal
de
C
ntas em 23 de Abril de 1981:
atlos
elo~berto
Henriques
Cardoso,
professor
provisório
do Quadro
Ex' ~SSoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do
elee~Clto - reconduzido
no referido
cargo para o ano lectivo
n,O 1980-81, nos termos do n." I do artigo 3: do Decreto-Lei
art' 03/77, de 22 de Março, e alínea c) do n." 1 e n." 2 do
(S~o Igo 5: do Decreto-Lei
n." 46377, de 11 de Junho de 1965.
c!evid
(.
Os emolumentos
nos termos do Decreto·Lei
n." 356/73,)
D/ário

I
aa República

n." 115 -

2.' Série, de 20 de Maio de 1981.)
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. oal de
Por despacho de 18 de Novembro de 1980, visado pelo Tnbll
Contas em 29 de Abril de 1981:

soai

Jorge !Pereira da Silva, professor provisório do Quadro do P:citO
Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do E;so.Sl'
- reconduzido no referido cargo para o ano lectivo de \03/11,
nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 'gO 5:
de 22 de Março, e da alínea c) do n." 1 e n." 2 do arU
do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965.
13.)
.
.
• 356/
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n.? 121 - V Série, de 27 de Maio de 1981.)

I de
Uoa
Por despacho de 9 de Dezembro de 1980, visado pelo Trib
Contas em 29 de Abril de 1981:
l'eS'
José Augusto Aleixo Dias, professor provisório do Quadro d°ércitO
soal Civil do Exército /Instituto Militar dos Pupilos do E;sO.Sl'
- reconduzido no referido c~rgo para o ano lectiv~ de. \03/11;
nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n. 'gO 5·
de 22 de Março, e da alínea c) do n." 1 e n." 2 do artl
do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965.
13-)
.
° 356/
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n." 121-

2.' Série, de 27 de Maio de 1981.)

M
uoa 1
Por despacho de 5 de Dezembro de 1980, visado pelo Trib
Contas em 16 de Abril de 1981:
fessora
Maria Albina Amoroso de Oliveira Soares da Conceição, pr.o tO de
efectiva do Quadro do !Pessoal Civil do Exército/Insutll o.' 1
Odivelas - confirmada no respectivo cargo nos termos do o.' 1
do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, 1965,
do artigo 2: do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho d~ Civil
e alínea d) do n." 3 do artigo 2: do Estatuto do pesso~ó pelO
dos Serviços Departamentais das Forças Armadas, aprova
Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março.
/13.1
6
°
35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n.? 111 - 2.· Série, de 15 de Maio de 1981.)

1 de
Por despacho de 5 de Dezembro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 16 de Abril de 1981:
dro
d Qua
Maria Dulce Leitão Alves Monteiro, professora efectiva o f tJ'Iada
do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas - con Il'creto'
no respectivo cargo, nos termos do n." 1 do artigo 3." do pe

4>
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~

·Lei n° 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2: do Decreto'L"
lnel, n.O 46377, de 11 de Junho de 1965, mandado aplicar ao
20Shtuto de Odivelas por força do Decreto-Lei n." 204/72, de
P de Junho, e alínea d) do n." 3 do artigo 2: do Estatuto do
apessoal C'ivil" dos Serviços Departamentais das Forças A rma d as,
(Sã rovado pelo Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março.
() d

.

eVlidosemolumentos

(Diário

I
(a República

nos termos do Decreto-Lei

n." 114 -

n." 356/73.)

2.' Série, de 19 de Maio de 1981.)

~Or d

C~spacho de 5 de Dezembro de 1980, visado pelo Tribunal de
t'élj ntas em 20 de Abril de 1981:
xCj'lda suI va Correia, professor efectivo do Quadro do Pessoal
CaVI do Exército / Colégio Militar - confirmado no respectivo
17~gO, nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/
de de 22 de Março, n." 1 do artigo 2: do Decreto-Lei n." 46377,
tst 1 de Junho de 1965, e alínea d) do n." 3 do artigo 2.° do
Çasatuto do Pessoal Civil dos Serviços Departamentais das For?\f Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de
(S
arço.
ão d
,evidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(

i

Diário

I R
' .
aa
etiública

n." 114 -

2.' Série, de 19 de Maio de 1981.)

~Ot

despaCh O de 5 de Dezembro de 1980, visado pelo Tnbunal
'
C
o
~af ntas em 20 de Abril de 1981:

de

la 'r

do ;resa de Carvalho Marinho, professora efectiva do Quadro
no essoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas - confirmada
_Le~es~ectivocargo, nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto'Le' n. 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2: do Decretolns:' n.o 46377, de 11 de Junho de 1965, mandado aplicar ao
20 ~tuto de Odivelas por força do Decreto-Lei n." 204/72, de
IPe e Junho, e alínea d) do n." 3 do artigo 2: do Estatuto do
ap;Soal Civil dos Serviços Departamentais das Forças Armadas,
(São Ovado pelo Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março.
devk!
(D'
os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
lária

d

a República

n." 114-2."

Série, de 19 de Maio de 1981.)

~Ot

despaCh O de 5 de Dezembro de 1980, visado pelo Tribunal de
C
o
Feto ntas em 20 de Abril de 1981:
ando C '
Civ'l arnlho Martins, professor efectivo do Quadro do Pessoal
car I do Exército /Colégio Militar - confirmado no respectivo
go, nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/
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QúadtO
António Jorge Afonso Abreu Matos, professor efectivo ~o do !lo
do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - confIrma creto'
respectivo cargo, nos termos do n.? 1 do artigo 3.° do pecreto'
.Lei n. o 103/77, de 22 de Março, n.° 1 do artigo z.o do pe !l.' 3
-Lei n.? 46377, de 11 de Junho de 1965, e alínea d) do parta'
do artigo 2.° do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços ~~" 33/
mentais das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei .
/80, de 13 de Março.
/13.1

(São devidos emolumentos
(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 114-2."

n.

356

o

Série, de 19 de Maio de 1981.)
'b\llla1

de

Por despacho de 15 de Dezembro de 1980, visado pelo Tn
Contas em 16 de Abril de 1981:

efec'
Maria Albertina Garrido de Aguiar Ferraz Flores, professo~a adi'
tiva do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
o fi.' I
velas - confirmada no respectivo cargo, nos termos do fi.' 1
do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Març~, 1965,
do artigo 2." do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho :creto'
mandado aplicar ao Instituto de Odivelas por força do pdO a~'
-Lei n." 204/72, de 20 de Junho, e alínea d) do n." 3 me!ltat5
tigo 2. do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços Depart;/80, de
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n." 3
13 de Março.
/13.)
0

(São devidos emolumentos
(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n.? 114 -

n.

356

o

1

2." Série, de 19 de Maio de 1981.)
Upa

1[1'b

Por despacho de 11 de Novembro de 1980, visado peJo
de Contas em 29 de Abril de 1981:
d~Óa
Cúll 'vo
.
.
Se
AntÓnIO Pires Rolo, professor do I." grupo da Escola
fectl
de Sá da Bandeira, em Santarém - nomeado professo.r.t r, 1I0S
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
MIl! a

4·' Série

--=:...__-
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terrn
22 os do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei
n." 103/77, de
n,O de Março, alínea d) do n." 1 do artigo 1,° do Decreto-Lei
art' 46 377, de 11 de Junho de 1965, e alínea d) do n." 3 do
'" Igo 2." do Estatuto
do Pessoal Civil dos Serviços Departa·..ent
' das Forças Armadas,
/80 aiS
aprovado pelo Decreto-Lei
n." 33/
, de 13 de Março,

(São d

evidos

emolumentos

(Diário d a República

nos

n." 121 -

termos

do

Decreto-Lei

n." 356/73,)

2.' Série, de 27 de Maio de 1981.)

Por d
espacho de 16 de Novembro
de 1979 visado
COnt
'
as em 12 de Maio de 1981:

L

pelo Tribunal

de

cono

Qr

Martins Freire Saraiva, auxiliar de serviço de 2," classe do
deuad~o do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Artilharia
G Lisboa - nomeada
cozinheira
do referido
quadro/Depósito
doeral de Material de Guerra,
nos termos do n." 1 do artigo 3."
ti Decreto-Lei
11." 103/77, de 22 de Março, do n." 1 do argo 50
'
do
Co
' d a Portana , n." 791/77, de 28 de Dezembro,
conjuga
O rn o n." 3 do artigo 25,° do Decreto-Lei
n." 49410, de 24 de
nontnbr. ,o d e 1969, Despacho
Normativo
n." 254/80, pu bliica d o
do Dtario da República 11." 186, I." Série, de 13 de Agosto, e
O
Decreto·Lei
n." 246/80, de 24 de Julho.
(
"ão d
evidos emolumentos
nos termos do Decreto-Lei
n." 356/73.)
(Diári

o da República

n.? 122 _

2,' Série, de 28 de Maio de 1981.)

~Or

D

~espacho de 11 de Dezembro
de 1979, visado pelo Tribunal
de
Ontas em 11 de Setembro
de 1980:
eOlind
2' a Augusta
Garcia
da Silva Cruz, auxiliar
de serviço
de
d' ~lasse do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de 'ngenharia
de Lisboa _ nomeada cozinheira
do mesmo quanroo/REL, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei
n'o 103/77, de 22 de Março, do n." 1 do artigo 5." da Portaria
ti' 791/77, de 28 de Dezembro,
conjugado
com o n." 3 do arogO 25." do Decreto-Lei
n.? 49410, de 24 de Outubro
de 1969,
bl~spacho Normativo
n." 254/80, publicado
no Diário da RepLl/8'~n n." 186, I." Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
n." 246/

(Sã
O

de 24 de Julho,
de .
vldos emolumentos
(Diári

o da República

nos

n.? 122-2,"

termos

do

Decreto-Lei

n." 356/73,)

Série, de 28 de Maio de 1981.)

' Série
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I de
Por despacho de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 18 de Dezembro de 1980:
• classe
Maria Josefa Pires Ramos Pereira, auxiliar de serviço de 2, ceirOs
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de
110s
de Lisboa - nomeada cozinheira do referido quadro/R ;77, de
termos do n." 1 do artigo 3,° do Decreto-Lei n,o 1~3791/11,
22 de Março, do n." 1 do artigo 5,0 da Portaria
m 25.' dO
de 28 de Dezembro, conjugado com o n,O 3 do artigo pacllO
Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Outubro de 1969, peso 186,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República O'Z4 de
1.. Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de
Julho,
56/13-)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3

Lt~

(Diário

da República

n." 122 -

2,' Série, de 28 de Maio

de 1981.)

I de
Por despacho de 29 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 29 de Abril de 1981:
au~i'
Serafim Ferreira da Costa - contratado para exercer o cargo d,eii dO
liar de serviço de 2." classe do quadro do Pessoal C1vs dO
Exército/Regimento
de Engenharia de Espinho, nos terrn~arÇO'
n." 1 do artigo 3,° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de '294/16,
alínea b) do n." 3 do artigo 53,0 do Decreto-Lei n." 77, de
de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3,° da Portaria o.' 791/ Z54/
28 de Dezembro, por força do Despacho Normativo 0;' 'e de
/80, publicado 00 Diário da República 0,° 186, L' Ser! '
13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
o
356/13,)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei o'
0

(Diário

da República

n.? 121 -2,'

Série, de 27 de Maio de 1981.l

Por despacho de 29 de Janeiro de 1980, visado pelo Tn
Contas em 29 de Abril de 1981:

'buraJ de
aS

Graça Maria de Sá Ferreira Ramos - contratada para exercerpes'
funções de auxiliar de serviço de 2,' classe do Quadro, do 110s
soai Civil do Exército/Regimento
de Engenharia de EspJOb~e ~Z
termos do n." 1 do artigo 3,0 do Decreto-Lei n." 103/77, toVI
de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53." do Decre rtaria
n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3,° da POpacl10
n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com oDes
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~~rn~a~ivo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
d' Sene, de 13 de Agosto, e do Decreto-Lei n." 246/80, de 24
e JUlho

(S~o

'

devidos emolumentos
(Diário

d

nos termos do Decreto-Lei

11." 356/73,)

a República n.? 121 - 2,' Série, de 27 de Maio de 1981,)

POr d
espacho de 14 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal de Contas

l' elb 22 de Abril de 1981:
lllS

11

d anuel Furtado Marinho - contratado para
de au xi'I'lar de serviço de 2," classe do Quadro

exercer o cargo
do Pessoal Civil
o Exé,rcIto
' / Escola Prática de Engenharia, nos termos d o n, ° 1
do
ne artigO 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, ali24a b) do n." 3 do artigo 53,0 do Decreto-Lei n." 294/76, de
d de Abril, n." 1 do artigo 3,° da Portaria n." 791/77, de 28
/~oDezembro, conjugado com o Despacho Normativo, n." 254/
de ' PUbltcado no Diário da República n." 186, 1.' Série, de 13
(Sã
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
o d '
eVlctos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diári

o

d

a República n.? 121-

2,' Série, de 27 de Maio de 1981.)

Por d
c:spacho de 18 de Novembro de 1980, visado pelo Tribunal de
A.I1l'!ntas em 29 de Abril de 1981:
I Car
soai d~ ~arvalho Grijó, professor provisório do Quadro do ~esca CIvIl do Exército /Colégio Militar - reconduzido no refendo
ar;,gO para o ano lectivo de 1980-81, nos termos do n." 1 do
doIgOo3,° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea c)
de;'
1 e n." 2 do artigo 5." do Decreto-Lei n." 46377, de 11
(Sã
unho de 1965,
o de '
vidas emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário

POr

d

"

a Reoública

n." 121-2,'

II- MUDANÇAS

Série. de 27 de Maio de 1981.)

DE SITUAÇÃO

desp
ContaCha de 7 de Abril de 1981, anotado
t..tar' as em 13 de Abril de 1981:

pelo Tribunal

de

~od; Lurdes Martins Neves, escriturária-dactilógrafa
do Quadro
eSSOa! Civil do Exército/ Hospital Militar Regional n." 2
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• série

~

• classe
- exonerada das funções de auxiliar de serviço de 2. ctuaJ
desde 9 de Março de 1981, por ter tomado posse do II
cargo.

(Diário da República n." 102 -

2.' Série, de 5 de Maio de 1981.)

I de
Por despacho de 7 de Abril de 1981, anotado
Contas em 13 de Abril de 1981:

pelo Tribuna
dO

A ntónio

Geraldes, auxiliar de serviço de 1.' classe do Quadr~J(ér'
Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos ;overeíro
cito - exonerado do respectivo cargo, desde 25 de . ede ser'
de 1981, por ter 'tomado posse do lugar de encarregado
viço de 2: classe do mesmo quadro,

(Diário da República n." 102 - 2," Série, de 5 de Maio de 1981,)

Por despacho de 7 de Abril de 1981, anotado
Contas em 13 de Abril de 1981:

uOJl
pelo Trib

I de

peso

António Basílio Lopes, escriturário-dactilógrafo
do Quadro d;o das
soal Civil do Exército / Hospital Regional n." 2 - exonera t.!arYO
funções de auxiliar de serviço de 2: classe desde 4 de
de 1981, data em que tomou posse do actual cargo,
(Diário da República n." 102 -

2,' Série, de 5 de Maio de 1981.)

Por despacho de 7 de Abril de 1981, anotado
Contas em 13 de Abril de 1981:

I de
Ulla
pelo nib

• claSse
Maria da Anunciação Rodrigues Costa, auxiliar de serviço ,~e 2, FeSio'
do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Hospital MJllta! rJary~
nal n." 2 - exonerada do respectivo cargo desde 9 ~e dactiW
de 1981, por ter tomado posse do lugar de escriturártagrafa do mesmo quadro.
(Diário da República n.? 102 -

2,' Série, de 5 de Maio de 1981.)

Por despacho de 9 de Abril de 1981, anotado
Contas em 20 de Abril de 1981.

de
Ulla1
pelo Trib
dO

Lúcia Pires Neves da Conceição Frade, escriturária.dactiJÓgr;~jvjJI
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Repartição
de pess
cargO
/Direcção do Serviço de Pessoal- exonerada do refert d~ cargO
desde 12 de Março de 1981, data em que tomou posse
de terceiro-oficial do mesmo quadro,

?;

(Diário da República n." 110-2,'

Série, de 14 de Maio de 1981.)

4,' S.
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despa h
Co c o de 22 de Abril de 1981, anotado pelo Tribunal de
lo"
ntas em 27 de Abril de 1981:
" qUi
,
dom Afonso de Sousa Militão, auxiliar de serviço de 2,' classe
Vi Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática do Ser~ço de Transportes _ exonerado do referido cargo desde 17 de
rearço de 1981, data em que tomou posse do cargo de encargado de serviço de 2.' classe do mesmo quadro,
(Diário

d

a República

n.v 111 -

2," Série, de IS de Maio de 1981,)

POr

desp h
Co ac o de 31 de Março de 1981, anotado
D()U ntas em 13 de Abril de 1981:

pelo Tribunal

de

~r !osé da Paz Rodrigues Pereira médico civil, contratado do
'
"-eglm
cindidento
de Infantaria de Faro / Destacamento de Lagos - reso»
o contrato desde 1 de Novembro de 1978,

°

D;ário

da RepLÍblica n." 102 _ 2," Série, de 5 de Maio de 1981.)

Por

dcspa h
'
COnt c o de 7 de Abril de 1981, anotado pelo Tribunal de
l\jís P as em 13 de Abril de 1981:
Cdro
do
Gabriel da Silva Machado, auxiliar de serviço de 2: classe
Ca~uadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Militar de Eduse~ o ~sica, Equitação e Desportos - rescindido o contrato, a
(D' pedIdo, desde I de Maio de 1980.
p
lário da República n." 102 _ 2." Série, de S de Maio de 1981.)
or d
C~~~acho de 16 de Abril de 1981, anotado pelo Tribunal de
QUil1t' as em 23 de A bril de 1981:
lna d
do
e Vasconcelos da Silva Paulo, enfermeira de 2: classe
cipa~drO do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Prindat
exonerada daquelas funções desde 21 de Março de 1981,
do a em quqe tomou posse das funções de enfermeira de 1.' classe
mesmo quadro,
lD;ário

da RepLÍblica n.v 110 -

1\

2.' Série, de 14 de Maio de 1981.)

()r

des
Con~acho de 16 de Abril de 1981, anotado
1os6 A. as em 23 de Abril de 1981:

pelo Tribunal

de

},1i~,gus.toAlves Brízida, guarda vigilante do Quadro do Pessoal
ltanzado do Exército jDepósito Geral de Material Sanitário
eXonera d o daquelas funções desde 18 de Março de 1981, data
~In
I'l'IcsqUe tomou posse do lugar de encarregado de sector do
010 quadro.

<,

lDiár'
10

da Revúbíica

n.? 110-

2.' Série, de 14 de Maio de 1981.)

• Sérí~
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~

---------------------------------------Por

despacho
de 16 de Abril de 1981,
Contas em 23 de Abril de 1981:

anotado

pelo

de

Tribunal

adro
Herculano
de Oliveira
Mendes,
adjunto
administrativo
do ~~I de
tc
do Pessoal Civil do Exército/Depósito
Geral
de M,a desde
d
Guerra - exonerado
do cargo que exercia, a seu pedI o,
25 de Abril de 1980,
1

Série, de 14 de Maio de 1981,)

(Diário da República n." 110-2,'
Por

despacho
de 23 de Abril de 1981,
Contas em 28 de Abril de 1981:

anotado

peJo

de

TribU!1al

QuadrO

Maria Armanda
de Sousa Vieira Ferreira,
terceiro-oficial
do Mobi'
do Pessoal Civil do Exército/Distrito
de Recrutamento,
cdacúlo'
lização de Aveiro - exonerada
do cargo de escriturárJacÍata ef11
grafa do mesmo quadro
desde 13 de Abril de 1981.
tomou posse do actual cargo,
(Diário da República n.? ;14-2,'

Série, de 19 de Maio de 1981,)

de
Por

despacho
de 30 de Abril de 1981,
Contas em 6 de Maio de 1981:

anotado

pelo

Tribuoal
soaI

José Manuel Monteiro
Subtil, primeiro-oficial
do Quadro do ~:adO
Civil do Exército/Direcção
do Serviço de MaterialcJ{orTl qtl~
do referido
cargo desde 16 de Março
de 1981, dat~ cnciadO
tomou posse do cargo de profissional
de engenharia
(h~e prata'
de classe D, eventual,
da Fábrica
Militar de Braço
e
(Diário da República n." 120-2"
Per

Série, de 26 de Maio de 1981,)

despacho
de 30 de Abril de 1981,
Contas em 6 de Maio de 1981:

Hermínia
Rosa Frenkel Fialho
Quadro
do Pessoal Civil
Finanças - exonerada
do
1981, data em que tomou
mesmo quadro/Assistência

anotado

pelo

Trt

'buoa1

~

, I dO
{'ela d

d:

Pereira de Lima, segundO-O ~íÇO
do Exército /Direcção
do SC~bríl dO
referido
cargo desde 22 de fl'cíal
, el 'ro - :BJ{é(C
itO'
posse do cargo de pnm
na Doença dos Militares do

°

(Diário da República n.? 12 [ - 2,' Série, de 27 de Maio de 1981,)
de
Por

despacho
de 4 de Maio de 1981,
Contas em 6 de Maio de 1981:

anotado

pelo

'bUoal

TO

Qtla'

Domitília
Lopes de Oliveira Saraiva Rocha, terceiro-oficial
~"Mcit~
dro do Pessoal Civil do Exército /Centro Financeir?
d? dO, dat
- exonerada
do referido
cargo desde 7 de Abril fIO

4,- S'
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Q~tomou

posse do cargo de técnico auxiliar de 1.' classe do
adro do Pessoal do Secretariado para a Integração Europeia.

(Diári

o da República n." 121 _ 2." Série, de 27 de Maio de 1981.)

Por d
espacho de 5 de Maio de 1981 anotado pelo Tribunal de
COnt
'
~,
as em 8 de Maio de 1981:
arla r
Qu eresa Santos Corrêa e Silva de Brito, segundo-ofic!al do
Fin~dr~, do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Servlç? de
81
nças
exonerada
do
referido
cargo
desde
22
de Abril de
19
do ' data em que tomou posse do cargo de primeiro-oficial
mesmo quadro.
-- - - -,
(Diário d

a República n." 121 -

2," Série, de 27 de Maio de 1981.)

Por
~os

d.espachode 5 de Maio de 1981 anotado
COnt
'
as em 8 de Maio de 1981:

pelo Tribunal

de

a 11: .
do
de
de
do

afIa Brissos de Sousa Pinheiro Mira Vaz, segundo-oficial
~uadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço
1 lnanças - exonerada do referido cargo desde 22 de Abril
981, data em que tomou posse do cargo de primeiro-oficial
mesmo quadro.

(Diário d

a República n,· 121 - 2.' Série, de 27 de Maio de 1981.)

Por

despa h
Co c o de 21 de Fevereiro de 1981, anotado pelo Tribunal de
~an ntas em 13 de Abril de 1981:
uel C
. ,
do B a:d~so Lourenço, cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil
.......
d xercJto/Regimento
de Infantaria de Angra do Heroísmo
ll)e eSPedido do serviço, nos termos do artigo 172.· do Regulade ~to de Disciplina Militar e por despacho de 25 de Fevereiro
981 do Chefe do Estado-Maior do Exército.
(Diário

c/a República n.· 102 -

2." Série. de 5 de Maio de 1981.)

~or

desp I
contclo
de 22 de Abril de 1981, anotado pelo Tribunal de
(}t1
as em 27 de Abril de 1981:
and
do\ do Nascimento Videira, escriturário-dactilógrafo
do Quadro
<, e essoal Civil do Exército/Instituto
de Altos Estudos Militares
seu xonerado do referido cargo desde 10 de Abril de 1981, a
Pedido.
(Diári

o da República n,· 123 _ 2." Série, de 29 de Maio de 1981.)
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-------------------------------------------Por despacho de 28 de Abril de 1981, anotado
Contas em 8 de Maio de 1981:

~
I de

pelo Tribuna
dro

Q:

Ângelo Vieira Araújo, médico especialista em fisioterapia do
re'
do Pessoal Civil do Exércto /Hospital Militar Principal, ~o dO
girne de tempo parcial de 18 horas / semana - exonera tOrno\!
referido cargo desde 1 de Abril de 1981, data em quedo ertl
posse do cargo de médico especialista do mesmo qua r
tempo total de 36 horas/semana,
(Diário da República n." 121 -

2,' Série, de 27 de Maio de 198t.l

111- PROMOÇÕES
I de
Por despacho de 24 de Agosto de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 15 de Abril de 1981:
'a'
'tUráO
Isaura de Jesus Baptista Gaspar Moreira da Paixão - esc!l Ib~o
-dactilógrafa do Quadro do Pessoal Civil do Exército/B~t~ dO
do Serviço de Transportes - promovida a terceiro-oficl~ dOs
mesmo quadro/Direcção
do Serviço de Saúde, nos terrnoZ2 d'
n." 1 e 5 do artigo 3,° do Decreto-Lei
n." 103/77, de n.' Z
Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18,0 e alínea b) do79, de
do artigo 19," (este com a redacção da Portaria n." 5551 cobro,
22 de Outubro) da Portaria n." 791/77, de 28 de Det~Jicado
conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, pu stO, e
no Diário da República n." 186, L' Série, de 13 de AgO
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
173.)
o
356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n.? 108 -

2,' Série, de 12 de Maio de 198!.)

de
Por despacho de 18 de Abril de 1980, visado pelo
Contas em 13 de Abril de 1981:

TribUnal

fes'
João Duarte, especialista auxiliar de 2." classe do Quadro d~sica,
soai Militariza:do do Exército/Centro Militar de Educaçlí\ar
d~
Equitação e Desportos - promovido a especialista aU"\~go I,
L' classe do mesmo quadro/CMEFED,
nos termos do ar ~ (este
do Decreto-Lei n." 442/75, de 19 de Agosto, e n." 2 e OLiIII'
com a redacção dada pela Portaria n." 556/79, de 22 de
bro) da Portaria n." 13/79, de 9 de Janeiro.
;13,)
6
n.'
35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei
(Diário da República n.? 110-2.'

Série, de 14 de Maio de 1981.)

", S·

~
Por d
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C~Spacho de 22 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal de
ntas em 22 de Abril de 1981:
atia M:
I>es anuela Monteiro Gaspar - segundo-oficial do Quadro do
moS?al Civil do Exército/Centro Financeiro do Exército - pronosv1da a primeiro-oficial do mesmo quadro/Academia
Militar,
/77 termos dos n. o. 1 e 5 do artigo 3. do Decreto-Lei n. o 103/
do ' ~e 22 de Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18: e alínea b)
/79 n, 2 do artigo 19: (este com a redacção da Portaria n." 555/
ze~b:e 22 ~e Outubro) da Portaria n." 791/77, de 28 de D~cad o, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publie DOno Diário da República n." 186, L' Série, de 13 de Agosto,
(S~O
ecreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
devid
Os
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário d
~

0

a República n," 111 - 2,· Série, de 15 de Maio de 1981.)

Por

despa h
"
C
c o de 3 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal de
Ont
~
as em 20 de Abril de 1981:
e1ena M: '
"
' ,
do afia de Sousa Nogueira Lança Rodrigues, primeiro-ofICiai
l:xé Q~adro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do
fClto ~ pr omovr ida a a diJunto a drnini
d o mesmo quaminístratrvo
dfO/D'
mos Istnto de Recrutamento e Mobilização de Lisboa, nos terde 2~oS n:' I, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77,
Dez de Março, artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de
PlJ.bl~rnbro,conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
A.gOI~ado no Diário da República n." 186, 1.. Série, de 13 de
(S~O
s o, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
devid
(O,
Os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
'ário d

a República n." 111 - 2,' Série, de 15 de Maio de 1981.)

Por

desp
contcho de 21 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal
~~tÓni as em 22 de Abril de 1981:

de

Quoad
Natalino de Jesus Alcântara Martins, segundo-oficial do
~Ofti;'O do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de
do rn Icações e Obras do Exército - promovido a primeiro-oficial
dos e~~o quadro/Direcção
do Serviço de Finanças, nos termos
de~'
1 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
n,· 2 arço, e alínea a) do n." 1 do artigo 18: da alínea b) do
/79 ddo artigo 19: (este com a redacção da Portaria n." 555/
, e 22 de Outubro) da Portaria n." 791/77, de 28 de De-

sirie
204:
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(São devidos emolumentos
da República

nos termos do

4~~

254/80,
Normativo n.
13de
186, 1." Série, de
24 de Julho.
/13.)
o 356
Decreto-Lei n.
•

zembro; conjugado com o Despacho
publicado no Diário da República n."
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de
(Diário

~
o

n." 114- 2.' Série, de 19 de Maio de 1981.)

1 de
I
Tribuoa
Por despacho de 9 de Outubro de 1980, visado' pelo
Contas em 23 de Abril de 1981:
dO
ifâni
S
1
d
F
d
.
ári
d
'1'
f'
d
Quadro
o/peS·
EPI amo a va ar ernan es, escntur no- acti ogra o ' o
Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Infantaria de faJ roes(ll°
tacamento de Tavira - promovido a terceiro-oficial do o' !los
quadro/Distrito
de Recrutamento e Mobilização d.e ~a~03/11,
termos dos n." 1 e 5 do artigo S.' do Decreto-Lei n. roea b)
de 22 de Março, alínea a) do n.'",1 do artigo 18: e a~ortarJ:
do n.? 2 do artigo 19: (este com a redacção dada pela 1 de ZI
n." 555/79, de 22 de Outubro) da Portaria n." 791/7 'o Z54
de Dezembro, conjugado' com o Despacho NormativO ,no de 13
e
/80, publicado no Diário da República n." 186, 1.' Séo ,
de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de JulhO. 6/13.)
,
.'
35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n·
(Diário

da República

n.? 115- 2.' Série, de 20 de Maio de 1981.)

Por despacho de 19 de Novembro de 1980, visado pelo 'ffl
Contas em 22 de Abril de 1981:

Ide

'btloa

Qtla'

Maria de Lourdes Leitão Moreira da Costa, terceiro-oficial ~"êrcít~
dro do Pessoal Civil do Exército/Centro
Financeir? do tef(llo~
- promovida a segundo-oficial do mesmo quadro, n~~ de ~,
dos n." 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/ 'de O~
8
de Março, e artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 2. 254/8d;
zernbro, conjugado com o Despacho Normatív?
n. de 13
publicado no Diário da República n." 186, 1.. Sene,
Março, e Decreto-Lei n.' 246/80, de 24 de Julho.
56/13')
•
o 3
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário

da República

n.' 115-2.'

1
Série, de 20 de Maio de 198 ,)

Por despacho de 21 de Outubro de 1980, visado pelo
Contas em 3 de Abril de 1981:

de

l
bu oa

Tri

Q1I!!'

. ' 1 da ír~
segundo-of~cla f'oaPce dO

Manuel Alberto de Sousa Guerra Costenla,
dro do Pessoal Civil do Exército/Centro
de Gcst~O ~icial '5'
/Região Militar de Lisboa - promovido a primeIro-o de V
mesmo quadro /Distrito de Recrutamento e Mobiljzaç~O

4·

S
--

~
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~t

boa

n" ' nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei
e' 1~03/77, de 22 de Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18:
poa lO~a b) do .n." 2 do artigo 19: (este com a redacção
da
da Portaria
n." 791/77,
dertana n." 555/79, de 22 de Outubro)
de Dezembro,
conjugado
com o Despacho
Normativo
de 154/80, publicado
no Diário da República n." 186, L" Série,
3 de Agosto, e Decreto-Lei
n." 246/80, de 24 de Julho.
(São
devidos emolumentos
nos termos do Decreto-Lei
n." 356/73.)

n.";8

(Diário d

~or

a República

n.? 116 -

despa h
C'ont c o de 21 de Outubro
as em 15 de Abril de

2.' Série, de 21 de Maio de 1981.)

de 1980, visado
1981:

pelo

Tribunal

de

~a'ria CI']'

do ; la Verdasca
Reis de Andrade,
segundo-oficial
do Quadro
pessoal
Civil do Exército / Centro
Financeiro
do Exército
CrUtrOll1ovida a primeiro-oficial
do mesmo quadro /Distrito de Reartl' all1ento e Mobilização
de Lisboa nos termos dos n." 1 e 5 do
go 3 o
'
do o • do Decreto-Lei
n." 103/77, de 22 de Março, alínea a)
n
co
. 1 do artigo 18,0 e alínea b) do n." 2 do artigo 19.° (este
ll1
Port a, redacção da Portaria
n." 555/79, de 22 de Outubro)
da
Pacharta n." 791/77, de 28 de Dezembro,
conjugado
com o Desn," 10 Normativo
n." 254/80, publicado
no Diário da República
de 2:6, L' Série, de l3 de Agosto, e Decreto-Lei
n." 246/80,
de Julho,
(S~o
deV'd
(O'á ~ Os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei
n." 356/73,)
I rIO d
a República n." 116 - 2.' Série, de 21 de Maio de 1981.)
~Or
despach
COnta o de 21 de Outubro
de 1980, visado pelo Tribunal
de
IOqQUirns em 22 de Abril de 1981:
-<;

do :e, J~sus Santos, segundo-oficial
do Quadro do Pessoal Civil
Pr' )(e~clto /Direcção
da Arma
de Transmissões - promovido
Cler l~ejrO-Oficial do mesmo quadro/Centro
de Gestão Financeira
n,"
nos termos dos n.:" 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei
e alí 3/77, de 22 de Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18."
POrt n~a b) do n." 2 do artigo 19: (este com a redacção
da
de ;:Ia n." 55'S /79, de 22 de Outubro)
da Portaria
n." 791/77,
n." 25 de Dezembro,
conjugado
com o Despacho
Normativo
( de 134/80, publicado
no Diário da República n." 186, L' Série,
São d
de Agosto, e Decreto-Lei
n." 246/80, de 24 de Julho.
eVid
(Diá'
Os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei
n." 356/73,)
rIo d
a República n." 116-2.'
Série, de 21 de Maio de 1981.)
Q.

~O

•
4
206
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Série

~

De
lloaI
Por despacho de 21 de Outubro de 1980, visado pelo Trib
Contas em 22 de Abril de 1981:
dO
,
fieiai "
Mana Manuela Bernardo de Carvalho Esteves, segund,o-Od ~~er
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financelfo C ~tro de
cito - promovida a primeiro-oficial do mesmo quadro/ eoS dOs
Gestão Financeira/Região
Militar de Lisboa, nos te~ Z2 de
n."· 1 e 5 do artigo 3," do Decreto-Lei n." 103177,
o.' Z
Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18,° e alínea b) 5/79, de
do artigo 19,0 (este com a redacção da Portaria n." 55 terTlbrO,
22 de Outubro) da Portaria n." 791/77, de 28 de De bJiCado
conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
ostÓ, e
no Diário da República n." 186, L' Série, de 13 de g
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
/13-)
o
356
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
a

;0

XII

(Diário da República n." 116 -

2,' Série, de 21 de Maio de 1981,)

de
'bUllal
Por despacho de 21 de Outubro de 1980, visado pelo TC!
Contas em 23 de Abril de 1981:
dO
Júlia Ramira Rosa da Silva Ruivo Dias André, segun~o-O~~i~~ér'
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro FinanceIro IDirecçá~
cito - promovida a primeiro-oficial do mesmo quadro tigO\
do Serviço de Saúde, nos termos dos n."· 1 e 5 do a~o II"
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea a) corJl,~
do artigo 18,0 e alínea b) do n." 2 do artigo 19." (esteportaria
redacção da Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro) daDespac~:
n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o, o.' 18 ;
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Repúbllc~ 24 d
L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, e
Julho,
356/13,)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n-'
(Diário da República n.? 116 -

1
2,' Série, de 21 de Maio de 198 ,)

de
'bUOal

Por despacho de 21 de Outubro de 1980, visado pelo TC!
Contas em 29 de Abril de 1981:

0~1
peSS
Romeu de Campos Faustino, segundo-oficial do Quadro do rIlovj,d~
Civil do Exército /Direcção do Serviço de Materialpro serv1Ç,
a primeiro-oficial do mesmo quadro/Escola :Prática doDecre~,
de Material, nos termos dos n.""1 e 5 do artigo 3" do tigOId'a
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea a) do n." 1 do ~rcção 11
e alínea b) do n." 2 do artigo 19." (este com ,re ~ 791/
Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro) da PortarIa n.
I

~,' Sé '
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~: 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo
d' 254/80, publicado no Diário da República n." 186, 1.. Série,
(Sã e 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
o de '<I
(D'áv~ os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73_)
, no da República

n." 116 _

2.' Série, de 21 de Maio de 1981.)

)lor d
C~spacho de 21 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal de
~'
ntas em 4 de Maio de 1981'
IgUel
"
.
C' ,AntonIO Mira Pena, segundo-oficial do Quadro do Pessoal
~vll do Exército/Direcção
do Serviço de Administração Militar
G prOmovido a primeiro-oficial do mesmo quadro/Centro
de
.
d.estão F'inanceira Geral, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo
3,°
dO Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea a) do n." 1
r~d artigo 18.° e alínea b) do n." 2 do artigo 19.° (este com a
11," a~ção da Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro) da Portaria
N 91/77, de 28 de Dezembro conjugado com o Despacho
n." 254/80, publicado ~o Diário da República n." 186,
I,~rmativo
S'·
JUlh ene, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
(São d ~.
(Di~v,ldosemolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
)l
ano da República n.? 116-2,'
Série, de 21 de Maio de 1981.)
or d
nespacho de 21 de Outubro
de 1980 visado pelo Tribunal de
~Ont
'
~, ,
as em 13 de Março de 1981:
"ria Te
'
' .
Qu resa Rodrigues Lopes Colares Rodrigues, segundo-ofIciaI do
f.i adro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de
/Cn~?Ç~s- promovida a primeiro-oficial
do mesmo quadro/
DeO eglo Militar, nos termos dos n,O' 1 e 5 do artigo 3,° do
art~reto-Lei n.° 103/77, de 22 de Março, alínea a) do n. ° 1 do
ç~ 19o 18.° e alínea b).do n." 2 do artigo 19,° (este com a redac... 0° da Portaria n." 555/79 ' de 22 de Outubro) da Portaria
No 791 (77, de 28 de Dezembro,
conjugado com o Despacho
I,' r~a,tJvo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
JUlh fie, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
(Sã
o.
o de '
(DjáV~dosemolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
)l
rIO <Ia Reuública
n." 116 - 2,' Série, de 21 de Maio de 1981.)
'I,

I,)r d

C~~acho de 14 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal de
as em 29 de Abril de 1981:
Ulrn 'p'
do ~ I,nt?, vigilante de 2,' classe do Quadro do Pessoal Civil
vil:n Xerclto/Escola de Formação de Sargentos - promovido a
I ante de 1.' classe do mesmo
quadro /EFS. nos termos dos

Jl,)qq'
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•

de ~Z
n." 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei
n." 103/77• pe'
de .Março, e artigo 19: da Portaria
n." 791 /77, ~e 2~ ~;9/19,
zembro,
com a nova redacção
dada pela Portaria n. J1IatiVO
de 22 de Outubro,
conjugado
com o Despacho
No: Série,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, I,
de 13 de Agosto,
56113-)
(São devidos emolumentos
nos termos do Decreto-Lei
n." 3
(Diário da República n." 121 - 2," Série, de 27 de Maio de 1981.)

Por

despacho
de 31 de Outubro
de 1980, visado
Contas em 15 de Abril de 1981:

pelo

Triblloa

I de
d

uo o'
Maria Emília AmaralPereira
de Gouveia Maurício Frederico, se~o dO
-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/DirecÇ;es(110
Serviço de Finanças - promovida
a primeiro-oficial
do ter(110s
quadro/Quartel-General
da Região Militar de Lisboa, no; de ~Z
dos n." 1 e 5 do artigo 3: .do Decreto-Lei
n." 103;7 , b) dO
de Março, da alínea a) do n." 1 do artigo 18: e allnea de ~Z
artigo 19: (este com a redacção
da Portaria
n." 555/79, coo'
de Outubro)
da Portaria
n." 791/77, de 28 de Dezem~rodo !lo
jugado com o Despacho
Normativo
n." 254/80, publica e pe'
Diário da República n." 186, 1.. Série, de 13 de Agosto,
creto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
/13,)
(São

devidos

emolumentos

nos

termos

do

Decreto-Lei

n.

o

356

(Diário da República n.? 123 - 2.' Série, de 29 de Maio de 1981.)
de
Por

despacho
de 31 de Outubro
Contas em 22 de Abril de

de 1980, visado
1981:

TribUnal

pelo

~l
pesso
dOornovido
I" Milit~f/,

Ferna~d.o Gonç~lv~s Delg~do, segundo-~fici~l
do Quadro
Civil do Exército/Regimento
de Artilharia de Costa
a primeiro-oficial
do mesmo quadro/Arquivo
HistónC
o 103
nos 'termos dos n." 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-L~I 11· 18.' e
/77, de 22 de Março,
da alínea a) do n." 1 do artIgOda }'of'
alínea b) do n." 2 do artigo 19,° (este com a red~cçã~
791/:1,
taria n." 555/79,
de 22 de Outubro)
da Portana
n.
J1IatlVo
de 28 de Dezembro,
conjugado
com o Despacho
:No: Séfie,
n." 254/80, publicado
no Diário da República n." 186, 1. JulllO'
de 13 de Agosto, e do Decreto-Lei
n." 246/80, de 24 de 113.1
r+

?

(São

devidos

emolumentos

nos

(Diário da República n." 123 -

termos

do

Decreto-L

i n.

o

356

2.' Série, de 29 de Maio de 1981.)

4.
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despacho de
C
O
e 25 de Novembro de 1980, visado pelo Tribunal de
~ . Ontas em 20 de Abril de 1981:
arla
.
Q Ivon e 01'rveira
Pegado Matos Sequeira, segun d o-o fiicia I d o
loUadro do 'Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupis
dr do Exército - promovida a primeiro-oficial do mesmo quaar~/Estado-Maior do Exército, nos termos dos n.0 1 e 5 do
doIgono' 3. do Decreto-Lei n." 103/77 de 22 de Março, alínea a)
Co . 1 do artigo 18. e alinea b) do n." 2 do artigo 19. (este
" rn a. redacção da Portaria n°., 555/79 de 22 de Outubro) da
r'°rt
Pa hana n.O 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Deso oe o Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
d~ 2186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80,
(Sa
4 de Julho.
o devidos
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
5

0

0

0

(Diário I

POt

G

a República

n.O 123 -

2.' Série, de 29 de Maio de 1981.)

despa h
.
CO c O de 25 de Novembro de 1980, visado pelo Tnbunal de
nt
Deor
as em 20 de Abril de 1981:
IOda Ma'na S'ilva Courela Freire Ferreira, segundo-o fireia. I d o
Qu
losadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupidro/~ Exército - promovida a primeiro-oficial do mesmo quaar(' stado-Maior do Exército, nos termos dos n.0 1 e 5 do
lgo
do • 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea a)
co n. l' do artigo 18.° e alínea b) do n." 2 do artigo 19: (este
rn
"o
r' tta a. redacção da Portaria n." 555/79 , de 22 de Outubro) da
Pach na n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Desrv 10 Normativo n.? 254/80, publicado no Diário da República
180 86, L' Série, de 13 de Agosto, e do Decreto-Lei n." 246/
(Sal) ,de 24 de Julho.
dev'd
lOS
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário
5

~

da República

n.v 123-2.'

Série, de 29 de Maio de 1981.)

Or
despa h
.
Coo c O de 12 de Dezembro de 1980, visado pelo Tnbunal
~aria tas em 29 de Abril de 1981:

de

dt~delaide Marques Machado Correia - segundo-oficial do QuaGer do Pessoal Civil do Exército/Centro
de Gestão Financeira
'M: al_ promovida a primeiro-oficial do mesmo quadro/EstadoDe~'or do Exército, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3: do
do ret?-Lei n." 103/77, de 22 de Março, da alínea a) do n." 1
ted artIgO 18: e alínea b) do n." 2 do artigo 19: (este com a
tatraCÇão da Portaria n." 555/79 de 22 de Outubro) da Pora no'
. 791 /77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despa-

• Slrie
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4

a ~e;46/80.
cho Normativo n." 254/80, publicado no Diário
n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n, ;de 24 de Julho.
6/13.1
(São devidos emolumentos
(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n.O 123 -

2.' Série, de 29 de Maio

n.

35

o

de 1981.)

'bupalde
Por despacho de 12 de Dezembro de 1980, visado pelo TO
Contas em 11 de Maio de 1981:
oficial

Laura Maria Oliveira de Sousa Girão Vaz Osório, segundO:(11eiro
do Quadro do Pessoal Civil do Exército - promovida a P(lteft1l0S
-oficial do mesmo quadro/Estado-Maior
do Exército,
de Z2
dos n." 1 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/7 dO ll: Z
de Março, alínea a) do n," 1 do artigo 18." e alínea b) 79, de
artigo 19." (este com a redacção da Portaria n." 555/e(11VfO,
22 de Outubro) da !Portaria n." 791/77, de 28 de pezblicado
conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, pUostO, e
no Diário da República n." 186, I: Série, de 13 de Ag
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
6/13,)

no;

(São devidos emolumentos
(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 123 -

n.

o

35

de

2.' Série, de 29 de Maio de 1981.)

Por despacho de 1 de Janeiro de 1981, visado
Contas em 22 de Abril de 1981:

'fribllnal

pelo

reS'

dro dOS 'S'
Eduardo Manuel de Jesus Nunes, segundo-oficial do Qua
IAS !
soal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de Finançasvido ~
tência na Doença aos Militares do Exército - prOIJl~iPcjpa'
primeiro-oficial do mesmo quadro/Hospital
Militar ,r c 103/
,
Lei 11· ,e
:10S termos dos n." 1 e 5 do artigo 3." do Decreto'o ,S, ,
/77, de 22 de Março, da alínea a) do n." 1 do ar!lg da ror
alínea b) do n." 2 do artigo 19. (este com a redacçao 1/
di
taria n.? 555/79, de 22 de Outubro) da Portaria n." 79 '"o Z54
. o!l'
de
28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normatl~ Série.
/80, publicado no Diário da República n." 186, 1. lhO,
13 de Agosto, e do Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de ju 6/13')
0

(São devidos emolumentos
(Diário

da

República

n.?

nos termos do Decreto-Lei
123 -

2.·Série,

de 29 de Maio

•

o

n.
de

35

1
198 .)

'btJllal

de

Por despacho de 3 de Fevereiro de 1981, visado pelo TO
Contas em 28 de Abril de 1981:
o dO
adf
"
. d actíiló gra f a d o Qu 'ficaÇóesO
EI
_ 'rsa Ioete •S antos F"
-rgueire d o, escnturanaPessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de ForU J1lesf11
e Obras do Exército - promovida a terceiro-oficial do

i·
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do 0. egimento de Infantaria de Queluz, nos termos do n." 1
n artIgo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77. de 22 de Março, aline.a a) do n.? 1 do artigo 18." e n." 2 do artigo 19." da Portaria
/80791/7:, de 28 de Dezembro, Despacho Normativo .n." 254/
de ' PUblIcado no Diário da República n." 186, 1: Série, de 13
Agost(), e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São

deVidos emolumentos

Dicírio d

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

a República n." 123 - 2.' Série, de 29 de Maio de 1981.)

~o

r des
C pacho de 3 de Fevereiro

de 1981, visado pelo Tribunal de
ntas em 29 de Abril de 1981:
oão J .
QuOSe Gonçalves do Livramento
escriturário-dactilógrafo
do
de ~ro do Pessoal Civil do Exér'cito/Regi~ento
de ~nfant.a~ia
do aro / Destacamento de Tavira - promovido a terceiro-oficial
l'a mesmo quadro/Distrito
de Recrutamento e Mobilização de
/7;°' nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n.? 103/
n.o de 22 .de Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18." e do
De do artigo 19." da Portaria n." 791/77. de 28 de Dezembro,
blispacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da RepúI) oca
n.O 186, I: Série, de 13 de Agosto, e do Decreto-Lei
. 246/80, de 24 de Julho.
(São
dev'ct
D', I· os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
J

o

2

I<lrio d

a Remíblica n." 123 - 2.' Série, de 29 de Maio de 1981.)

~Or

A

~~spacho de 3 de 2evereiro de 1981, visado pelo Tribunal
ntas em 7 de Maio de 1981:

de

!la QUadr'
}.faria A morrm
.
d a. S'I!va Barb?sa, escntu:
, árina- d ~~tJ'1'ogra f ~ d o
n,. lOdo
Pessoal CIVIl do Exército/Hospital
MIlItar Regional
nos - promovida a terceiro-oficial do mesmo quadro /HMR n." 1,
de 2~ermos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77,
arr
de Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18." e n." 2 do
pa~~o 19. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, do Desn.• I~ Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
de 2 6, L' Série, de 13 de Agosto, e do Decreto-Lei n." 246/80,
4 de Julho.
(Sao
dev'ct
lOS
emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(
0

Dicírio d

a República n." 123 - 2.' Série, de 29 de Maio de 1981.)
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Por despacho de 3 de Fevereiro de 1981, visado pelo Trib
Contas em 8 de Maio de 1981:

pes'
Eduardo Luís Fernandes, escriturário-dactilógrafo
do Quadro d~iSboa
, soal Civil do Exército/a." Tribunal Militar Territorial. de ao dO
- promovido a terceiro-oficial do mesmo quadro/Dlrec: 1 dO
Serviço de Informática do Exército, nos termos do 0.1' ell o)
artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, .de 22 de Março, a~nrtaria
do n." 1 do artigo 18.° e do n." 2 do artigo 19.° da ~ ~541
n." 791/77, de 28 de Dezembro, Despacho Normativv ,o. de 13
/80, publicado no Diário da República n." 186, I: Sefle,
de Agosto, e do Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
)
c
356/13,
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário

da República' n.? 123 -

2," Série, de 29 de Maio de 1981,)

de
ibunal
Por despacho de 3 de Fevereiro, de 1981, visado pelo Tr
Contas em II de Maio de 1981:
, rafa
Maria da Graça Antónia Alves da Rocha, escriturária-dactil,~~ dO
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro
FinaOC~~etlt(O
Exército - promovida a terceiro-oficial do mesmo quadro 'ço de
de Identificação e Classificação n." l/Direcção
do SerVIro-J}I
Material, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Dec~eo 18:
n." 103/77, de 22 de Março, alínea a) do n." 1 do artJ~e O~'
e do n." 2 do artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 Diário
zembro, Despacho Norrnativo in." 254/80, publicado 00 to.J_,el
da República n." 186, I: Série, de 13 de Agosto, e Decre
n." 246/80, de 24 de Julho.
6113.l
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 35
(Diário

da República

11.°

123 -

2,' Série. de 29 de Maio de 1981,)

Lloal
Por despacho de 3 de Fevereiro de 1981, visado pelo Trib
Contas em 22 de Abril de 1981:

de

dO
'1'
rafa
Ana Maria Capelo de Almeida Gaspar, escriturária-dactI os 1 Civ~'II
Quadro do Pessoal Civil do Exército /Repartição de Pess?lI ofiCial
/Direcção do Serviço de Pessoal- promovida a tercelró~erfl10S
do mesmo quadro/Direcção
da Arma de Engenharia, nos 22 d~
do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de. 19,
Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18.° e n." 2 do art~ort1la'
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Despacho

°

4,'.0.
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~
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tivo n. 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
I.•Série
J ulho. ' de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
O

(São d

.
eVIdos emolumentos

(Diário I
aa República

11.°

nos termos do Decreto·Lei
123-2."

n." 356/73.)

Série, de 29 de Maio de 1981.)

~or d

'Cespacho de 24 de Fevereiro de 1981 visado pelo Tribunal
d
'
ntas em' 30 de Abril de 1981:

de

~ar'

la
drocnn'
I la Senra ~a_ Cunha Cruz, escriturária-dactilógrafa
do Quaça do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de Finandes-- promovida a terceiro-oficial do mesmo quadro/Regimento
1),' iOl11andos, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do D~creto-~ei
n.' 293I 77, ~e 22 de Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18. e
De do artigo 19. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
'b,li:~acl~o Normativo, ~.' 25.4/80, publicado no Diário da Repú~
1)'
n. 186, L' Serre, de 13 de Agosto,' e do Decreto-Lei
" 246/80, de 24 de Julho.
(São d ..
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
0

(Diário d

a República n.? 123 -

2.' Série, de 29 de Maio de 1981.)

~or

Cdespach o de 19 de Março de 1981, visado pelo Tribunal de
antas em 20 de Maio de 1981:
~aria
QulIelena de Jesus Saragoça Vieira, escriturária-dactilógrafa
do
de a~r~ .do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Artilharia
I~A. elfIa - promovida a terceiro-oficial do mesmo. quadro/
177 L, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-LeI n." 103/
do 'ad~ 22 de Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18.' e n." 2
pachrttgO 19.' da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Des1),' 10 Normativo
n." 254/80, publicado no Diário da República
de 286, 1." Série, de 13 de Agosto, e do Decreto-Lei n.? 246/80,
4 de Julho.
(São
devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diári

o da República n.O 123 _ 2." Série, de 29 de Maio de J 981.)

'e
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TRANSFERttNCIAS
Armas e serviços

Direcção do Serviço de Informática do Exército

André
Auxiliar de serviço de 2: classe (92022676) Maria Augusta
Fazenda, do Regimento de Artilharia de Lisboa.
Deve ser considerada

nesta situação desde 1 de Abril de 1981.

Silva
Auxiliar de serviço de 2: classe (92018476) Maria Amélia da
Santos Baptista, do Regimento de Artilharia de Lisboa.
Deve ser considerada

nesta situação desde 1 de Abril de 1981.

,

roeV

t010

Escriturária-dactilógrafa
(92041074) Custódia de Vilhena Bar
Raimundo, do Regimento de Infantaria de Faro.
Deve ser considerada

nesta situação desde 6 de Abril de 1981.

Guarda vigilante de 2: classe (91027371) Fernando
do Hospital Militar Principal.
Deve ser considerado

·"eira,

José 'fel

nesta situação desde 24 de Abril de 198!·

Quartéis-generais
Quartel-General da Região Militar do Norte
Barbeiro (91003281) Domingos
Engenharia de Espinho.
Deve ser considerado

Pinheiro

Moreira,

do Regirnell

ro de

81

nesta situação desde 22 de Abril de 19

,

Escolas práticas das armas e serviços.
centros de instrução e unidades
Regimento de Cavalaria de Braga

varo

Auxiliar de serviço ~e 2: classe (92075477) Maria da con~~iÇ:~o de
bosa Carvalho, do Distrito de Recrutamento e Moblhz ç
Braga.
81
Deve ser considerada nesta situação desde 26 de Março de 19 ,

~,' Sé '
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~a·b'
• elr
.0

Dev

O (91091777)
Ângelo
Mário
da Costa Bastos.
eneral da Região Militar do Norte.
e ser
considerado
nesta situação desde 22 de Abril

do

Quartel-

de 1981.

Distritos de recrutamento e mobilização
Distrito de Recrutamento c Mobilização de Setúbal

~s

D

Criturá .
Sou ria-dactilógrafa
'(92004972) Maria da Assunção
da Região
CenSta Bravo Grilo, do Quartel-General

ev e

Balseiro
Militar

de
do

roo
ser

Considerada

nesta

situação

desde

18 de Maio

de 1981.

Órgãos de execução dos serviços e outros elemcntos
Estabelecimentos de ensino
Academia Militar
A.U);il'
lar
SilVade serviço de L" classe (91018676)
. do Centro de Estudos Psicotécnicos

Dev

Joaquim
Campos
do Exército.

da

e ser
Considerado

nesta

situação

desde

19 de Maio

de 1981.

Colégio Militar

A.

\l);iliar d

.
"
~ibe' e serviço de 2." classe (92038078) Maria Luísa
Deve Iro Salgueiro. do Batalhão de Caçadores n." 5.
A.II'

ser c

dos Anjos

.

onslderada
nesta situação desde 21 de Abril de 1981.
);liiar d
.
,.
.
Call1 e serviço de 2." classe (92038178) Maria do Rosário Lima
Deve Pos, do Batalhão de Caçadores n." 5.

ser c

A.\l '

.

onslderada

nesta

situação

desde

21 de Abril

de 1981.

Instituto Militar dos Pupilos do Exército

);Il!ar de
.
.
b tlSta d serviço de 2," classe (91037778) Aires da Conceição BapeVe s
o Batalhão
de Caçadores
n." 5.
er Co .
nSlderado nesta situação desde 21 de Abril de 1981.

4 - Sé~e
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Auxiliar de serviço de 2." classe (92021978) Rita Filomena R
Alves, do Batalh-ão de Caçadores n." 5.
1981.
Deve ser considerada nesta situação desde 21 de Abril de

Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar Principal

. 'reCç~o
Vigilante de 2." classe (91002180) João Miguel Barros, da VI
do Serviço de Informática do Exército.
81
Deve ser considerado nesta situação desde 23 de Abril de 19 .
lbertO
Auxiliar de serviço de 1.' classe (92021777) Adelaide Graça ;ércitO'
Casimiro, da Direcção do Serviço de Informática do
1
Deve ser considerada nesta situação desde 3 de Abril de 198 .
Hospital Militar de Doenças Infecto-ContagiosaS

. ãO

ce1Ç

Enfermeira de L" classe (92090371) Maria
Escórcio, do Hospital Militar- Principal.
Deve ser considerada

Eusébia

COll

da

1
8
nesta situação desde 10 de Abril de 19 .

Diversos
Depósito Geral de Material de Transmissões

l'0s'

vJç'0

Motorista (91116377)
tal Militar.

Amadeu Dias Pires, da Chefia do Ser

Deve ser considerado

nesta situação desde 20 de Maio de

1981-

ltrlejd~'
Auxiliar de serviço de 1.' classe (92024967) Lídia dos SantoS A
da Direcção do Serviço de Informática do Exército.
1
Deve ser considerada

8

nesta situação desde 4 de Maio de 19 .

Centro Militar de Educação Física, Equitação e DesportoS <o

~c~,

Auxiliar de serviço de 1." classe (90499911)
da Academia Militar.
Deve ser considerado

António

José :f
e 1981.

nesta situação desde 10 de Maio d

4·
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Museu Militar
V'Igil
ante d

Ml e

De

2," classe (91021377) João Ramalho Cristeta, do Hospital
Iltar Principal.
Ve ser
considerado nesta situação desde 1 de Abril de 1981.

V-DIVERSOS
Por
Portari d
.
em 2 a e 7 de Julho de 1980, visada pelo Tribunal de Contas
A'Il!"
2 de Abril de 1981:
onlo C
QUad arlos Dias Correia, professor efectivo do 12,· grupo do
los d ro d~ ~essoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupido o, ExerCIto - concedido o ingresso na fase 2 do escalão III
20 ~nslno secundário e o direito ao correspondente abono desde
(ig e Abril de 1980, nos termos da alínea a) do n." 1 do arDe~ 7,° do Decreto-Lei n." 513-Ml/79, de 27 de Dezembro, e
(São
reto-Lei n." 74/78, de 18 de Abril.
devid
.
,
os emolumentos nos termos do Decreto-LeI n." 356/73,)
(DIário d
a Remíb/ica

11,·

110 -

2," Série, de 14 de Maio de 1981.)

~or

Portar'
C
la de 19 de Novembro de 1980, visada pelo Tribunal de
Ont
lou'
as em 21 de Abril 1981:
[Se M:a '
SOai ~I~ Tharon Allan, professora efectiva do Quadro do Pes&res CIVIl do Exército/Instituto
de Odivelas - concedido o inao so na fase 2 do escalão III do ensino secundário e o direito
rnosc:~rres~ondente abono desde 12 de Janeiro de 1980, nos ter/79 da altnea a) do n." 1 do artigo 7 .. do Decreto-Lei n." 513-Ml/
(Sao
' e 27 de Dezembro.
devid
.
(D'
os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
~

lário d

°r POrtar'

a República n.? 111 - 2," Série, de 15 de Maio de 1981.)

COntala de li de Dezembro de 1980, visada pelo Tribunal
~at'
s em 21 de Abril de 1981:

de

do Teresa de Jesus Oliveira, professora efectiva do 12.. grupo
<, cQuadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas
secuOllcedido o ingresso na fase 4 do escalão III do ensino
lld' ,
ano e o direito ao correspondente abono desde 3 de

4• Série
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o 1 dO
Novembro de 1980, nos termos da alínea c) do do n. rtlb1o.
e
artigo 7: do Decreto-Lei n." 513-Ml/79, de 27 de DeZ 13.)

(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 111-2.'

n."

356/

Série, de 15 de Maio de 1981.)

I de
'bLlna
Trl
Por portaria de 28 de Janeiro de 1981, visada pelo
Contas em 20 de Abril de 1981:
rllPO
José Manuel Lopes da Trindade, professor efectivo do 12: g dOs
do Quadro do Pessoal Civil do Exército Jlnstituto MilitareSca"
Pupilos do Exército - concedido o ingresso na fase 4 do bOno
Ião III do ensino secundário e o direito ao correspondente an., 1
,.
) do
desde 1 de Janeiro de 1980, nos termos da alínea c
rtlbro,
do artigo 7.° do Decreto-Lei n." 513,M1/79, de 27 de Deze/13.)
o

(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 110-2.'

356

n,

Série, de 14 de Maio de 1981.)

de
ibLlngl
Tr
Por portaria de 28 de Janeiro de 1981, visada pelo
Contas em 20 de Abril de 1981:
2 o grll~o
r
Eduardo Augusto da Silva Fonseca, professor efectivo d~ 1 stitllt~
de disciplinas do Quadro do Pessoal Civil do Exército/ n fase
Militar dos Pupilos do Exército - concedido o ingressa naresP°O'
do escalão III do ensino secundário e o direito ao corjÍneac)
dente abono desde 1 de Janeiro de 1980, nos termos da; Z1 de
do n." 1 do artigo 7: do Decreto-Lei n." 513-MIJ79,
e
. Dezembro.
6/13.)

i

(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos

n.? 111 -

do Decreto-Lei

n.'

35

2.' Série, de 15 de Maio de 1981.)

de
Por portaria de 28 de Janeiro de 1981, visada pelo
Contas em 21 de Abril de 1981:

TribUnal
dO

José Cesário Tomás Duarte, professor efectivo do 12: grLl:~llPií
Quadro do Pessoal Civil do Exército jlnstituto Militar dOa!liOlde
los do Exército - concedido o ingresso na fase 4 do eSCodes
do ensino secundário e o direito ao correspondente a~o~ da ai'
1 de Janeiro de 1980. nos termos da alínea c) do n. bro·
tigo 7: do Decreto-Lei n." 513-Ml/79. de 27 de DezeJ1l 56/13.)
•
o
3
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário

da República

n." 110 -

2," Série, de 14 de Maio de 1981.)

4,' S.
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Porta'na de 28 de Janeiro de 1981, visada pelo Tribunal de
CO
nt
Ber
as em 22 de Abril de 1981:
nando
Cip!, de Jesus Ferreira, professor efectivo do 12.· grupo de disdosl!~S ~o Quadro do Pessoal Civil do Exéricto/Instituto
Militar
eSClã upIlos do Exército - concedido o ingresso na fase 4 do
ab a ao III do ensino secundário e o direito ao correspondente
n,'o~o desde .1 de Janeiro de 1980, nos termos da alínea c) do
De
do artigo 7,· do Decreto-Lei n." 513-MI /79, de 27 de
(s[
zembro.
o d .
"eVldos emo Iumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3 56 /73.)
(D/C/rio d
C/ República

n.· 110 -

2.' Série, de 14 de Maio de 1981.)

~Or

Portaria ue
A.
C
27 de Outubro de 1980, visada pelo Tribunal de
l' Ontas em 22 de Abril de 1981:
ICen'
clada ' 11: ana. Dulce Leitão
, - Alves Monteiro.
.
.
do
professora efectiva
.......Quadro do Pessoal Civil do Exército /Instituto de Odivelas
'
.
di ~~'d
'
I o o ingresso
na fase 3 do escalão I do ensino
secunrIo
e
d"
1
d
.
de 1
o irerto ao correspondente abono desde
e Janeiro
De 980, nos termos da alínea b) do n." 1 do artigo 7." do
(S[O
creta-Lei n.? 513-Ml/79, de 27 de Dezembro.
,~~ os emolumentos
(D/ário d

~

a República

nos termos do Decreto-LeI . n." 356/73.)

n." 111 -

2.' Série, de 15 de Maio de 1981.)

ar

POrta
C
t na de 27 de Outubro de 1980, visada pelo Tribunal de
o
lice ,n as cm 22 de Abril de 1981:
nClada
tiv
Fernanda Ruth Jacobetty Santos Vieira, professora efec.......
a do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
dá ~oncedido o ingresso na fase 3 do escalão I do ensino secunderl~ e o direito ao correspondente abono desde 1 de Janeiro
De 980, nos termos da alínea b) do n." 1 do artigo 7." do
n,' c;eto-Lei n.? 513-Ml/79, de 27 de Dezembro, e Decreto-Lei
' 4/78, de 18 de Abril com as rectificações introduzidas pela
te l no'
(Silo
. 56/78, de 27 de Julho.
deVidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
,~

ar

(Diário

da República

n." 111 -

2.' Série, de 15 de Maio de 1981.)

Portar'la de 17 de Novembro de 1980, visada pelo Tribunal de
C
o
~an\j ntas em 22 de Abril de 1981:
'
.
d o 12·. grupo
doel Joaq'uim L ores Agostinho,
professor e f ectivo
ced,Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - conIdo o Ingresso
.
.
na fase 2 do escalão I do ensino
secun dáano.

4' Série
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1980,
e o direito ao correspondente abono desde 16 de Junho deto.Lei
nos termos da alínea a) do n." 1 do artigo 7.. do Decre
n." 513-Ml/79, de 27 de Dezembro.
56/7)')
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário da República n.? 111 -

2.' Série, de 15 de Maio de 198!.)

Ide
·b1.ilI3
Por portaria de 19 de Novembro de 1980, visada pelo TO
Contas em 20 de Abril de 1981:
QuadJ'0
Hellen Young Hall Garcia Fernandes, professora efectiva do cedido
do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas - c?~o e o
o ingresso na fase 4 do escalão III do ensino secund~f1 1980:
direito ao correspondente abono desde 1 de Janeiro eeWJ,e1
nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7.. do Decr
n." 513-Ml/79, de 27 de Dezembro.
56/7)')
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário da República n.? 111 -

2." Série, de 15 de Maio de 1981.)

'btllla1 de
Por portaria de 11 de Dezembro de 1980, visada pelo TO
'V~
Contas em 21 de Abril de 1981:
fectl
Maria Ester Pereira e Cruz Nobre de Castilho, professora ~divela~
do Quadro do Pessoal Civil do Exército / Instituto de. seCtlO
- concedido o ingresso na fase 3 do escalão III do enSJ1l0raoei!0
dário e o direito ao correspondente abono desde 1 .d~ 1.' dO
de 1980, nos termos da alínea b) do n." 1 do arUg
Decreto-Lei n." 513-Ml/79, de 27 de Dezembro.
° 56/7)')
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n. 3
(Diário da República n." 111 - 2.' Série, de 15 de Maio de 1981.)
de
031

Por portaria de 16 de J aneiro de 1981, visada pelo Trib1.l
Contas em 20 de Abril de 1981:
'vO dO
Licenciado Mário de Carvalho Sousa Antunes, professor efectlcoJlce'
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar
o eo
dido o ingresso na fase 3 do escalão I do ensino secun:
1980:
direito ao correspondente abono desde 1 de Janeiro eeto·VI
Cr
nos termos da alínea b) do n.° 1 do artigo 7.° do De
n." 513-Ml/79, de 27 de Dezembro.
56/73.)
.
. ° 3
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n. )
(Diário da República n." 111-2."
Série, de 15 de Maio de 1981.
de
.b1.loa1
Por portaria de 24 de Novembro de 1980, visada pelo Tn
Contas em 27 de Abril de 1981:
dtO
.
d Qua~
António Valdemar Morgado Gama, professor efectivo
~d o J
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar _ concedI odireitO
gresso na fase 2 do escalão I do ensino secundário e o

;rí
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too rrespondente abono desde 4 de Agosto de 1980, nos ter/79s da alínea a) do n." 1 do artigo 7.° do Decreto-Lei n." 513-Ml /
(Saod ' .de 27 de Dezembro.
(Di~v.ldosemolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
no da República n." 116 _ 2.' Série, de 21 de Maio de 1981.)

POr

Portar'la d e 27 de Outubro de 1980, visada
.'
C
pelo Tnbunal de
o
lice . ntas em 24 de Abril de 1981:
llC1adaMar'
. 'M'iran d a d e M eIo L'eitão,
- pro f essora e f ectiv
la N'oerma
vet do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odisecas- concedido o ingresso na fase 4 do escalão I do ensino
. e o direito ao correspondente abono desde 1 de Jalle'und'ano
dolr~ de 1980, nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7.°
(Sãod .ecreto-Lei n." 513-Ml/79, de 27 de Dezembro.
(Di:v.ldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
p
riO da República n." 116 _ 2." Série, de 21 de Maio de 1981.)
or d
C~Spacho de 30 de Janeiro de 1981, visado pelo Tribunal
~ar'
ntas em 6 de Abril de 1981:

de

~i~anuela ~u.nes ~arti~s, terceiro-?ficial d~ Quadro do P~ssoal
a
do Exército/Direcção
do Serviço de Fmanças - autonzada
trarecebe r a diiferença de vencimentos entre sua categona. - I ea «Q» - e a categoria da letra «II» pelo período de 60 dias,
art?ontar ,de 20 de Outubro de 1980, nos termos do n." 6 do
Igo .' 7 ° dE'
lO.e
o statuto do Pessoal Civil. dos S'erviços D epar t a/80ntals das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/
(Sao . de 13 de Março.
devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei . n. ° 3 56/73.)
(Diá'
no da República n.? 108 _ 2.' Série, de 12 de Maio de 1981.)

o
b

"'-stá

Chefe do Estado-Maior do Exército

Amadeu Garcia dos Santos, general
conforme.

o Ajudante-General

Joaquim Lopes Cavalheiro, general

ESl'AD

O-MAIOR DO EXÉRCITO

,

ORDEM
4~ •
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DO
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JULHO

DE 1981

I\blica
'se ao Exército o seguinte:

I - JUSTIÇA E DISCIPLINA

~

Por portaria de 17 de Junho de 1981:
allda
B.x' o .Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do
.
diIStinterclto ,con d ecorar com a medalha de prata de serviços
do ~' por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 21.° e 25."
1971 egulamento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de
llico' o Dr. José Francisco da Costa de Sousa Macedo, técde 2." classe, licenciado em Direito.

~

Por portaria de 17 de Junho de 1981:
anua
B.Xéo .COnselho da Revolução,

pelo Chefe do Estado-Maior do
.
diIStilltrClto,con d ecorar com a medalha de prata de serviços
do ~' Por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 21.. e 25..
1971 egulamento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de
liceu' .0 Dr. José Parreira de Sousa Carrusca, técnico de 2." classe,
Cla,do em Direito.
~

and

Por portaria de 5 de Junho de 1981:

a o C

B.Xér'
Onselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do
tilltoCito, condecorar com a medalha de cobre de serviços disn.' IS, nos termos do artigo 30.. com referência aos artigos 62..
de D' 67.' n." 3, do Regulamento da Medalha Militar, de 20
ezembro de 1971, o mestre (92510311) António Luís.
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. r dO
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-MaIo dis'
Exército, condecorar com a medalha de cobre de serv!çOS6Z.'
tintos, nos termos do artigo 30. com referência aos artIgoS Zo
n." 1, 67: n." 3, do Regulamento da Medalha Militar, de M
de Dezembro de 1971, o contra-mestre Avelino Augusto
Piedade.
0

Por portaria

de 5 de Junho de 1981:

. r dO
Malo
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado·
dis'
Exército, condecorar com a medalha de cobre de serv!ÇOS6Z.'
tintos, nos termos do artigo 30: com referência aos artJgo~ Zo
n." 1, 67: n." 3, do Regulamento da Medalha Militar, ;611)
69
de Dezembro de 1971, o guarda vigilante militarizado (92
Joaquim Afonso de Figueiredo.

Louvores:
Estado-Maíor do Exército
Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
'or dO
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Mal sous~
do Exército, louvar o Dr. José Francisco da Costa de lrJlevte
Macedo, pela forma invulgarmente dedicada e excep~io:a a de'
eficiente como há mais de vinte e dois anos tem VIll,oico de
sempenhar, como consultor jurídico, as funções de te;nstiça e
2." classe, licenciado em Direito, na Repartição -. l~na.
Disciplina da Direcção do Serviço de Justiça e DISClPImpetêV:
Possuidor de notáveis dotes de inteligência, elevada COsa rJ1J.,
cia e grandes conhecimentos jurídicos tem o Dr. SouiJlal~ve
cedo, a par de relevantes qualidades de trabalho e as~ forfl11J.
bom senso e ponderação, conduzido a sua actuação pOm qUeJll
a merecer a total confiança dos directores e chefes co serviÇO
efl1
tem trabalhado contribuindo assim para o prestígio dOnoSv
de Justiça e Disciplina do Exército que há tantoS a
servindo.

4,> Se' ,
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Chamado frequentemente a fazer parte de comissões ou grupos
de trabalho para estudo e discussão de importantes problemas
de interesse para a Justiça e Disciplina ou a .realizar palestras
Para Cursos no Instituto de Altos Estudos Militares, ou a tomar
Parte noutras actividades da sua esfera de acção sempre se tem
~avido de forma digna e eficiente mercê do seu elevado sentIdo de justiça, grande poder de análise e notáveis qualidades
profissionais, de modo a merecer os melhores louvores das entidades com quem tem trabalhado,
De assinalar a sua interferência no processo de revisão e alter~Ção do Código de Justiça Militar e do Regulamento de DisciPlina Militar pelos bem fundamentados pareceres que na altura
própria elaborou.
P~r todos os serviços prestados à Direcção de Justiça e DisciPlina e ao Exército, pelas suas marcadas qualidades de carácter,
lealdade e fino trato, pela sua permanente disponibilidade para
o serviço e o entusiasmo e dedicação revelados em todos os
seus actos, é o Dr, Sousa Mecedo merecedor deste público
reconhecimento e que os serviços prestados sejam considerados
corno relevantes e distintos,
~Sta;stad~-Maior do Exército, 7 de Junho de 1981. - O Chefe do
O-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.

~alld

rt,o ,Conselho

da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do
Xerclto, louvar o Dr, José Parreira de Sousa Carrusca, pela
eXtrema dedicação e excepcionais qualidades profissionais que
vem demonstrando, há mais de vinte e um anos, no desem~~ho, como consultor jurídico, das funções de técnic? de
Di ~la~se, licenciado em Direito, na Rep~rtição ~e, J~SÍlça e
D sClphna da Direcção do Serviço de Justiça e DISCIplina,
dotado de esclarecida inteligência, elevada competência e grans
e ,Conhecimentos jurídicos , notável capacidade de trabalho,
esp'
b ,Irtto vivo e combativo, o Dr. Sousa Carrusca tem contrie\lIdo, de forma assinalável, com as suas informações, estudos
I'tl,~areceres, marcados pela sua vasta experiência em assuntos
I'tlllitares, para uma correcta apreciação e accionamento dos nu/rosos
e diversos problemas postos à Direcção do Serviço,
J\ldand
'
" em que e tid
Se
' 0, assim,
a manter o bom conceito
1 o o
Al~Vlçode Justiça e Disciplina do Exér~ito. _
.
sid rn das funções que desempenha na Direcção do Serviço tem
ba~ frequentemente designado para comissões e grupos de trao encarregados do estudo de assuntos da sua especialidade,

• série
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designadamente no estudo e elaboração de RegulamentoS DIS'.
para tomar parte em actividades no campo da Justiça e J1I
ciplina junto de entidades estranhas ao serviço, às quais, c~a
um espírito de missão exemplar e de bem servir, tem ~ado udoS
colaboração valiosa e sem reservas com resultados dIgnoS
maiores elogios.
. 'dade,
Pelo conjunto das qualidades demonstradas, pela sua afablJj da'
pelo seu extraordinário poder de comunicação e sã carnaraosa
gem e pela leal e excelente colaboração prestada, o Dr. 50 lOs
Carrusca tornou-se merecedor do reconhecimento público p~cio
serviços por ele desempenhados ao Serviço de Justiça e VIS e
plina e ao Exército, que devem ser considerados relevaotes
distintos.
fe dO
Estado-Maior do Exército, 17 de Junho de 1981. - O CM
Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.

. r dO
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado.Mal~orial
Exército, louvar o Juiz Auditor do Tribunal Militar Terrtdeíra'
a
de Elvas, Dr. Emanuel Leonardo Dias, pela forma verd seJ1l'
,
rn d e .
mente notavel como há cerca de 4 (quatro) anos ~e.
'ferrl'
r
penhando as funções de juiz auditor no Tribunal MIl1ta
torial de Elvas.
"asta
Magistrado cornpetentissimo, de invulgar inteligência ~ seJl'
cultura, a sua alta envergadura moral aliada a um eleva °tOdOS
tido humano, simpatia e compeensão, têm determinado que
lhe tributem o maior respeito e consideração.
.' r qOe
Criado o referido Tribunal em 1976 com pessoal J11!1lt~gra'
nunca houvera prestado serviço em qualquer tribunal, fO~ntade
ças ao Dr. Emanuel Leonardo Dias, à sua inestimável "tençãO'
de todos ajudar, à sua dedicação pelo serviço, à sua ao bOrJI
't a
aos mais pequenos pormenores, a tudo o que respe! a pasSotl
e rápido andamento da Justiça, que a breve trecho esta digjlÍ'
a ter mais um dos seus órgãos onde é administrada e
ficada.
.
MilÍtar,
Pela sua actuação em prol da dignificação da Justiça ra alé~
pela sua isenção e eficiente competência profissional, pa e qtlaJl
de todo um conjunto de qualidades que o destacam entr

4.' Se' .
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tos desempenham tais funções, tão responsáveis quão melindrosas, faz jús o Dr. Leonardo Dias a um merecido realce devendo
Os seus serviços ser considerados relevantes e qistintos.

l: Estado-Maior

do Exército, 2 de Junho de 1981. - O Chefe do
stado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.

~anda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do
EXérCito, louvar o mestre (92510311) António Luís por, durante
C~rca de 37 anos de serviço, ter demonstrado qualidades prof.lssionais de grande mérito, que o creditam, até nos meios civis
hgados à restauração de armas e armaduras antigas, como sendo
POssuidor de vastos conhecimentos sobre a matéria, e de rara
sensibilidade artística.
O Museu Militar, a que se dedicou devotadarnente, tem usufruido destas qualidades ímpares na confecção de réplicas, da
maior fidelidade, de armas e armaduras, com especial relevância
Para as da espada de D. João I e montante de Vasco da Gama,
a. primeira das quais constitui oferta de Estado a proeminente
figura da Casa Real Inglesa, que lhe teceu os mais rasgados
elogios.
~ Sua dedicada colaboração quando da inauguração da Sala
h.' ~~no Álvares Pereira se ficou devendo parte do int~re~se
Istonco de que a referida sala se reveste; de destacar a replica
do «canhão de mão» do século XIV que deve ser considerada
cOrno obra-prima.
~ SUa dedicação ao Museu fica comprovada pelo facto de, traalhando em arte externamente seria bem mais remunerada,
nUnca o ter abandonado.
MOdéstia, disciplina e respeito são qualidades que lhe devem
ser
p apontadas.
Nor . todas estas razões muito lhe está devendo o Património
aClonal e o Museu Militar, sendo de inteira justiça considerar
Os serviços por si prestados como extraordinários e importantes.
~Sta;stado-Maior do Exército, 5 de Junho de 1981. - O Chefe do
O-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
~and

B~'o .Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior

do
p' erclto. louvar o contra-mestre (92510211) Avelino Augusto da
eledade pela forma extraordinariamente
eficiente, entusiástica
M dedicadíssima como, há mais de 21 anos, tem servido no
useu Militar.
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Dotado de inteligência acima da média e de habilidade fO~~
do vulgar nunca regateia esforços para que os trabalho~ Pé,
si executados sejam de invulgar perfeição. E porque asslfll ra
por várias vezes, quando foi chamado a executar estojoS pan'
tra
acondicionamento de ofertas destinadas a Chefes de Estado es rIl
geiros tão bem se houve que as referidas ofertas foram, se
dúvida, valorizadas pela sua excepcional apresentação.
'urIl
Paralelamente com as actividades da sua especialidade e do!
funcionário dotado duma capacidade invulgar como decora trio
C
e possuidor de vastos conhecimentos de mecânica e ~e ele que
cidade. Este conjunto de aptidões aliadas com a sagaCidade. tó'
o caracteriza têm-lhe permitido executar reconstituições bl~itO
ricas, tais como-reparos para armas antigas e outras, que m
têm concorrido para o êxito das salas recém-inauguradas.
qUe
Na exposição «Armas em Portugal», bem como noutraS dica'
a anteoederam, excedeu-se em interesse, boa vontade, de ons'
ção e habilidade construindo e electrificando expositores,. r~cndo
tituindo com muito rigor uma arma do século XVI, e aJu a
na decoração em geral.
das,
É um colaborador
que, pelas múltiplas qualidades aponta terIl
às quais se deve acrescentar a lealdade em elevado g~au, stri'
de se desdobrar para conseguir exercer as suas obrigaçoes e !la'
tamente profissionais e todas as outras actividades a que é c
mado mercê dos seus conhecimentos.
dO o
Por todas estas razões apontadas muito lhe está ~eve~ stíça
Património Nacional e o Museu Militar, sendo inteira J~os e
considerar os serviços por si prestados como extraordinárt
importantes.
dO
Estado-Maior do Exército, 5 de Junho de 1981. - O Ch~fe
Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, genera .

'Of dO
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Ma; Joa'
Exército, louvar o guarda vigilante militarizado (9269261 )s eJll
quim Afonso de Figueiredo por, durante cerca de 32 an~ pos'
que serve no Museu Militar, ter demonstrado sempre selOse!'
suidor de notórias qualidades de interesse e dedica~ão pe que o
viço além duma integridade de carácter e honestidade
tornam um exemplo.
rdeJll'
Durante muitos anos, com carências materiais de toda .a o enttl'
nunca deixou de prestar serviço com o mais significatiVOações,
siasmo, apesar de ter sido solicitado para outras ocuP
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sobrepôs, por mais de uma vez, problemas de
saúde que eram postos de parte em face daquilo que consíderaVa como sua obrigação inalienável.
Fiel de arrecadação onde se encontram espécies de incalculável
Valor histórico e patrimonial, foi o funcionário Figueiredo, apesar de todas as carências, um guardião incansável de todo o
acervo à sua responsabilidade, respondendo pela sua conservação
e manutenção nas melhores condições que lhe era possível conseguir.

a Conhecimento exacto de todo este material permitiu-lhe ser
de enorme utilidade na pesquisa de peças e acessórios do mais
alto interesse para a exposição «Armas em Portugal», demonstrando assim, mais uma vez, quanto pode a vontade de bem
servir.
MOdesto, disciplinado, respeitador e duma lealdade do mais alto
grau para com todos, superiores hierárquicos e camaradas, pôde
em face do seu procedimento, impor-se à consideração, estima
~ respeito dos diferentes directores com quem serviu.
Por . todas estas razões apontadas muito lhe está devendo .0
atnmónio Nacional e o Museu Militar que sempre serviu
devotadamente, sendo de inteira justiça considerar os serviços
Por si prestados como extraordinários e importantes.
Bsta;stad~-Maior do Exército, 5 de Junho de 1981. - O Chefe do
O-MaIor do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.

fi - ADMISSõFS
~Ot

~at'

d
C;espacho de 18 de Dezembro de 1979, visado pelo Tribunal
Ontas em 29 de Abril de 1981:

la C.

de

1 flstina Vieira Robalo Fonseca Venâncio, escriturária-dacti~g~afa do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de
2 ~ttlharia de Lisboa - nomeada identificador de material de
ClaSse do mesmo quadro/Centro
de Identificação e Classidcação l/Direcção do Serviço de Material, nos termos do n." 1
o artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, D.O 1

fi

• Série
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cop'
do artigo 5,° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
po
jugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado e
Diário da República n." 186, I: Série, de 13 de Agosto,
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,

(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 129 -

73

n." 356/ ,)

2,' Série, de 5 de Junho de 1981.)

1 de
Por despacho de 1 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribupa
Contas em 21 de Maio de 1981:
António Augusto da Silva Faria, terceiro-oficial do Quadro dO,~~~
soai Civil do Exército/Quartel-General/Região
Militar de ~:pÓ'
- nomeado identificador de material do mesmo quadro! 1 dO
sito Geral de Material de Instrução, nos termos do n.
o 1
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, l1~op·
do artigo 5: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezem~rod !lo
jugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publ1ca ~o, e
Diário da República n." 186, 1." Série, de 13 de AgoS
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
.
° 56/73-)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n. 3
(Diário

da República

n.? 129 -

2,' Série, de 5 de Junho de 1981.)

de
Por despacho de 15 de Julho de 1980, visado
Contas em 6 de Maio de 1981:

pelo Tribunal

QuadrO
Maria de Fátima Antunes Alves, monitora do internato do meada
do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas - nO el1ge'
identificador de material do mesmo qu~dro/Regimento de creto'
nharia de Lisboa, nos termos do n." 1 do artigo 3: do ~e rtaria
-Lei n.? 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 5.' da °pacbO
n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com oDes ° 186,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República I1'Z4de
1.' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de
Julho,
56/73,)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário

da República

n." 129 -

2,' Série, de 5 de Junho de 1981.)
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~Or

espacho de 13 de Novembro de 1979, visado pelo Tribunal
Contas em 31 de Outubro de 1980:

de

~aria Luísa Sequeira Teodoro e Silva - contratada para exercer
as [unções de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do
p:essoal Civil do Exército/Batalhão
do Serviço Geral do ExérCito, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/
/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2." da Portaria n." 791/
/77, de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53.° do Decreto-Lei
n.O.294/76, de 24 de Abril, e § 5." do artigo 48." do Decreto-lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a redacção do
Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despacho Normativo
n.· 254/80, publicado no Diário da República n." 186, I." Série,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São

devidos emolumentos
(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
n.· 274 - 2." Série, de 26 de Novembro de 1981.)

~Or

~espacho de 23 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 19 de Maio de 1981:

de

f.taria d

d e Lurdes Correia Marques - contratada para exercer o cargo
de aUxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil
? EXército/Repartição de Justiça e Disciplina/Direcção do Ser~JÇOde Justiça e Disciplina, nos termos do n." 1 do artigo 3."
dO Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 2 do artigo 53."
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, § 5." do artigo 48."
r o Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a
ne?acção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março,
1 do artigo 2.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
bl~spacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Repún." 186, I." Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/
, de 24 de Julho.

D

/;~a

(S~o

deVidos emolumentos

(/)iári

o

d

a República

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

n." 129 - 2." Série, de 5 de Junho de 1981.)

~Or
desp h
C ac o de 14 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 6 de Maio de 1981:

de

l-iélso

li:

rda Silva Lisboa -

contratado

para exercer o cargo d~ .auxi-

B.l(' d,e serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal CJVJI do
D ercltO/Colégio Militar, nos termos do n." 1 do artigo 3." do
ecreto_Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do

série

•
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o 1
artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, do o'on'
do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28 de DeZlernbro, c (10
jugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado dO
Diário da República n." 186, 1.. Série, de 13 de Agosto, e
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
do'
Por despacho de 22 de Abril de 1981, do Cliefe do Es~asde
-Maior do Exército, entrou no exercício das suas funções edoS
aquela data por urgente conveniência de serviço, nos termOSeto'
cr
n.0 2 e 3 do artigo 3.° e do n." 1 do artigo 15.° do De
-Lei n." 146-C/80, de 22 de Maio.
8

(São devidos emolumentos

nos termos

(Diário da República n," 132 -

do Decreto-Lei

56/73.)

n." 3

2.' Série, de 9 de Junho de 1981.)

1 de
Por despacho de 25 de Julho de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 30 de Abril de 1981:
{llP'

Francisco

Joaquim índio Mendes - contratado para exercer aSssoal
ções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do ~eo ar'
Civil do Exército/Colégio
Militar, nos termos do n." 1, ea b)
tigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alJll24 de
do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de doe'
Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28 8~ pll'
zembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/
de
blicado no Diário da Reúpblica n." 186, L" Série, de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
EstadO'
Por despacho de 22 de Abril de 1981, do Chefe dO~ desde
-Maior do Exército, entrou no exercício das suas funçoes s dOS
aquela data por urgente conveniência de serviço, nos ter;;;creto'
n." 2 e 3 do artigo 3.° e do n." 1 do artigo 15.° do
-Lei n." 146-C/80, de 22 de Maio.

t3

56/73.)

(São devidos emolumentos

nos termos

do Decreto-Lei

n." 3

(Diário da República n.? 132 - 2.' Série, de 9 de Junho de 1981.)

ribuna
Por despacho de 15 de Janeiro de 1981, visado pelo T
Contas em 30 de Abril de 1981:

Ide

de
f oçõeS jl
Maria José Rosa Chamiço - contratada para exercer as u 1 Civ
auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do pessoa OSdO
do Exército/Batalhão
do Serviço de Material, nos termMarÇO'
n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de ~2 doe294/76,
alinea b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n.

4,' S' .
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de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de
28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/
/80, publicado no Diário da República n." 186, "L' Série, de 13
de Agosto, e do Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São d

'
eVldos emolumentos

(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n," 134 -

2." Série, de 12 de Junho

n." 356/73.)

de 1981.)

d

~()t

espacho de 14 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 28 de Abril de 1981:

de

•
B .
f
_
lVlana aptista Amaro - contratada para exercer as unçoes
de auxiliar de serviço de 2.· classe do Quadro do Pessoal Civil
do Exército /Regimento de Infantaria de Faro, nos termos do
~,o 1 do artigo
3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
o n." 1 do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 de De~~tnbro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, puD cado no Diário da República n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto,
d eCret?-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e alínea b) d? n." 3
o artigO 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
(São d .
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

4abel

1...

(Diá'

no da República

n,? 135 -

2," Série, de 15 de Junho

de 1981.)

~()t

~espacho de 30 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 28 de Abril de 1981:
JOSé
b

lu'

IS Roque

Craveiro - contratado

para

exercer

o cargo

de

de

Sarbeiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão do
'l~iço de Material, nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decretol
1J.,.en,O 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3: da Portaria

N 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho

I .~rtnativo
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
S· ,
JUlhene, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
o.

(Sao

devo
(Idos

emolumentos

nos termos

do Decreto-Lei

n." 356/73.)

Diário

da República

n,? 135 -

2," Série, de 15 de Junho

de 1981.)

• série
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Por despacho de 29 de Setembro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 30 de Abril de 1981:

I de

~:S:

Arménio Guardado Rodrigues Pato - contratado para e~ercer as
ções de operário de 2.' classe (carpinteiro) no Quadro do rteS,
soai Civil do Exército/Escola Prática do Serviço de Trans~~/77,
nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." ~91;/77,
de 22 de Março, do n." 1 do artigo 3.. da Portaria n."
atÍvo
de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Nor.mSéóe,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, 1. ]tJIl1o.
de 13 de Agosto, e do Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
56/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário da República n." 135 -

2.' Série,

de 15 de Junho

Por despacho de 20 de Maio de 1980, visado
Contas em 4 de Maio de 1981:

de 1981.)

pelo Tribuna

I de

adro,

Licenciado Rui José Esteves Ferreira - contratado, além .dO ~jtitar
como médico especialista em oftalmologia do HospI~al 2.' dO
Regional n." I, em tempo inteiro, nos termos do artigO 'gO 1."
Decreto-Lei n." 220/71, de 26 de Maio, n." 1 e 2 d? a~tJ524-C/
n." 2 do artigo 2", n." 1 do artigo 3.. do Decreto-Lei n. eta-VI
/77, de 28 de Dezembro, n." 1 do artigo 15 .. do pecr de 18
n." 373/79, de 8 de Setembro, por força do Despacha ai daS
de Janeiro de 1980, do Chefe do Estado-Maior-oen;c 2.' Sé'
Forças Armadas, publicado no Diário da República n'"02 'da llr'
rie, de 11 de Fevereiro de 1980, e alínea b) do n. 3 rtalJ'lCfI'
tigo 2.. do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços I?ep~ 33/80,
tais das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.
de 13 de Março.
•
o 356/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n." 136 -

2.' Série, de 16 de Junho

d c 1981.)

Por despacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo To
Contas em 6 de Maio de 1981:

I de
'buna

unç6~1
as f 'vl
Franklina de Castro Moreira - contratada para exercer
1O
de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do lPessoto 11'::
do Exército/Hospital
Militar Regional
I, nos te~losço
11·
lV~ar ' aO'
do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 d e
bro, c
do artigo 3.. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezem

11"

4,' S' ,
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iUgado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e do
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, tendo por despacho
de 22 de Abril de 1981 do Chefe do Estado-Maior do ExérCito, entrado no exercício das suas funções desde aquela data,
Por urgente conveniência de serviço, nos termos dos n." 2 e 3
do artigo 3." e n." 1 do artigo 15." do Decreto-Lei n." 146-C /
/80, de 27 de Maio.
(São d

'
eVIdos emolumentos

(D"

,

111710

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/13.)

da República n." 137- 2.' Série, de 17 de Junho de 1981.)

d
Cespacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 12 de Maio de 1981:

~Ot

l.tatia

de

I

sabeI Martins Ferreira da Silva - contratada para exercer
~s funções de auxilar de serviço de 2.' classe do Qiuadro do
t eSSoalCivil do Exército/Batalhão de Administração Militar, nos
2;rrnos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de
• de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei
~'. 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria
~ :91/77, de 28 de Dezembro, por força do Despacho Nor1;tJ~o, n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
J~l Sene, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
ho,

(São
deVidos emolumentos
(Diár'

ro

nos termos do Decreto-Lei

da República n.? 137-2.'

n." 356/73.)

Série, de 17 de Junho de 1981.)

~Ot

desp h
C ac O de 29 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 6 de Maio de 1981:
Cltlll'

de

Inda
fu _da Conceição Nunes Martins - contratada para exercer as
so~çoe~ ?e auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pes~
CIVIl do Exército/Campo
de Instrução Militar de Santa
n,.arfarida, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei
n,' 7~3/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3." da Portaria
Nor 1(77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho
1,' ~a~lVO n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
4 d ene, de 13 de Agosto, e do Decreto-Lei n." 246/80, de
e JUlho, tendo por despacho de 22 de Abril de 1981, do
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suas funções desde aquela data, por
serviço, nos termos dos n." 2 e 3 do
tigo 15.° do Decreto-Lei n." 146-Cf80,
(São devidos emolumentos

• série
4

"
daS
entrado no exercICI~ de
urgente conveniênCIa ar'
artigo 3.° e n." 1 do
de 22 de Maio.

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 139 -

~

2.' Série, de 20 de Junho

Por despacho de 30 de Abril de 1980, visado
Contas em 7 de Maio de 1981:

73

n." 356/

.)

de 1981.)

pelo Tribuna

Ide

pessoal
José Maria, auxiliar de serviço de L" classe do Quadro do e"er'
Civil do Exército/Instituto
de Odivelas - contratado para dro e
cer as funções de vigilante de 2.' classe do mesmo ~uao103/
serviço, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-~eI n~ 191/
/17, de 22 de Março, n." 1 do artigo 5." da Portana n- ortJIa'
/17, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho ~ 186,
tivo n." 254/80, publicado no Diário da República n- 24 de
L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de
Julho.
o 356/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n.O 139 -

2." Série, de 20 de Junho de 1981.)

Por despacho de 6 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de
em 14 de Janeiro de 1981:

cootaS

dO
.
P
.
H'
'1'
d
.
di'
classe
ennques, aUXIlar e serviço
e,
s fIlr"j'
Alb ertino 'erelra
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar d~jgi1aot~
los do Exército - contratado para exercer as funçôes de do o.' 1
de .2." classe do mesmo quadro e serviço, nos termoS o o.'
do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Ma~r;, coo'
do artigo 3.° da Portaria n," 791/17, de 28 de DezemUcado )lo
jugado com o Despacho Normativo n." 254/80, pubj\gostO, e
Diário da República n," 186, L" Série, de 13 de
Decreto-Lei n," 246/80, de 24 de Julho.

6/13.)

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-LeI

(Diário da República n," 139 -

. n." 3 5

1
2.' Série, de 20 de Junho de 198 .1

4,< Sé '
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espacho de 23 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 19 de Novembro de 1981:

de

~or d

Jusr

Ino Gomes Patronilha, auxiliar de serviço de 1.' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - contratado
Para exercer as funções de vigilante de 2.' classe do mesmo
qUadro e serviço, nos termos do n." 1 do artigo 3.. do Decreto-lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3.. da Portaria
n°. 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho
~~r~a:ivo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
. Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
Julho.

(São d

.
eVldos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n.? 139 - 2.' Série, de 20 de Junho de 1981.)

~Ord
Cespacho de 17 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 8 de Maio de 1981:

de

~ero
ando Saraiva de Paiva - contratado para exercer as funções de
~perário (serralheiro) de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil
o, EXército/Museu Militar do Porto, nos termos do n." 1 do
atttgO3,. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1
d
i o ar tiIgo 3." da iPortaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, con~~~do com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
b'Qrio da República n." 186, L' Série, de 13 de Agosto, e do
decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, tendo por despacho
e e 22 de Abril de 1981 do Chefe do Estado-Maior do Exército,
11Otrado no exercício das suas funções desde aquela data, por
a;~ente conveniência de serviço, nos termos dos n." 2 e 3 do
dIgO 3.. e n." 1 do artigo 15.° do Decreto-Lei n." 146-C/80,
e 27 de Maio.
(São
~evidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(D
lá '

rio da República n." 139 -

2." Série, de 20 de Junho de 1981.)

~Or
~espacho de 22 de Setembro de 1980 visado pelo Tribunal
'-Ont
'
as em 6 de Maio de 1981:

JOs'

de

e i\ot6 '
ÇÕe nl0 Ceguinho Magrinho - contratado para exercer as funsoa~ d~ .operário (carpinteiro) de 2: classe do Quadro do PesO.· 1CIVtl do Exército/Museu
Militar de Lisboa, nos termos do
do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,

• série
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n." 1 do artigo 3.' da Portaria n." 791/77, de 28 de DezeJ1lb~~
conjugado com o Despacho Normativo n. 254/80, publicada dO
Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, ecoo
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, tendo por des?:CitO,
de 22 de Abril de 1981 do Chefe do Estado-Maior do E){e por
entrado no exercício das suas funções desde aquela data, dO
urgente conveniência de serviço, nos termos dos n."' 214~_~/80.
artigo 3." e n." 1 do artigo 15. do Decreto-Lei n."
de 27 de Maio.
56/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
0

(Diário da República n." 139 -

2.' Série, de 20 de Junho

de 1981.)

uoa I de

Por despacho de 28 de Dezembro de 1980, visado pelo Trib
Contas em 7 de Maio de 1981:

fOo'

Maria Luísa dos Santos Augusto - contratada para exercer ~ ssoaJ
ções de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do c el dO
Civil do Exército / Academia Militar, nos termos do n. o.' 1
artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, o.' ~
do artigo 2.. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembr~, §
do artigo 53.. do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de AbClbro de
do artigo 48." do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de. ouotu218/16.
1958, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n. bJiCadO
de 27 de Março, Despacho Normativo n." 254/80, pu sto• e
no Diário da República n." 186, I." Série, de 13 de j\gO
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
56/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3

s:

(Diário da República n." 139 -

2." Série, de 20 de Junho

de 1981.)

I de
1P0r despacho de 23 de Janeiro de 1981, visado pelo Tribuna
Contas em 8 de Maio de 1981:
5 fOO'

Maria Cecília Lopes Paulino Rosa - contratada para exerceErIlÚcitO/
ções de telefonista do Quadro do Pessoal Civil do ~ 1 dO
/Direcção do Serviço de Finanças, nos termos do n· n.' 1
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Marto~, coo'
do artigo 3.' da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezem. rado (lo
jugado com o Despacho Norcativo n." 254/80, pub~C 0510. e
Diário da República n." 186, 1: Série, de 13 de
g
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
)
. ,356/13.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n.? 139 -

2.' Série,

de 20 de Junho

1
de 198 .)

4,' Se' ,
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POr d

espacho de 14 de Março de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 6 de Maio de 1981:

de

I\lzira Maria de Figueiredo Santos Azevedo - nomeada enfermeira
de 2.. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Hospital
Militar Regional n." 1, nos termos do n." 1 do artigo 3,· do
Decreto-Lei n." 103(77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do
artigo. 53,· do Decreto-Lei n.? 294/76, de 24 de Abril, alínea b)
do n." 2 do artigo 3." da Portaria n." 791 (77, de 28 de DeZ~~bro, alínea c) do n." 3 do artigo 2." do Estatuto do Pessoal
CIVil dos Serviços Departamentais das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março, tendo entrado
no exercício das suas funções em 22 de Abril de 1981, conforme despacho de 22 de Abril de 1981, do Chefe do Estado-Maior do Exército, por urgente conveniência de serviço, nos
ci,:mos dcs n." 2 e 3 do artigo 3." do n." 1 do artigo 15." do
creta-Lei n." 146-C/80, de 22 de Maio,
(São d

'
eVldos emolumentos

(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 137 -

2,' Série, de 17 de Junho

n." 356/73,)

de 1981.)

~Ot

~espacho de 23 de Julho de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 8 de Maio de 1981:

de

ligia
,
fuM~na Machado Felício Franco - nomeada para exercer, ~s
d nÇOes de monitora do internato do Quadro do Pessoal CIvil
o EXército/Instituto
de Odivelas , nos termos do n." 1 do
a"'
dIgO 3." do Decreto-Lei n." 103(77, de 22 de Março, n." 1
o
iu artigo 3." da Portaria n." 791 (77, de 28 de Dezem~ro, conD?~do com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
d lario da República n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto, e
c~ Decreto-Lei n." 294(76, de 24 de Abril, tendo, por ,despaB ~ de 22 de Abril de 1981 do Chefe do Estado-Maior do
dltereito, entrado no exercício das suas funções desde aquela
e~a, Por urgente conveniência de serviço, nos termo~ d~s n."· 2
/SO do artigo 3." e n." 1 do artigo 15." do Decreto-Lei n. 146-C/
, de 27 de Maio,
(São
devidos emolumentos

(Dic1ri
o da República

nos termos do Decreto-Lei

n,· 139 _

2,' Série, de 20 de Junho

n." 356/73,)

de 1981.)

240

• série

ORDEM DO EX~RCITO N.o 7

----------------------------------------

4
.:.....--

Por despacho de 20 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Maio de 1981:
Licenciado António de Pinho Marques - contratado além do. qtl;~
dro, como médico especialista de ortopedia e traumatolOg1a'llIa_
Hospital Militar Regional n." 2, no regime de 12 horas se de
nais, nos termos do artigo 2.° do Decreto-Lei n." 220/7;i4_C
26 de Maio, n.O 1 e 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei n"
do
/77, de 28 de Fevereiro, despacho de 18 de Janeiro de 198 do
Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, publtc:iro
no Diário da República n." 27, 2." Série, de 1 de Feverpes_
de 1980, e alínea b) do n." 3 do artigo 2.° do Estatuto do daS'
soal Civil dos Serviços Departamentais
das Forças Arma
aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março.
O

.°

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

3

n." 356/7 .)

(Diário da República n." 137 - 2.· Série, de 17 de Junho de 1981.)

1 de
Por despacho de 23 de Maio de 1980, visado
Contas em 19 de Novembro de 1980:

pelo Tribuna

dO
José Maria Dias, auxiliar de serviço de 1.' classe do Quadr~"erPessoal Civil do Exército /Colégio Militar - contratadO para dto e
cer as funções de vigilante de 2." classe do mesmo ~ua. 103/
serviço, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-~el n~ 791/
/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3.. da Portana n. orllla/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho ~ 186,
tivo n." 254/80, publicado no Diário da República. 11· 24 de
L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de
Julho,
n."

(São devidos emolumentos

nos termos

do Decreto-Lei

356/73.)

(Diário da República n.O 139 - 2." Série, de 20 de Junho de 1981.)

ai de
ributl
Por despacho de 8 de Janeiro de 1980, visado pe Io T
Contas em 13 de Maio de 1981:
d atlJ(ÍMaria Joana Mendes - contratada para exercer as funções Cfvil dO
liar de serviço de 2." classe do Quadro do P,essoa1 do n" 1
Exército/Regimento
de Artilharia de Costa, nos termos o
do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Ma~ço'
do artigo 2." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezem r ,

tl" ~
fl"

--::::---------------------------------------4,' S' ,
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do artigo 53,· do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, e
§ 5,· do artigo 48,· do Decreto-Lei n." 41 892, ~e 3 de Outubro
de 1958, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/
/76, de 27 de Março, Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto,
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
(São d '
eVIdos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário da República n.? 142 - 2,' Série, de 24 de Junho de 1981.)

!lor despacho de 11 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 13 de Maio de 1981:

de

'teres

t d~ Piedade

da Cruz Lourenço - contratada para exercer as
llnçoes de auxiliar de serviço de 2," classe do Quadro do PesSOalCivil do Exército/Instituto
Superior Militar, nos termos do
n,~ 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
nea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de
d4 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28
e Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e DesP~Cho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
n, 186, 1." Série, de 13 de Agosto,
(s~o
'
deVIdos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)

;li

(Diário da República n." 142 - 2," Série, de 24 de Junho de 1981.)

~o
r t--spacho de 11 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal de
Ontas em 13 de Maio de 1981:
SOf'
la M
de en~~s Hilário Filipe - contratada para exercer as funç?~s
d aUXIliar de serviço de 2,' classe do Quadro do Pessoal CIvIl
~o EXército/Distrito de Recrutamento e Mobilização de Abran/;' nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/
/7~' de 22 de Março, n." 1 do artigo 2." da Portaria n." 791/
n' ' de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53,· do Decreto-Lei
94/76, de 24 de Abril, e § 5." do artigo 48." do Decretoç~ I n.. 41 892, de 3 de Outubro de 1958, com a nova redaco
Pa dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Desn,.cho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
de 186, 1." Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80,
(S
24 de Julho,
~o
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(O~Vidos emolumentos

.i./

14r'

10

da República n,· 142 _ 2," Série, de 24 de Junho de 1981.)
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Por despacho de 11 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Maio de 1981:
aS
Maria Manuela Pereira de Almeida - contratada para ex.ercerpes.
funções de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do dO
soal Civil do Exército/Instituto
Superior Militar nos termoS ÇO
,
Mar'
n." 1 do artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de 4/16,
alínea b) do n." 3 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 29 de
1
de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3: da Portaria n." 791/~ i54/
28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo ~'. de
/80, publicado no Diário da República n." 186, I." Sefle,
13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de JulhO·
56/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário da República n." 142 -

2.' Série, de 24 de Junho de 1981.)

I de
Por despacho de 29 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 12 de Maio de 1981:
Daniel Asseiceira Mendes - contratado para exercer as funçfe~j~j~
auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do !pessoa S dO
do Exército/Batalhão
do Serviço de Material, nos termMarÇo,
n." 1 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de mbro,
n." 1 do artigo 2.. da Portaria n." 79'1/77, de 28 de Dez~licado
conjugado com o Despacho Normativo n," 254/80, pu stO, e
no Diário da República n." 186, 1." Série, de 13 de A~Oo 53.'
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, n." 2 do artl.go 4S.'
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, § 5: do artl~oJJl a
do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de 1958, Março,
nova redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de !3stado'
tendo por despacho de 22 de Abril de 1981, do Chefe d~' s deSde
-Maior do Exército, entrado no exercício das suas funçãe terJJlos
aquela data, por urgente conveniência de serviço, nosDecreW'
dos n." 2 e 3 do artigo 3.. e n." 1 do artigo 15: do
-Lei n." 146-C/80, de 27 de Maio.
6/73.)
.
o 35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
1
(Diário da República n." 142 - 2.' Série, de 24 de Junho de 198 .)

de
Por despacho de 29 de Janeiro de 1980, visado pelo
Contas em 12 de Maio de 1981:

Tribunal

er.e!·

Maria de Fátima Santos Ruivo Imaginário - contratada :ar~tJa~r~
cer as funções de auxiliar de serviço de 2." classe oMateOIl'
do Pessoal Civil do Exército/Batalhão
do Serviço de

4.' Sé'
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nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77,
de 22 de Março, n.° 1 do artigo 2.° da iPorhria n.° 791/77,
de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo
n.o 254/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série,
de 13 de Agosto, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, n." 2
do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, § 5.0
do artigo 48.° do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de
1958, Com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76,
de 27 de Março, tendo por despacho de 22 de Abril de 1981,
do Chefe do Est<IJdo-Maior do Exército, entrado no exercício
das suas funções desde aquela data, por urgente conveniência
de serviço, nos termos dos n.O 2 e 3 do artigo 3.° e n." 1 do
artigo 15.° do Decreto- Lei n." 146-C / 80, de 27 de Maio.
O

(São d

.
eVldos emolumentos

(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n.s 142 -

n." 356/73.)

2.' Série, de 24 de Junho de 1981.)

~or d
e~pacho de 29 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 12 de Maio de 1981:

de

Bsp.~ra
~ nça Maria Duarte Santos - contratada para exercer as fun~~e~ de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal
IVIl do EXército/Regimento
de Infantaria de Queluz, nos ter:cs do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
De Março, n." 1 do artigo 2.° da Portaria n." 791/77, de 28 de
ez,::lrnbro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
~UbIicado no Diário da República n." 186, I: Série, de 13 de
arrgosto, e do Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, n." 2 do
d 1&0 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, § 5..
1~ artigo 48.° do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de
d 58, Com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76,
de 27 de Março, tendo por despacho de 22 de Abril de 19'81,
d o Chefe do Estado-Maior
do Exército, entrado no exercício
as SU
f
d
as unções desde aquela data, por urgente convemencia
ae .serviço, nos termos dos n." 2 e 3 do artigo 3." e n." 1 do
rtl&O 15." do Decreto-Lei n." 146-C/80, de 27 de Maio.
'A

•

(São
devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário
da República

n.O 142 - 2.' Série, de 24 de Junho de 1981.)

• série
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Por despacho de 29 de Janeiro de 1981, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Maio de 1981:

Ó~:.

Maria de Lurdes Almeida Pimenta dos Santos - contratada
exercer as funções de auxiliar de serviço de 2.. classe do J110s
dro do Pessoal Civil do Exército/Academia
Militar, nos te~ de
do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, ~e : 294/
Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53: do Decreto-Lei n. 1/71,
/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.. da Portaria n." 79 tivo
de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Nor:n;'rie;
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, 1. e
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos

(Diário da República n.· 142-2.'

do Decreto-Lei

n." 3

56/73.)

Série, de 24 de Junho de 1981.)

1 de
Por despacho de 5 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 3 de Maio de 1981:
r lIS
Antónia Margarida do Carmo Lopes - contratada para exerce peso
funções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do 110s
soal Civil do Exército/Escola
de Formação de Sargento;7 d~
termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/ t;VI
22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.. do DeCre rtlltÍlI
n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.. da POde24
n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, DiáriO
de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

356/73.)

n."

(Diário da República n.? 142 - 2.' Série, de 24 de Junho de 1981.)

ai de

uO

Por despacho de 5 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tríb
Contas em 14 de Maio de 1981:

~eS de
Ana Maria Teixeira Bleco - contratada para exercer as fU~~"i1 dO
auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal d o.' 1
Exército/Escola de Formação de Sargentos, nos termOS ~o, aÓ'
do artigo 3.. do Decreto-Lei n.? 103/77, de 22 de M~/76, de
nea b) do n." 3 do artigo 53.. do Decreto-Lei n." 29

4,' Sé '
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24 de Abril, n. o 1 do artigo 3.° da Portaria n.° 791/77, de 28
de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/
/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de
13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São d eVIid os emolumentos

nos termos do Decreto-Lei . n." 35 6/73.)

(Diário da República n,O 142 - 2." Série, de 24 de Junho de 1981.)

!lor d

espacho de 14 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 12 de Maio de 1981:

de

Jorge b
.
f
_
.Qennque Vaz Ferreira - contratado para exercer as unçoes
de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil
do Exército /Batalhão de Infantaria de Angra do Heroísmo, nos
termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de
22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53,° do Decreto-Lei
n,O 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria
~.° 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n.° 246/80, de 24
/ JUlho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário
a R.epública n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto.
(São
.
deVIdos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n,? 142 - 2." Série, de 24 de Junho de 1981.)

I>or d
Cespacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal
antas em 12 de Maio de 1981:

~aria I

de

sabeI Martins Ferreira da Silva - contratada para exercer
~s funções de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do
t eSSaai Civil do Exército/Batalhão
de Administração Militar, nos
2~mos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de
no de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.. do Decreto-Lei
!l'o 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.. da Portaria
d' 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24
/ JUlho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário
a R.epública n." 186, I." Série, de 13 de Agosto.
(S~o
deVidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diár'

la da República n.O 142 _ 2." Série, de 24 de Junho

de 1981.)
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Por despacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Maio de 1981:
-eS
Carlos Manuel Xambre Roxo - contratado para exercer as funtvil
de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Ido
do Exército/Regimento
de Cavalaria de Braga, nos termoS ÇO
n.° 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Mar d~
alínea b) do n." 3 do. artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/~' Z8
24 de Abril, n." 'I do artigo 3: da Portaria n." 791 177, ~es'
de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e 'Mica
pacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da RepU
n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

6/73.)
n." 35

(Diário da República n." 142 - 2." Série, de 24 de Junho de 1981.)

Por despacho de 26 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 14 de Maio de 1981:

I de

aS

Alice Marcelina de Freitas Nóbrega - contratada para exercerpes'
funções de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do rvia"
soai Civil do Exército/Quartel-General
da Zona Milita~ d~ 103/
deira, nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-~el n " dO
S3
/77, de 22 de Março, da alínea b) do n." 3 do artl~O 3. da
Decreto-Lei n." 29'4/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigO 'pes'
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o'blíca
pacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da ReP:6/80.
n." 186, 1: Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 2
de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos

do Decreto-Lei

n." 356/73,)

(Diário da República n." 142 - 2." Série, de 24 de Junho de 1981.)

Por despacho de 4 de Março de 1980, visado
Contas em 6 de Maio de 1981:

a

I de

pelo Tribuo

- s de
Maria Emília Guerreiro - contratada para exercer as furtÇ~eCivil
auxiliar de serviço de 2," classe do Quadro do Pessoa veja.
do Exército/Distrito
de Recrutamento e Mobiliza?ãO o d~03/11.
nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n·o 191/11,
de 22 de Março, n." 1 do artigo 3,° da Portana n. matívo
de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Nor
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n,o 254/80, publicado no Diário da República !'l,O186, La Série,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
tendo, por despacho de 22 de Abril de 1981, do Chefe do
estado-Maior do Exército, entrado no exercício das suas funÇÕesdesde aquela data, por urgente conveniência de serviço, nos
termos dos n." 2 e 3 do artigo 3.° e do n." 1 do artigo 15.°
do Decreto-Lei n." 146-C/80, de 22 de Maio.
(S[o d

.

eVldos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 142 -

n." 356/73.)

2.' Série, de 24 de Junho de 1981.)

Por
despacho de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 7 de Maio de 1981:

de

~a .
ria de Fátima da Silva Leitão. Fernandes Lé - contratada para
eXercer as funções de auxiliar de serviço de 2.. classe do Qua~ro do Pessoal Civil do Exército/Escola
Prática do Serviço de
ransportes, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei
~.o
103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.°
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.°
/ Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n.O 246/
80, de 24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publiCado no Diário da República n." 186, L' Série, de 13 de Agosto.
(S[o d

.

eVldos emolumentos

(Diári

o

d

,.

nos termos do Decreto-Lei
.

n." 356/73.)

a Republica n.? 142 - 2.' Série, de 24 de Junho de 1981.)

Por
~espacho de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de
~
antas em 12 de Maio de 1981:
dUard
f a Gonçalves Fonseca Monteiro - contratada para exercer as
sUnções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pesoal
Civil do Exército/Agrupamento
Base de Santa Margarida,
n
2~s termos do n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de
de
/80 De~embro, conjugado com o Despacho Normativo. n." 254/
d ,publIcado no Diário da República n." 186, L' Série, de 13
de Agosto, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, tendo, por
/spaeho de 22 de Abril de 1981 do Chefe do Estado-Maior
~o eXército., entrado no exercício das suas funções desde aquela
., . d e serviço,
.
e ata
3' por urgente conveniencra
nos t ermos d os n. o, 2
II
do artigo 3.° e do n." 1 do artigo 15." do Decreto-Lei
(S[o . 146-C/80, de 22 de Maio.
Q

dev'd
(D'

I

os emolumentos

lário dR'

a

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

.
epública n." 142 - 2.' Série, de 24 de Junho de 1981.)
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Por despacho de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1981:
Maria Cidália Guedes Medeiros - contratada para exercer as f~
ções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do pes~os
Civil do Exército/Escola de Formação de Sargentos, nos te~ de
do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei
n." 103/77, ~e ; 294/
Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.. do Decreto-Lei
n. 1/77,
/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.. da Portaria
7julbo,
de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
JU'
e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no DiáriO da
pública n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
56/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3

o"

(Diário da República n." 142 - 2.' Série, de 24 de Junho de 1981.)

Por despacho de 4 de Março de 1981, visado
Contas em 13 de Maio de 1981:

pelo Tribun

al de

fOO'

Clotilde Maria da Silva Cardoso - contratada para exercer ~ ssoal
ções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do ~.' 1
Civil do Exército/Instituto
de Odivelas, nos termos do
!lU'
do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Mari~6 de
nea b) do n." 3 do artigo 53.. do Decreto-Lei n." 294 d; ~8
24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, pes'
de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de JulhO, eúblícil
pacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Bep
n," 186, L" Série, de 13 de Agosto.

56/13.)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 3

(Diário da República n,? 142 - 2." Série, de 24 de Junho de 1981.)

Por despacho de 4 de Março de 1980, visado
Contas em 14 de Maio de 1981:

ibunal
pelo Tr

de

e"e!Ce!
para dro da

Ivone Adelaide Alves dos Reis Falcão - contratada
as funções de auxiliar de serviço de 2." classe do QU~ silOS
Pessoal Civil do Exército/Escola
Prática de TransmjsS~í71, ó~
l
termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei o" 10 retO,J,e
22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53" do pec
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n.o 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo" 3.° da Portaria
n.· 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
1.' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
JUlho.
(S~O devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n.? 142- 2.' Série, de 24 de Junho de 1981.)
~Or

despacho de 3 de Abril de 1980, visado
Contas em 13 de Maio de 1981:

pelo Tribunal

de

~enja .
Il1lm de Jesus Santos - contratado para exercer as funções de
aUxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil
~o EXército/Regimento
de Engenharia de Lisboa, nos termos
o n.· 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
~arço, n.? 1 do artigo 3.. da Portaria n." 791/77, de 28 de
eZ~mbro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
~Ublicado no Diário da República n." 186, 1.' Série, de 13 de
gosto, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, tendo, por des~a~ho. de 22 de Abril de 1981, do Chefe do Estado-Maior do
dXercIto, entrado no exercício das suas funções desde aquela
ata, por urgente conveniência de serviço, 110S termos dos n.·· 2
3
e. do artigo 3." e do n." 1 do artigo 15.", do Decreto-Lei
n. 146-C/80, de 22 de Maio.
(S~O

devidos emolumentos
(Diá'
rIO

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

da República n.· 142- 2.' Série, de 24 de Junho de 1981.)

~Or

[eSPacho de 14 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 12 de Maio de 1981:

"!la ~

de

.

fu a:1a Garcia

Saragoça Horta - contratada para exercer as
de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pesteal Civil do Exército/Batalhão
de Infantaria de Aveiro, nos
~~rll1osdo n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei ~.. 103/77, de
de de Março, do n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77,
n. 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo
d~ 254/80, publicado no Diário da República n." 186, 1.' Série,
13 de Agosto, Decreto- Lei n." 246/80, de 24 de Julho, tendo,
80 nÇoes
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'or
por despacho de 22 de Abril de 1981, do Chefe do Estado-M~la
do Exército, entrado no exercício das suas funções desde aq~. Z
data, por urgente conveniência de serviço, nos termos dos n. r.ei
e 3 do artigo 3.· e do n." 1 do artigo 15.·, do. Decreton." 146-C/80, de 22 de Maio.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 142-2.'

Série, de 24 de [unho

Por despacho de 14 de Abril de 1980, visado
Contas em 13 de Maio de 1981:

73

n." 356/

.)

de 1981.)

pelo Tribuna

Ide

ões
Ana Maria Parracho Marques - contratada para exercer as fL!O~ivil
de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal o 1
do Exército/Escola Prática de Engenharia, nos termos do !l'alí'
do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Març~6 de
nea b) do n." 3 do artigo 53.· do Decreto-Lei n." 294/ d~ Z8
24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791;77, peS'
de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e 'blicP
pacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Repll
n." 186, L' Série, de 13 de Agosto.
56/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário da República n.· 142 -

2.' Série, de 24 de [unho

de 198!.)

Por despacho de 23 de Abril de 1980, visado pelo Tn
Contas em 12 de Maio de 1981:

'bU!lal de

r aS
Manuel Fernando da Cunha Ferreira - contratado para exerce pes'
funções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro dOasdO
soal Civil do Exército/Regimento
de Comandos, nos ter~arço,
n." I do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de ~2 d.e 294/76,
alínea b) do n." 3 do artigo 53: do Decreto-Lei n. 1/77, de
de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 79
pes'
28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de JUlh~úbliCP
pacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Re
n." 186, L' Série, de 13 de Agosto.
• 356/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n.· 142 -

2.' Série, de 24 de [unho

de 198!.)

4,' Sé '
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de

~aria Guilhermina Calqueiro Silva - contratada para exercer as
fUnções de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do PessOalCivil do Exército/Regimento de Infantaria de Castelo Branco,
nos termos do n." 1 do artigo 3,· do Decreto-Lei n." 103/77,
de 22 de Março. alínea b) do n." 3 do artigo 53,° do Decreto-lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3,· da Portaria
n- 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24
de Julho, Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário
da República n." 186, 1." Série, de 13 de Agosto,
(São d

'
eVldos emolumentos

(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n,· 142-2,'

n." 356/73,)

Série, de 24 de Junho de 1981.)

()Or

despacho de 29 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 12 de Maio de 1981:

de

~anu 1
f e Marcelino Rosendo Alfredo - contratado para exercer as
unções de auxiliar de serviço. de 2,' classe do Quadro do PessO~1Civil do Exército/Colégio Militar, nos termos do n." 1 do
~rbgO 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b)
I\~ ?,O 3 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de
D tIl, n: 1 do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 de
eZ~rnbro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
~Ubhcado no Diário 'da República n." 186, L" Série, de 13 de
gosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
(São
devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diá'
no da República

n.? 142 _

2,' Série, de 24 de Junho

de 1981.)

~()r

desp h
C ac O de 12 de Junho de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 12 de Maio de 1981:

de

~()Sa

Q ~aria

Simões Pereira - contratada para exercer as funções
de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil
n~ EXército/Batalhão. do Serviço de Material, nos termos do
1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
nea b) do n." 3 do artigo 53,· do Decreto-Lei n." 294/76,

au
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de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria n," 791/77. d:
28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de JulhOfle.
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da
pública n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto.
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário da República n.' 142- 2.' Série, de 24 de Junho de 1981.)

Por despacho de 23 de Julho de 1980, visado
Contas em 14 de Maio de 1981:

pelo Tribua

aI de

José Maria Frade Almeida - contratado para exercer as fuaçõe~í~~
auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal
do
do Exército/Direcção
do Serviço de Fortificações e Obras Lei
Exército, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Dec~e~0·53.'
n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artl~ o 3.'
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artlg!ll o
da !Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugadO CO fle'
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diári~ d~ 1,46/
pública n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto·LeI n.
80, de 24 de Julho.
56/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário da República n," 142-2."

Série, de 24 de Junho de 1981.)

'buaal de
Por despacho de 17 de Setembro de 1980, visado pelo Tri
Contas em 11 de Maio de 1981:
Américo da Silva Azevedo - contratado para exercer as funçfe~i~~
operário (carpinteiro) de 2." classe do Quadro do Pess~a a: 1
do Exército/Manutenção
Militar do Porto, nos termos o o: 1
do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, colt·
o
do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezem?r do 00
jugado com o Despacho Normativo n." 254/80, pubhcaecreto'
Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de AgOsto,: ZZ de
-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, tendo, por despach?
e atrado
Abril de 1981, do Chefe do Estado-Maior do ExérCIto, ~geltt~
no exercício das suas funções desde aquela data, por tigO 3·
conveniência de serviço, nos termos dos n"· 2 e 3 do ~ de ~~
e do n." 1 do artigo 15.", do Decreto-Lei n.· 146-C/8 •
de Maio.
3)
. • 356/7'
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n.' 142- 2.· Série, de 24 de Junho de 1981.)

4,' Sé '
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espacho de 22 de Setembro de 1980, visado 'Pelo Tribunal
Contas em 8 de Maio de 1981:

de

~

----------------------------------------------!lar d

.\nt· ,

Damas Rodrigues - contratado para exercer as funções de
operário (serralheiro) de 2," classe do Quadro do Pessoal Civil
do EXército/Regimento
de Infantaria de Abrantes, nos termos
do n,· 1 do artigo 3,· do Decreto-Lei n," 103/77, de 22 de
Março, do n." 1 do artigo 3,· da Portaria n." 791/77, de 28
de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/
/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de
13 de Agosto, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, tendo,
Por despacho de 22 de Abril de 1981, do Chefe do Estado-Maior do Exército, entrado no exercício das suas funções desde
aquela data, por urgente conveniência de serviço, nos termos
dos n,·' 2 e 3 do artigo 3.. e n." 1 do artigo 15.. do Decreto'lei n,· 146-C/80, de 22 de Maio,

Onl0

(São d

'
eVldos emolumentos

(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 142 -

o.. 356/73,)

2,' Série, de 24 de Junho de 1981.)

~or
~espacho de 1 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal
antas em 12 de Maio de 1981:

de

lOSé
r~e~nando Joaquim - contratado

para exercer as funções de ope-

E r~o (serralheiro) de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do
n ~ercito/Regimento de Engenharia de Lisboa, nos termos do
d' 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
~o n.. 1 do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 de Depe~~ro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
",U licado no Diário da República o.. 186, L" Série, de 13 de
gasto, Decreto-Lei n." 246/80 de 24 de Julho, tendo, por
d esp
,
d acho de 22 de Abril de 1981, do Chefe do Estado-Maior
do EXército, entrado 00 exercício das suas funções desde aquela
ti ~a, Por ~rgente conveniência de serviço, nos termo~ dos n,·' 2
/80 do artJgo 3,· e n." 1 do artigo 15" do Decreto-Lei n, ·146-C/
, de 22 de Maio,
(S~o
dev'
Idos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário
da República

n," 142 -

2." Série, de 24 de Junho de 1981.)
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Por despacho de 1 de Outubro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 12 de Maio de 1981:

1 de

ercer
José Alberto Simões Machado Belford - contratado para ex dro
as funções de operário (serralheiro) de 2," classe do QuaJ.,is'
do 'Pessoal Civil do Bxército/Regirnento
de Engenhari,a doe103/
boa, nos termos do n." 1 do artigo 3,· do Decreto-Lei n'91/11,
/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 7 tiVO
de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho No:m;érie.
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, 1. Ju1bO•
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de f dO
tendo, por despacho de 22 de Abril de 1981, do Che eftlo'
Estado-Maior do Exército, entrado no exercício das suasrviÇO.
ções desde aquela data, por urgente conveniência de ,s~ 15.'
nos termos dos n,08 2 e 3 do artigo 3." e n." 1 do artJg
do Decreto-Lei n." 146-C/80, de 22 de Maio,
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/13,)

(Diário da República n." 142 - 2," Série, de 24 de Junho de 1981,)

Por despacho de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 11 de Maio de 1981:

Ide

ães

~::Soal

António Carlos Ribeiro Lino - contratado para exercer as
de operário (electricista) de 2." classe do Quadro do terttl0s
Civil do Exército /Batalhão do Serviço de Material, nOS 22 d~
do n." 1 do artigo 3,° do Decreto-Lei n." 103/77, de to.VJ
'd 53.. o Decre
M·arço, da alínea b) do n." 3 do artigo
portatl'a
n." 294/76, de 24 de Abril, do n." 1 do artigo 3" da spacbO
n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o De o 186.
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Repúblic~ n'24 de
I." Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, e
Julho,
6/13,)
•
o
35
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n." 142 -

2,' Série, de 24 de Junho

de 1981,)

'buna
Por despacho de 28 de Dezembro de 1979, visado pelo TO
Contas em 12 de Maio de 1981:

Ide

~ S de
funÇoe da
Lília Gonçalves dos Santos - contratada para exercer as 1 Civil ,
auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoa
dO ar
Exército/Regimento
de Artilharia de Costa, nos terrno~,o 1 d~
tigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Març0j, o n:
artigo 2." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezern r ,

4,' Sérl'e
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<lo artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, § 5:
do artigo 48." do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro de
1958, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76,
de 27 de Março, Despacho Normativo n." 254/80, publicado
no Diário da República n." 186, L' Série, de 13 de Agosto, e
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.

(São d

.
eVldos emolumentos

(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

n.· 142 - 2.. Série, de 24 de Junho de 1981.)

~or d
espacho de 28 de Dezembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 12 de Maio de 1981:

de

~aria A.
de de~~ide Reis Lucena - contratada para exercer as funç?~s
d auxlhar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal ClVJI
o EXército/Instituto de Altos Estudos Militares, nos termos do
n.· I do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
n.· 1 do artigo 2.· da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
ConjUgado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado
~ Diário da República n." 186, 1.. Série, de 13 de Agosto,
decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, n." 2 do artigo 53."
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, § 5." do artigo 48:
noo Decreto-Lei n." 41 892 ' de 3 de Outubro de 1958, com a
~ va redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de
d arço, tendo, por despacho de 22 de Abril de 1981, do Chefe
f o Estado-Maior do Exército entrado no exercício das suas
n~nções desde aquela data, po; urgente conveniência de serviço,
d S termos dos n." 2 e 3 do artigo 3: e n." 1 do artigo 15:,
o Decreto-Lei n." 146-C/80, de 22 de Maio.
(Sao
deVidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Didr'
to da República

n.· 142 - 2.' Série, de 24 de Junho de 1981.)

~Or

despa h
C
c o de 27 de Novembro de 1979, visado pelo Tribunal de
Ontas em 29 de Maio de 1981:
~a'ria

li

fll elena Almeida da Rocha Pito - contratada para exercer as
So nrõe~ de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pes-

te: Civil do Exército/Direcção
do Serviço de Material, nos
~~~os do n." I do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de
~8 d e Março, n." I do artigo 2: da Portaria n." 791/77, de
e Dezembro, n." 2 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/

• Série
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---------------------------------------/76,

de 24 de Abril,

§ 5.° do artigo 48.° do Decreto,~e~
de 1958, com a nova redacÇbO
dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Des~a:86,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n. ~4
L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de
de Julho.

n." 41 892, de 3 de Outubro

(São devidos emolumentos

73
n." 356/ .)

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n," 144 - 2.' Série, de 26 de Junho de 1981.)

Por despacho de 29 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 2 de Junho de 1981:

I de

fOP'

Maria Filomena Tavares de Jesus - contratada para exercer as soai
s
ções de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro d.o pe 1I0s
Civil do Exército/Regimento
de Engenharia de EspJOh~1 de
termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/ 'Vi
22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do Decret~~ria
n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3: da poracbO
n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o. Des~ 186,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n'24 de
L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de
Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

.

°

n,

3

56/73.)

(Diário da República n." 146 - 2.' Série, de 29 de Junho de 1981.)

Por despacho de 4 de Março de 1980, visado
Contas em 18 de Maio de 1981:

'bunal de
pelo T n

6es de
Maria José Matos Neto - contratado para exercer as fun~'vi1 dO
auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal I o: 1
Exército/Escola
Prática de Transmissões, nos termoS d~o, IIU'
do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Ma;/76, de
nea b) do n" 3 do artigo 53.. do Decreto-Lei n,· 29 de ~8
7
24 de Abril, n." 1 do artigo 3.. da ortari an." 791/7 , e ~541
de Dezembro, conjugado com o Despacho Normati~O ;~je, de
/80, publicado no Diário da República n." 186, 1. lha.
13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Ju
)
13
356/ .
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei

n"

(Diário da República n," 146 - 2,' Série, de 29 de Junho de 1981,)

4,' Série
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de

!\faria Luísa Rodrigues Moreira - contratada para exercer as funÇões de médica interna de especialidade, além do quadro, do
lIospital Militar Principal, nos termos do artigo 2,· do Decreto-Lei n." 220/71, de 26 de Maio, n.· 2 do artigo 2." e n." 1
do artigo 3." do Decreto-Lei n." 524-C/77, de 28 de Dezembro,
Despacho de 18 de Janeiro de 1980 do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, publicado no Diário da República
n.o 27, 2." Série, de 11 de Fevereiro de 1980.
A.uferirá a remuneração mensal de 14066$00, correspondente a
24 horas semanais de serviço com base na letra «G».
(São d

'
eVldos

emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.· 146 -

n." 356/73.)

2," Série, de 29 de Junho de 1981.)

!lar
~espacho de 4 de Junho de 1980, visado pelo Tribunal
antas em 14 de Maio de 1981:

de

~a~el Ferreira Brota, auxiliar de serviço de L" classe do Quadro
So Pessoal Civil do Exército/Campo
de Instrução Militar de
danta Margarida - contratado para exercer o cargo de vigilante
de 2.· classe, do mesmo quadro e serviço, nos termos do n." 1
do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1
o
iu artigo 5." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezem?ro, conD~~do com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
blario da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e
ecreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São d
evidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diá'
riO

~ar

da República n," 146 -

2." Série, de 29 de Junho de 1981.)

desp h
C ac O de 13 de Agosto de 1980, visado pelo Tribunal
antas em 14 de Maio de 1981:

de

~afael

Q Nunes - contratado para exercer as funções de barbeiro do
taUadro do Pessoal Civil do Exército/Campo de Instrução Milibr de Santa Margarida, nos termos do n." 1 do artigo 3.. do
eCteto_Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3..
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da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado cont :'
fl
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da ,Lei
pública n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto
n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n."

73
356/ .)

(Diário da República n." 146 - 2.· Série, de 29 de Junho de 198!.)

Por despacho de 22 de Setembro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 4 de Maio de 1981:

1 de

õ s de
Carlos Manuel de Azevedo - contratado para exercer as funÇ eCivil
operário de 2: classe (serralheiro) do Quadro do pessoa! 1 dO
do Exército/Museu
Militar de Lisboa, nos termos do n. ,1
artigo 3.° do Decreto, Lei n." 103/77, ae 22 de Março, n. OU'
do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro c UO
jugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publica ~o, e
Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de AgoS
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.

d

o

(São devidos emolumentos

nos termos

do Decreto-Lei

n,

356/73.)

(Diário da República n." 146 - 2.' Série, de 29 de Junho de 1981.)

ibunal
Por despacho de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Tr
Contas em 4 de Maio de 1981:

de

e
õeS d.
Manuel Augusto Garcia - contratado para exercer as funÇI CivIl
operário de 2: classe (serralheiro) do Quadro do pesso~·So 3-'
do Exército/Academia
Militar, nos termos do n.o 1 do ar/so 3.'
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 3 do ar ~oJ1l o
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conju.ga~O da fle:
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no DIáriO etO,~1
pública n.' 186, I: Série, de 13 de Agosto, e pecr
n.' 246/80, de 24 de Julho.

n." 356/13.)
(Silo devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.' 146 -

2.· Série, de 29 de [unbo de 1981.)

4,' Sé .
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espacho de 11 de Março de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 17 de Fevereiro de 1981:

de

!lor d

flaustina Albino, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Transmissões - nomeada
c.ozinheira do referido quadro/R'T, nos termos do n." 1 do artigO 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do
artigo 5.. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado
cam o n." 3 do artigo 25." do Decreto-Lei n." 49410, de 24
de Outubro de 1969, Despacho Normativo n." 254/80, publicado
no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto,
e. Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, ficando assim rectificado o constante na parte respectiva do Diário da República
n.. 122, 2: Série, de 28 de Maio de 1981.
(São d

.
eVldos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

.

n." 356/73_)

(Diário da República n," 137 - 2.' Série, de 17 de Junho de 1981.)

!lar
~espacho de 15 de Julho de 1980, visado pelo Tribunal
antas em 28 de Abril de 1981:

de

Cira .
Clete do Rosário Ferreira - nomeada para exercer as funções
~e cO~inhcira do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
_~~enor Militar, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto.el n.. 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3.. da Portaria
~ 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho
I ~r~a~ivo n." 254/80, publicado no Diário ~a Roepública n." 186,
Q' Sene, de 13 de Agosto, do Decreto-Lei n. 246/80, de 24
de JUlho, e n." 1 do artigo 25.. do Decreto-Lei n." 49410,
e 24 de Novembro de 1969.
(São
deVidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diá'
no da República n.? 146 _ 2." Série, de 29 de Junho de 1981.)

!lor
~espacho de 16 de Julho de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 28 de Abril de 1981:
~ar'

de

la G .
de ra:1ete Pinto Guedes - nomeada para exercer as funções
Su cO~Inheira do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
'L ~efJor Militar, nos termos do n." 1 do artigo 3.. do Decretoel n.. 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3.. da Portaria
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acbO
n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Des~ 186,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n. 4 de
1.. Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 2
Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n."

356/13.)

(Diário da República n," 146- 2.' Série, de 29 de Junho de 1981.)

Por despacho de 7 de Novembro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 27 de Maio de 1981:

1 de

õeS

José Sesifredo Estevens Colaço - oomeado para exercer as ~u~çdO
de desenhador de 2: classe do Quadro do Pessoal Clv dO
Exército/Direcção
do Serviço Histórico Militar, nos ter~~ço,
o." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
bro,
o: 1 do artigo 3: da Portaria o: 79'1/77, de 28 de Deze~adO
coojugado com o Despacho Normativo o: 254/80, pub ostO,
no Diário da República o: 186, I: Série, de 13 de ,;\g • 3
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e alínea b) do.t
do artigo 53: do Decreto-Lei o: 294/76, de 24 de j\b!l'
56/13.)
(São devidos emolumentos oos termos do Decreto-Lei n." 3
(Diário da República n,? 146- 2.' Série, de 29 de Junho de 1981.)

Por despacho de 6 de Março de 1981, visado
Contas em 28 de Maio de 1981:

pelo TribuO

ai de
coti'

Jorge Rosa Capitolino - nomeado para exercer as fuoções deto de
nheiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Reg!rtle~ .. d~
Infantaria de Abrantes, nos termos do o: 1 do artIgo (gO 3·
Decreto-Lei o." 103/77, de 22 de Março, do n." 1 do ardI colll
. ga o
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, COo!~. da lU:
o Despacho Normativo n." 254/80, publicado 00 Dzarzo to,Lel
pública n." 186, 1.. Série, de 13 de Agosto, e De~e Abril
n." 246/80, de 24 de Julho, tendo, por despacho de 22 ~o 110
de 1981, do Chefe do Estado-Maior do Exército, ent\e col1;
exercício das suas funções desde aquela data, por urge°tigo ).
veniêocia de serviço, nos termos dos o."· 2 e 3 do ~ 22 de
do o: 1 do artigo IS: do Decreto-Lei n." 146-C/80, e
Maio.
.
• 3 56/13.)
(São devidos emolumentos oos termos do Decreto-Le- n.
(Diário da República n.· 146 - 2.' Série, de 29 de Junho de 1981.)

4,' Sé '
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espacho de 18 de Novembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 29 de Abril de 1981:

de

~
Por d

Artur Ferrer Henriques Bastos dos Reis, professor provisório do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - reconduzido no referido cargo para o ano lectivo de 1980-81, nos
termos do n." 1 do artigo 3.· do Decreto-Lei n.· 103/77, de 22
de Março, e alínea c) do n." 1 e n." 2 do artigo 5." do Decreto-Leí n." 46377, de 11 de Junho de 1965.
(S[o d

'

.

eVldos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n." 121- 2.' Série, de 27 de Maio de 1981.)

Por d
espacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 27 de Maio de 1981:

de

leop

.
oldlUa da Conceição Louro Breia, auxiliar de serviço de 2.' classe
o
d. Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Artilhar~a de Lisboa - nomeada cozinheira do referido quadro/Depõ.
Sito Gera] de Material de Guerra, nos termos do n." 1 do
art'
dIgo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1
. o artigo 5." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, con~~~do com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
da República
186, 1.' Série, de 13 de Agosto, DecretoI) 1 n." 246/80, de 24 de Julho, e n." 3 do artigo 25." do
ecreto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro de 1969.

_(;:io

(S[o d

n."

.

eVIdos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diã'
no da República n.· 144- 2.' Série, de 26 de Junho de 1981.)

Por

desp h
C ac o de 14 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal
Ootas em 14 de Maio de 1981:

de

~aria
d da PaiXão Martins, auxiliar de serviço de 2.' classe do Qual~O do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Artilharia de
o
t;Sb a - nomeada cozinheira do referido quadro/Instituto
Milid~ dos Pupilos do Exército, nos termos do n." 1 do artigo 3.°
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 5.°
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o
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado cO~e_
D~spacho Normativo, ?." 254/80, publicado no Diári?
246/
publica n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, Decreto-Lei n. _Lei
/80, de 24 de Julho, e n." 3 do artigo 25." do Decreto
n." 49410. de 24 de Novembro de 1969.

d:

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

13

n." 356/

.)

(Diário da República 11.° 144 - 2." Série, de 26 de Junho de 1981.)

1 de
Por despacho de 23 de Julho de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 11 de Maio de 1981:

úOlivia Joaquim Neto - nomeada para exercer as funções de CO de
nheira do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regime~to 3.'
Cavalaria de Santa Margarida, nos termos do n." 1 do art~g~ 3.'
do Decreto-Lei n." 103(77, de 22 de Março, n." 1 do arUg rn o
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado CO flcD~spacho Normativo, ?." 254/80, publicado no Diária
246!
publica n." 186, L" Sene, de 13 de Agosto, Decreto-Lei n- to-VI
e
/80, de 24 de Julho, n." 3 do artigo 25." do Decr aCPo
n." 49410, de 24 de Novembro de 1969, tendo, por des~"érde 22 de Abril de 1981, do Chefe do Estado-Maior do data,
cito, entrado no exercício das suas funções desde aquela 2 e 3
por urgente conveniência de serviço, nos termos do~ O;'!46-C/
do artigo 3." e n." 1 do artigo 15." do Decreto-Lei n.
/80, de 22 de Maio.
56/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3

d:

(Diário da República n." 144 -

2.' Série, de 26 de Junho de 1981.)

ibUoal
Por despacho de 30 de Julho de 1980, visado pelo Tr
Contas em 18 de Abril de 1981:

de

~ s de
Albertina Maria Ferreira - nomeada para exercer as fUOÇ~~e(ltO
cozinheira do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regl3 o dO
de Artilharia de Leiria, nos termos do n." 1 do artigo(g~ 3:
Decreto-Lei n." 103(77, de 22 de Março, n." 1 do ar ICOm o
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugadO

4.' Sé .
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Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da RePública n." 186, L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/
/80, de 24 de Julho, e n." 3 do artigo 25." do Decreto-Lei
n.· 49410, de 24 de Novembro de 1969.
(São d

.
eVldos emolumentos

(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 144-2."

n." 356/73.)

Série. de 26 de Junho de 1981.)

~or d

e~pacho de 11 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 19 de Maio de 1981:

de

Dina ArICe G'ornes da SIlva Marques, professora e f ectíva
.
do M"nust~t10 da Educação e Ciência - nomeada em comissão de serViÇOpara o Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Mili~ar dos Pupilos do Exército, nos termos do n." 1 do artigo 3."
do De~reto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea. c) do n." 1
dO artIgo I." e n." 2 do artigo 2." do Decreto-Lei n." 46377.
delI de Junho de 1965, e da alínea d) do n." 3 do artigo 2."
l'0 Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços Departamentais das
d orças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/80, de 13
e Março.
eÓ,

(São
devidos emolumentos
(Diári

~at

o

d

•.

nos termos do Decreto-Lei

a República n." 144-2.'

n." 356/73.)

Série. de 26 de Junho de 1981.)

desp h
C ac O de 25 de Novembro de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 20 de Maio de 1981:

}lld'

de

Ite p .
. .
C· . erelra dos Santos enfermeira de 2.' classe dos Hospitais
d lVISde Lisboa - nomeada enfermeira de 2: classe do Quadro
d~ PeSsoal Civil do Exército /Jnstituto de Odivelas, nos termos
D n.· 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 28 de
doe~rnbro, e da alínea e) do n." 3 do artigo 2." do Estatuto
das essoal Civil dos Serviços Departamentais das Forças Arma, aprOvado pelo Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março.
(S~o
dev'd
(D' I os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
lário d

a República

n.? 144- 2.' Série. de 26 de Junho de 1981.)
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.
1 de
Por despacho de 16 de Novembro de 1979, visado pelo Tnbuna
Contas em 27 de Maio de 1981:
Maria Rosa Bernardo Pais, auxiliar de serviço de 2: classe do. QU;;
dro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Artil.har~eral
Lisboa - nomeada cozinheira do referido quadro / DepósJto • dO
de Material de Guerra, nos termos do n." 1 do artigo _3~ 5'Decreto-Lei n.' 103/77, de 22 de Março, n.' 1 do artlg J1l
da Portaria n.' 791/77, de 28 de Dezembro, conjugadO CD fie'
Despacho Normativo n.' 254/80, publicado no Diário da .Lei
pública n.' 186, L" Série, de 13 de Agosto, Decret~eto'
n.' 246/80, de 24 de Julho, e n.' 3 do artigo 25.' do Dec
-Lei n.' 49410, de 24 de Novembro de 1969.

°

(São devidos emolumentos

nos termos

do Decreto-Lei

56/73.)

n." 3
(Diário da República n.' 146 - 2.· Série, de 29 de Junho de 1981.)

1 de
Por despacho de 29 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 14 de Janeiro de 1981:

dO
Lídia dos Santos Almeida, auxiliar de serviço de 2." cla~S~ de
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do se~VIÇqtla'
Informática do Exército - nomeada cozinheira do refefld~ rJ1los
dro/Depósito
Geral de Material de Transmissões, noS
de
do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 28 de
Março, n." 1 do artigo 5." da Portaria n." 791/77, de 254/80,
Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 13 de
publicado no Diário da República n.' 186, L" Série, de ll: 3
Agosto, do Decreto-Lei n.' 246/80, de 24 de Julho, e erllbro
do artigo 25.' do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Nov
de 1969.

;2

(São devidos emolumentos

nos termos

do Decreto-Lei

56/73.)

n." 3
(Diário da República n." 146 - 2." Série, de 29 de Junho de 1981.)

1 de
Por despacho de 6 de Março de 1980, visado
Contas em 29 de Maio de 1981:

pelo Tribuna

saota
Maria Leonor Martins, enfermeira de 2," classe do Hospital d;o 1'eS'
Maria - nomeada enfermeira de 2." classe do Quadro InfectO:
soal Civil do Exército/Hospital
Militar de Doenças eto·Le~
-Contagiosas, nos termos do n." 1 do artigo 3" do DeC~jgo ~.
n." 103/77, de 22 de Março, alinea b) do n." 2 do ar

4,- Sér'
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da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, da alínea c) do
n.O 3 do artigo 2.° do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços
Departamentais das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n,O33/80, de 13 de Março, e alínea b) do n." 3 do artigo 53.°
do Decreto-Lei n.? 294/76, de 24 de Abril.
(São d

.
eVIdos emolumentos

(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 146 -

n." 356/73.)

2." Série, de 29 de Junho de 1981.)

~Or

~espacho de 15 de Julho de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 8 de Abril de 1981:

de

4a '
ria CláUdia Pereira Alves - nomeada para exercer as funções de
~oZin~eira do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
.~~erlOr Militar, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decretoei n.O 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3.° da Portaria
791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho
1 ~r~a~ivo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
J' Sene, de 13 de Agosto, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
<IUlho, e n." 3 do artigo 25.. do Decreto-Lei n." 49410, de 24
e Novembro de 1969.
(S~O
deVidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
~Q

(D'á
I rio da República

Por

n." 146 _ 2." Série, de 29 de Junho de 1981.)

desp h
ac o de 30 de Julho de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 4 de Maio de 1981:

C

los·
e ~

de

,

Co ~fIa de Magalhães -

nomeado para exercer as funções de
d ZInheiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão
d~ Infantaria Mecanizado, nos termos do n." 1 do artigo 3..
da Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3..
D Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o
pLÍe~rachoNormativo n." 254/80, publicado no Diário da Ren,' ICa n.. 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
'lei246/80, de 24 de Julho, e n." 3 do artigo 25.. do Decreto(S~O
n,' 49410, de 24 de Novembro de 1969.
deV'd
(

lOS

Diário

emolumentos
da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

n." 146 - 2." Série, de 29 de Junho de 1981.)
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Por despacho de 11 de Agosto de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 29 de Maio de 1981:

1 de

C otrO
Ramiro Manuel Elias da Silva, enfermeiro de 2: classe do . e de
de Saúde Mental Infantil de Lisboa - nomeado enferI?elr~i1j.
2.' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Hospltal Vi
tar Principal, nos termos do n." 1 do artigo 3.· do Decr~t~ Z.'
n." 103/77, de 22 de Março, da alínea b) do n." 2 do arUg ,3
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, alínea e) do n~ar'
do artigo 2: do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços. V: 33/
tamentais das Fcrças Armadas, aprovado pelo Decreto-:Le1 ~', dO
/80, de 13 de Março, e alínea b) do n." 3 do artigo
.
Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 3

56/13.)

(Diário da República n.? 146 - 2.' Série, de 29 de Junho de 1981.)

Por despacho de 17 de Setembro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 2 de Junho de 1981:

Ide

dO
Maria Isabel .R~is Seba~tiã.o, vigil.ante de 2.'. classe do Qua::OCOll'
Pessoal ClVlI do Exército/Instituto
de Odivelas - nornea
qlla'
servador preparador de laboratório de 3: classe, do rnes~Ocret~·
dro e serviço, nos termos do n." 1 do artigo 3." do p~rtatla
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 5." da pacbO
n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com oDes, 186,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n'de Z4
1.' Série, de 13 de Agosto, e do Decreto-Lei n." 246/80,
de Julho.

13.)

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

o" 356/

(Diário da República n." 146 - 2." Série, de 29 de Junho de 1981.)

de
ribunal
Por despacho de 11 de Janeiro de 1980. visado pelo T
Contas em 14 de Maio de 1981:
cer
e"er
Carmen Maria Mota Bandeira Oliveira - contratada para adrO dO
as funções de auxiliar de serviço de 2: classe do QU terp10s
P.essoal Civil do Exército/Instituto
Superior Milit~r, n~~ 2Z
do n." I do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, . n. Z9
Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53: do Decreto-Lei .

~i
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/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/77,
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da RePública n. o 186, 1.· Série, de 13 de Agosto.
de 28 de Dezembro,

(São d

.
eVldos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 142 -

2.' Série, de 24 de Junho

n." 356/73.)

de 1981.)

~or
despacho de 28 de Abril de 1980, visado
Contas em 12 de Maio de 1981:

pelo Tribunal

de

~edro
~aDuel Folgado dos Santos - contratado para exercer as
unçoes de auxiliar de serviço de 2.· classe do Quadro do PesSOalCivil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército,
~os termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77,
de 22 de Março, n." 1 do artigo 3." da iPortaria D." 791/77,
: 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo
~. 254/80, publicado no Diário da República n." 186, L' Série,
te 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
ndO, por despacho de 22 de Abril de 1981, do Chefe do
~tado-Maior do Exército entrado no exercício das suas funÇOes
d esd e aquela data, por' urgente conveniencra
'.
. d e serviço,
.
t
nos
dernJos dos n." 2 e 3 do artigo 3." e do n." 1 do artigo 15."
o Decreto-Lei n." 146-C/80, de 22 de Maio.
f

t

(São

de .

(D'

vldos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

lário da República n.? 142 -

2.' Série, de 24 de Junho

n." 356/73.)

de 1981.)

~or
despacho de 20 de Janeiro de 1981 visado pelo Tribunal
COnt
'
as em 7 de Maio de 1981:

de

~erced
fu es~Adélia Paisana Lopes Reis - contratada para exercer as
son[oe,s ,de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pesnoa CIVIl do Exército/Quartel-General/Rcgião
Militar de Lisboa,
deS2termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77,
'l . 2 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreton/17 n.° 29'4/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria
24 d 91/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei D." 246/80, de
Di' ~ Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
(São arlo da República n." 186, I.' Série, de 13 de Agosto,
dev'd
.1 Os emolumentos

(D'á
I

rio d

nos termos do Decreto-Lei

a República n,O 142 -

2,' Série, de 24 de Junho

n." 356/73.)

de 1981.)
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Por despacho de 19 de Março de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 29 de Maio de 1981:

I de

ões

Francisca Rosa Tomé Andrade - contratada para exercer as fun~iVil
de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Illos
do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército, oos te~ de
do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei 0.° 103/77, de 28 de
Março, n." 1 do artigo 2.° da Portaria n." 791/77, de 26 oe
Dezembro, n." 2 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/7 , de
2
24 de Abril, '§ 5." do artigo 48." do Decreto-Lei n." 4189 ;eto"
3 de Outubro de 1958, com a nova redacção dada pelo D:C254/
-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despacho Normativo n. de 13
/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Séne,
de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 144-2."

n." 3

56/13.)

Série, de 26 de Junho de 1981.)

de
Por despacho de 14 de Abril de 1980, visado
Contas em 14 de Maio de 1981:

pelo Tribunal

.eS de
José Cardoso Sá Pinto - contratado para exercer as funço Civil
auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do pessoal n.' 1
do Ex~rcito/Escola Prática de Engenharia, nos termos do o, d~
do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de MaTi94/16,
alínea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei
791/11,
de 24 de Abril, do n." 1 do artigo 3." da Portaria n. rnativo
de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho No~ Série,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, \"110.
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de ru
.
. ° 356/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei o.

n.:

(Diário da República n.· 144- 2." Série, de 26 de Junho de 1981.)

Por despacho de 30 de Abril de 1980, visado
Contas em 12 de Março de 1981:
Maria Arminda Pinto, auxiliar de serviço
do iPessoal Civil do Exército /Instituto
para exercer as funções de vigilante
quadro e serviço, nos termos do n." 1

de
de
de
do

·bunal
pelo T TI

de

2." classe do nC;:;~~~
Odivelas
p1es(ll~
2." clas~e oDecretO
artigo 3." do

_;0

4.' Sé .

~
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'Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 55.. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
1." Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
JUlho.
(São d

.
eVldos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n." 144 - 2." Série, de 26 de Junho de 1981.)

~or
despacho de 20 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 25 de Maio de 1981:

de

loa ti'

q trn Fernandes

Vasconcelos Júnior - contratado, além do quadro, para exercer as funções de médico pneumotisiologista no
Centro de Selecção do 'Porto nos termos do artigo 2.. do Decreto-Lei n .. 220/71, de 26 de Maio, n." 2 do artigo 2", e n." 1 do
art'
b Igo 3.. do Decreto-Lei n." 524-C/77, de 28 de Dezembro, e
espacho de 18 de Janeiro de 1980, do Chefe do Estado-Maior'General das Forças Armadas, publicado no Diário da República
~.• 27, 2.. Série, de 1 de Fevereiro de 1980. Por despacho de
2 de Abril de 1981 do Chefe do Estado-Maior
do Exército,
~ntrou no exercício das suas funções desde aquela data, por
rgente conveniência de serviço, nos termos dos n." 2 e 3 do
art'
digO 3.. e n." 1 do artigo 15.. do Decreto-Lei n." 146-C/80,
e 22 de Maio.
(s~o
deVidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diár'
10

da República n." 144 - 2." Série, de 26 de Junho de 1981.)

~Ot

desp h
COntac O de 8 de Julho de 1980 ' visado
as em 15 de Maio de 1981:

pelo Tribunal

de

~a'tia ~
Çõ endes Moura dos Santos - contratada para exercer as funCie~ de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal
VI1
dO do Exército/Depósito de Material de Instrução, nos termos
~ n.o 1 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
rço
, n.o 1 do artigo 2.. da Portaria n." 791/77, de 28 de
Zembro, n." 2 do artigo 53.. do Decreto-Lei n." 294/76, de

D:
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• 41 892,
24 de Abril, e § 5.· do artigo 48: do Decreto-Lei n.
10
de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção dada ;~VO
Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despacho No:rnS\ie,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, 1. e
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário da República n.· 144 - 2." Série, de 26 de Junho de 1981.)

Por despacho de 13 de Agosto de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 28 de Maio de 1981:

I de

ções
Carlos Alberto Alves Ferreira - contratado para exercer as funCivil
de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do pessoa~ li!'
do Exército/Instituto
de Odivelas, nos termos do n." 1, 011 b)
tigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alln~ de
do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 28 de
Abril, n." I do artigo 3: da 'Portaria n." 791/77, de 54/80,
Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo. n.o 2 de
13
publicado n'o Diário da República n." 186, L" Série, de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
. ° 56/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n, 3
(Diário da República n." 144 - 2." Série, de 26 de Junho de 1981.)

unll

Por despacho, de 31 de Outubro de 1980, visado pelo Trib
Contas em 28 de Maio de 1981:

I de

es
funÇõ .
Adélia Varino Pedro Simões - contratada para exercer as I CiVIl
de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do pessoaterJ11os
do Exército / Agrupamento Base de Santa Margarida, nOS 22 de
do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de de O~·
Março, n." 1 do artigo 3. °da Portaria n." 791/77, de 28 publl'
0
zembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/8 Ágos!O'
e
cada no Diário da República n." 186, 1." Série, de 13 d spaciJO
d
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, tendo, por ;J{ércítO,
de 10 de Maio de 1981, do Chefe do Bstado-Maior ~o de 1981,
entrado no exercício das suas funções em 18 de Mala o' 2 e 3
por urgente conveniência de serviço, nos termos ~os ° n 46.C/80,
do artigo 3." e n." 1 do artigo 15: do Decreto-Lei n.
de 22 de Maio.
. ° 356/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-LeI n.

i

(Diário da República n." 144-2."

Série,

de 26 de Junho de 1981.)

4,' Série
........_ --
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de

Jo'
ao ,dos Reis Alfaite - contratado para exercer as funções de auxilIar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil do
EXército/Colégio Militar, nos termos do n." 1 do artigo 3,° do
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, Despacho Normativo
n,O254/80, publicado no Diário da República n." 186, L' Série,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
tendo, por despacho de 22 de Abril de 1981, do Chefe do
E!tado-Maior do Exército, entrado no exercício das suas funÇOes desde aquela data, por urgente conveniência de serviço,
nos termos dos n." 2 e 3 do artigo 3: e n.° 1 do artigo 15,°
do Decreto-Lei n." 146-C/80, de 22 de Maio,
(São d '
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(O"

,

larzo da República

n.? 144 -

2,' Série, de 26 de Junho

de 1981.)

Por d
espacho de 25 de Novembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 21 de Maio de 1981:

de

~ar'

Ia__
da Conceição Rosa Júlio - contratada para exercer as fun~~e~ d.:;:auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal
t IVII do Exército/Agrupamento
Base de Santa Margarida, nos
dermos do n." 1 do artigo 3,° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
De Março, 0,° 1 do artigo 3,° da Portaria n." 791/77, de 28 de
eZ~mbro, conjugado com o Despacho Normativo 0,° 254/80,
~UblJcado no Diário da República n." 186, L' Série, de 13 de
degosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, tendo, ~or
dospac~o, de 22 de Abril de 1981, do Chefe ~o Estado-Maior
d ExerCIto, entrado no exercício das suas funçoes desde aquela
" ia d e serviço,
'
e ata ' po r urgente converuencia
nos t ermos d os n, o. 2
.3 do artigo 3: e n." 1 do artigo 15: do Decreto-Lei
n. 146-C/80, de 22 de Maio,
(São
dev'd
(Di ,lOS emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
árzo da República

n." 144 -

2,' Série, de 26 de Junho

de 1981.)

Por
~espacho de 28 de Abril de 1980 visado pelo Tribunal de
'-OOt
'
as em 15 de Maio de 1981:
Ullrinda
li
Jorge Nunes - contratada para exercer as funções de auxi'B.~r.~e serviço de 2,' classe do Quadro do Pessoal Civil do
da e~lto/Grupo
de Artilharia de Guarnição n." 2/Zona Militar
adeira, ncs termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei

l
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53.'
n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artl~O 3.'
do Decreto-Lei n." 294/16, de 24 de Abril, n." 1 do artigo o
da Portaria n." 791/17. de 28 de Dezembro, conjugado coJ11fle.
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Z46/

pública n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n."
/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

73
n." 356/ .)

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República no" 146 -

2." Série, de 29 de Junho de 1981.)

1 de
Por despacho de 29 de Abril de 1980, visado
Contas em 29 de Maio de 1981:

pelo Tribuna

dícll
Licenciada Ana Maria da Cruz Pinho Oliveira Figueiredo, Jllécop·
especialista de radiologia dos Hospitais Civis de Lisboa -:IOgill
tratada, além do quadro, como consultora médica de radiOpaiS,
do Hospital Militar iPrincipal, no regime de 12 horas seJll;6 de
nos termos do artigo 2." do Decreto-Lei n." 220/71, de .Vi
Maio, n." 2 do artigo 2." e n." 1 do artigo 3." do Decret~eiro
n." 524-C/17, de 28 de Dezembro, e Despacho de 18 de ]a rJ11l1'
de 1980, do Chefe do Estado-Maior-General
das ForçaS AI de
das, publicado no Diário da República n." 27, 2: Série, de
Fevereiro de 1980.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.O 146 -

.

° 56/73.)
n. 3

2 .. Série, de 29 de Junho de 1981.)

ibunal
Por despacho de 26 de Junho de 1979, visado pelo Tr
Contas em 4 de Maio de 1981:

de

. ta de
Licenciado Orlando Rodrigues Macedo Costa, médico especiall~ptrll'
psiquiatria além do quadro /Hospital Militar Principal.-: ~ prill'
tado como chefe de clínica psiquiátrica do Hospital MJll~ecreto'
cipal, em tempo parcial, nos termos do artigo 2.". do 1 ° 11: ~
-Lei n:o 220/11, de 26 de Maio, n."· 1 e 2 do a~tJg~
C/11:
do artigo 2.", e n." 1 do artigo 3.", do Decreto-Lví n.
reto·VI
de 28 de Dezembro, e n." 1 do artigo 15." do De~ 18 de
n." 373/79, de 8 de Setembro, por força do Despacho e

524.

4,- Sé '

~
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Janeiro de 1980, do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças
A.rmadas, publicado no Diário da República n." 27, 2: Série,
de 11 de Fevereiro de 1980, ficando assim rectificado o const~nte na parte respectiva do Diário da República n." 136, 2: Séfie, de 16 de Junho de 1981.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 146 -

n." 356/73_)

2,' Série, de 29 de Junho de 1981.)

!lor d

espacho de 22 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 4 de Maio de 1981:

de

.\.rtna d
~ o Luciano Lopes Martins - contratado para exercer as funÇOesde operário de 2,' classe (serralheiro) do Quadro do PessO~1Civil do Exército/Museu Militar de Lisboa, nos termos do
art~gO 3,' do Decreto-Leia." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do
artIgO 3." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado
o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário
n~ República n." 186, I: Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
, 246/80, de 24 de Julho,

i:

(São d '
eVldos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73,)

(Diá'
"o da República n." 146 - 2,' Série, de 29 de Junho de 1981.)

!lor
~espacho de 24 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 12 de Maio de 1981:

de

Va1d

etna J
o r orge Ventura - contratado para exercer as funções de
lerário de 2: classe (serralheiro) no Quadro do Pessoal Civil
o Ex' ,
tig
erclto/Regimento de Engenharia n." 1, nos termos do arart? 3,. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do
Co Igo 3.' da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado
~ern,o ,Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da
n'p~bhca n.s 186 I: Série de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
(S ' 46/80, de 24' de Julho,'

ão

d

(D,eVidos emolumento
lário d

nos termos do Decreto-Lei

a República n.' 146 -

n." 356/73.)

2,' Série, de 29 de Junho de 1981.)
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~

Por despacho de 18 de Novembro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 28 de Abril de 1981:

1 de

António Pedro da Costa Fernandes, professor provisório do ~uad~~
do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - r.econduzldo do
referido cargo para o ano lectivo de 1980-81, nos ter~OS c)
ea
artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alin jl
do n." 1 e n." 2 do artigo 5." do Decreto-Lei n." 46377, de
de Junho, de 1965.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 146-2.'

m-

13
n." 356/ ,)

Série, de 29 de Junho de 1981.)

MUDANÇAS

DE SITUAÇÃO
de

Por despacho de 6 de Maio de 1981,
Contas em 13 de Maio de 1981:

anotado

pelo Tribul1ai

Civil
Raul Folgado Diogo, primeiro-oficial do
do Exército/Direcção
do Serviço de
_ exonerado do referido cargo desde
ter tomado posse do cargo de adjunto
quadro.
(Diário da República n," 127 -

Quadro do pesso~1 ércitO
Informática do ~ por
28 de Abril de 19rn~sJl10
administrativo do

2.' Série, de 3 de Junho de 1981.l

1 de
Por despacho de 7 de Maio de 1981, anotado
Contas em 13 de Maio de 1981:

peJo Tribuna

1 C'vil
1
Mendes da Silva, segundo-oficial do Quadro do pess~:s fll~'
do Exército/Centro Finanoeiro do Exército - exonerada de Abril
ções de terceiro-oficial do mesmo quadro, desde 18
de 1981, por ter tomado posse do actual cargo.

Noémia

(Diário da República n." 127 -

2.' Série, de 3 de Junho de 1981.)

4,' Sé'
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!lor d

espa.cho de 12 de Maio de 1981, anotado
Contas em 15 de Maio de 1981:

pelo Tribunal

de

Dr, Juiz Alexandre Herculano Martins Costa, juiz auditor do 1.0 TribUnal Militar Territorial do Porto - exonerado do referido cargo,
desde 20 de Fevereiro de 1981, por ter sido promovido à 2." Instância e colocado na Relação do Porto.
(Diário da República n." 127 -

2," Série, de 3 de Junho

!lor d

espacho de 12 de Maio de 1981, anotado
Contas em 15 de Maio de 1981:

de 1981.)

pelo Tribunal

de

~aria !V1anuea
111
I d e L'ima M odesto Aragao
- T'eixerra,
,
segun d o-o fireia I
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Repartição
de Oficiais/
/Direcção do Serviço de Pessoal- exonerada das funções de
terceiro-oficial, desde 30 de Abril de 1981, por ter tomado posse
do actual cargo,
(Diário da República n.? 127 -

2," Série, de 3 de Junho

de 1981.)

~or
despacho de 12 de Maio de 1981, anotado
COntas em 15 de Maio de 1981:

pelo Tribunal

de

JOsé

dManuel de Abreu Gonçalves Cintra, segundo-oficial do Quadro
rO Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de InformáICa do Exército - exonerado das funções de terceiro-oficial do
esrno quadro, desde 30 de Abril de 1981, por ter tomado posse
o actual cargo,

i

(Diá'
rIO

da República n.? 129 _ 2," Série, de 5 de Junho de 1981.)

!lor
~espacho de 20 de Maio de 1981, anotado
Ontas em 25 de Maio de 1981:
~at'

pelo Tribunal

la lu'

de

c'
Isa de Oliveira Melo e Faro Ramos, preparadora de ven/~entos de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do E~ército/
C entro Financeiro do Exército - exonerada, a seu pedido, da
qategona, de preparadora de vencimentos de 3, • cIasse d o mesmo
"Uadro e serviço ' desde 29 de Abril., de 1981 data em que tomou
~os
se da actual categoria,

(Di4ri

o da República n,· 137-2,"

Série, de 17 de Junho de 1981.)

276

ORDEM DO EXf.RCITO N.o 7

• Série

---------------------------------------Por despacho de 20 de Maio de 1981, anotado
Contas em 25 de Maio de 1981:

4
_;;.--

pelo Tribuna

I de

P:~:

João Manuel Caria Canaveira, primeiro- oficial do Quadro do
soal Civil do Exército /Direcção da Arma de Transmissões -- erno
s
nerado, a seu pedido, da categoria de segundo-oficial do Jlle oU
quadro e serviço, desde 22 de Abril de 1981, data em que torn
posse da actual categoria.
(Diário da República n." 137 - 2." Série, de 17 de Junho de 1981.)

Por despacho de 5 de Abril de 1981. anotado
Contas em 8 de Maio de 1981:

pelo Tribuna

I de

U~·

Carolina da Nazaré Oliveira Henrique de Oliveira, especialista ~"é!'
liar de 2.' classe do Quadro do Pessoal Militarizado do
dO
cito/Depósito Geral de Fardamento e Calçado - exoneradarnou
referido cargo desde 13 de Abril de 1981, data em que to srno
posse do cargo de especialista auxiliar de L" classe do Jlle tiva
quadro, ficando assim rectificado o constante na parte resp~c de
do Diário da República n." 121, 2." Série, de 27 de :MaIo
1981.
(Diário da República n," 137 - 2." Série, de 17 de Junho de 1981.)

I de
Por despacho de 28 de Abril de 1981, anotado
Contas em 6 de Maio de 1981:

pelo Tribuna

soaI
Juciano Seruca Simão Morais, médico civil do Quadro do P~OJle'
Civil do Exército/Regimento
de Artilharia de Lisb~a --de reco
rado do referido cargo desde 1 de Abril de 1981, flcan ablíctl
tificado o constante na parte respectiva do Diário da Rep
n." 121, 2." Série, de 27 de Maio de 1981.
(Diário da República n." 137-2."

Série, de 17 de Junho de 1981,)

I de
Por despacho de 8 de Maio de 1981, anotado
Contas em 13 de Maio de 1981:

pelo Tribuna

peSo
José Manuel de Oliveira, operário de 2: classe do Quadro d~ndjdO
soal Civil do Exército/Campo de Tiro de Alcoche e-:re~cI1981,
o respectivo contrato, a seu pedido, desde 27 de Abril e
(Diário da República n." 127-2,"

Série, de 3 de Junho de 1981.)

4,' Sé '
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~or despacho de 11 de Maio de 1981, anotado
Contas em 14 de Maio de 1981:

~

pelo Tribunal

277

de

~.

,

arlo Martins Nunes, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
do Bessoal Civil do Exército / Academia Militar - rescindido o
respectivo contrato, a seu pedido, desde 10 de Maio de 1981.
(Diário da República

n.? 127 - 2," Série, de 3 de Junho de 1981.)

~or d

espacho de 12 de Maio de 1981, anotado
Contas em 15 de Maio de 1981:

pelo Tribunal

de

()rli
I ~ Vi~ira

de Araújo Moura Ribeiro, praticante de farmácia, escadão único, eventual contratado, do Laboratório Militar de Proutos Químicos e Farmacêuticos - rescindido o respectivo contrato, a seu pedido, desde 24 de Abril de 1981.

(Diário da República

n." 127 -

2," Série, de 3 de Junho de 1981.)

~or d
espacho de 5 de Maio de 1981 anotado
Co
'
ntas em 13 de Maio de 1981:

pelo Tribunal

de

Pern
~ndo Resina Fernandes, vigilante de 2." classe do Quadro do
po ,Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principaldesn~dldo do serviço desde 18 de Maio de 1980, nos termos do
2 do artigo 68,° do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços
n ~partan:tentais das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
tn 33/80, de 13 de Março, e n." 2 do artigo 172,° do Regulaento de Disciplina Militar.

D

(Diá'
rIO da República

~or

n." 129 _ 2," Série, de 5 de Junho de 1981.)

desp h
C ac O de 15 de Maio de 1981, anotado
Ontas em 21 de Maio de 1981:

pelo Tribunal

de

~an~
~;l Messias de Paula Monteiro, terceiro-oficial do Quadro do
tiç~soal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Pessoal/Repar.
de o de Oficiais - exonerado, a seu pedido, desde 20 de Abril
2. 1981, data em que tomou posse do lugar de inspector de
, CI
asse do Quadro da Inspecção do Trabalho,
(Diári

o da República n." 137 _ 2," Série, de J 7 de Junho de 1981.)
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Por despacho de 18 de Maio de 1981, anotado
Contas em 28 de Maio de 1981:

~

4• Série

pelo Tribuna

?:'

I de

c1~~:

Lucinda Monteiro Salvador Silvestre, auxiliar de serviço de
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Mlhta\JTli_
Pupilcs do Exército - transita para a situação de licenç~ ) 111.,
tada a partir de 1 de Julho de 1981, nos termos do artlg? das
do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços DepartamentalS 13
Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/80, de
de Março.
(Diário da República n." 144 -

2.' Série, de 26 de Junho de 1981.)

I de
Por despacho de 18 de Maio de 1981, anotado
Contas em 28 de Maio de 1981:

pelo Tribuna

. B
. d a S'II va J orge G a 1rao,
- auxi'1'lar d e serviço
.
d e· 2' claSse
dOS
M ana eatnz
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar'liJTliPupilos do Exército - transita para a situação de 1icenÇ~o 11.'
tada a partir de 1 de Julho de 1981, nos termos do artlg. daS
do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços Departamenta~e 13
Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/80,
de Março.
(Diário da República n." 144 -

2." Série, de 26 de Junho de 1981.)

IV - PROMOÇõES
de
unaI
Por despacho de 20 de Janeiro de 1981, visado pelo ""rib
~
Contas em 20 de Abril de 1981:
QtJaMaria de Fátima Brazão Ferreira de Mira, segundo-ofici.a~ ~/Oirecdro do Pessoal Civil do Exército/Repartição
de OfiCiaiS)11ovidg
ção do Serviço de Pessoal/Estado-Maior
do Exército - pr~ ército.
a primeiro-oficial do mesmo quadro/Estado-Maior
do. ". 103/
nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3.0 do Decreto-Lei ~. e ~J/77, de 22 de Março, alínea a) do n." 1 do artigo )8.

4,' Sé '

~
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nea b) do n." 2 do artigo 19,° (este com 'a redacção da Portaria
n,O555/79, de 22 de Outubro) da Portaria n." 791/77, de 28 de
Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
PUblicado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de
A.gosto, e do Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São d

'
eVIdos emolumentos

(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n.? 126 -

2.' Série, de 2 de Junho

n." 356/73.)

de 1981.)

~Ot d
Cespacho de 20 de Janeiro de 1981, visado pelo Tribunal
Ontas em 28 de Abril de 1981:

de

I\na Maria Ezequiel Lopes Gomes da Cruz, segundo- oficial do
~uadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - prornoVIda a primeiro-oficial do mesmo quadro/Instituto
de Odivelas,
~os termos dos n:' 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/
77, de 22 de Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18: e alin:a b) do n." 2 do artigo 19: (este com a redacção da iPortaria
~' 555/79, de 22 de Outubro) da Portaria n." 791/77, de 28
e Dez,:!mbro, conjugado com o Despacho Normativo, publiCado no Diário da República n." 186, L' Série, de 13 de Agosto,
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(Sã
o devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diá'
no da República

11,°

126 -

2,' Série, de 2 de Junho

de 1981.)

~Ot
~espacho de 20 de Janeiro de 1981, visado pejo Tribunal de
Ontas em 29 de Abril de 1981:
Ilda M: '
d atia do Nascimento Minhalma Costa, segundo-oficial do Quaç:o do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Administra/~~ Militar - promovida a primeiro-oficial do mesmo quadro/
-l ,AM, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3: do Decretoo
e :;.n. 103/77, de 22 de Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18,°
~ Inea b) do n." 2 do artigo 19'.· (este com a redacção da
Otta '
de 'na n." 555/79, C·;!22 de Outubro) da Portaria n." 791/77,
de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo
de 54/80, publicado no Diário da República n." 186, L' Série,
13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(
S~o
deV'd
I os emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)

n,o;8

(Diário
da República

n." 126 _

2,' Série, de 2 de Junho

de 1981.)

280
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Por despacho de 20 de Janeiro de 1981, visado pelo Tribuna
Contas em 4 de Maio de 1981:

1 de

fida!
Maria Teresa da Encarnação Bravo Nunes Cavaco, segundo:O da
de Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro
FinanceIr~ !ê.
Exército - promovida a primeiro-oficial do mesmo quadrol ato'
e
gio Militar, 110S termos dos n." 1 e 5 do artigo 3.° de Decr af'
-Leí 0.° 103/77, de 22 de Março, alinea a) do n." 1 dodac'
tigo 18.° e alinea b) do n." 2 do artigo 19.° (este com a retaria
ção da Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro) da por cno
n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Des~al86,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n' ~4
L" Série, de 13 de Agosto, e do Decreto-Lei n." 246/80, de
de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos

do Decreto-Lei

6/13-)

n." 35

(Diário da República n," 126 - 2." Série, de 2 de Junho de 1981.)

Por despacho de 20 de Janeiro de 1981, visado pelo Tribuna
Contas em 13 de Maio de 1981:

1 de

adro
Elizabete da Costa Saraiva Patrocínio, segundo-oficial do QU pro'
do Pessoal Civil do Exército/Campo de Tiro de Alcochete-:o 3.'
movida segundo-oficial, nos termos dos n:· 1 e 5 do artIgo.' 1
do Decreto-Lei o: 103/77, de 22 de Março, alínea a) dOoJ!! a
do artigo 18: e alínea b) do n." 2 do artigo 19: (este c rtaría
redacção da Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro) da po acno
n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Des~ 186,
Normativo n." 254/80, publicado 00 Diário da República n'de ~4
1.' Série, de 13 de Agosto, e do Decreto-Lei o: 246/80,
de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n."

356113.)

(Diário da República n." 126 - 2." Série, de 2 de Junho de 1981.)

Por despacho de 5 de Fevereiro de 1981, visado pe Io Tribun
Contas em 29 de Abril de 1981:

ai de

fida!
Ana Maria de Brito Camacho Brando Lima Faísca, segundOs~rviÇO
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do uadrol
de Finanças - promovida a primeiro-oficial do mesmo ~tO oos
/Dir.ecção do Serviço de Fortificações e Obras do ~)Í.é~cII03111,
termos dos n." 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-LeI n.

4,' Sé '

~
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de 22 de Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18,· e alínea b')
do n.· 2 do artigo 19,· (este com a redacção da Portaria n," 555/
/79, de 22 de Outubro) da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
PUblicado no Diário da República n." 186, L' Série, de 13 de
A.gosto, e do Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São d

'
eVIdos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n.O 126 - 2.' Série, de 2 de Junho de 1981.)

d

~Ot

espacho de 5 de Fevereiro de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 4 de Maio de 1981:

de

CuS!' ,

OdIa Maria Araújo Alvaro Soares Mota, segundo-oficial do
Q~adro do Pessoal Civil do Exército/Centro
de Gestão Finan~eIra/Região Militar de Lisboa - promovida a primeiro-oficial
,o mesmo quadro/Direcção
do Serviço de Informática do ExérCl~O,nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei
~' ~03/77, de 22 de Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18."
l> alin~a b) do n." 2 do artigo 19." (este com a redacção da
d ortana n." 555/79, de 22 de Outubro) da Portaria n." 791/77,
n: 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo
(j' 254/80, publicado
no Diário da República n." 186, L' Série,
e 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São d

'
eVIdos emolumentos

(Diá,
10

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73,)

da República n." 126 - 2,' Série, de 2 de Junho de 1981.)

~Ot

despa h
C
C O de 5 de Fevereiro
de 1981, visado pelo Tribunal
Ontas em 4 de Maio de 1981:
~ar'

de

la ~
do Panuela Rosa Bento Gonçalves, segundo-oficial do Quadro
essoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de Pessoal/
ll1eepartiÇão do Pessoal Civil- promovida a primeiro-oficial do
Ci!~mo quadro/Direcção
do Serviço de Informática do Exérn.' '1 nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei
e ali 03/77, de 22 de Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18,'
nea b) do n." 2 do artigo 19.° (este com a redacção da

la
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4

791/11,

Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro) da Portaria n."
tiVO
de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Nor;n;i:rie,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, 1. J 1110'
de 13 de Agosto, e do Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de u
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 3

56/13.)

(Diário da República n." 126 - 2.' Série, de 2 de Junho de 1981.)

Por despacho de 15 de Fevereiro de 1981, visado pelo Tribuoa
Contas em 8 de Maio de 1981:

I de

dO
Ilídia de Jesus Vaz Pracana Martins, segundo-oficial do Quad~~JitaPessoal Civil do Exército /Distrito de Recrutamento e MO ~s(110
ção de Ponta Delgada - promovida a primeiro- oficial do ~. dO
quadrofDRMPD,
nos termos dos n:' 1 e 5 do artigo•·1 dO
Decreto- Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea a) do n. edacartigo 18: e alínea b) do n." 2 do artigo 19' (este com a rrtaria
ção da Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro) da po acl10
n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Des~ 186,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da ReptÍblica n'de Z4
L' Série, de 13 de Agosto, e do Decreto-Lei n." 246/80',
de Julho.

56/13.)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 3

(Diário da República n." 126 - 2.' Série, de 2 de Junho de 1981.)

I de
Por despacho de 14 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 18 de Maio de 1981:
QllaJúlia Ambrósio Paulos, encarregada de serviço de 2." classe d~llpilOS
dro do Pessoal Civil do Exército /Instituto Militar doSI sse dO
Exército - promovida a encarregada de serviço de 1." ~ adO
mesmo quadro e serviço, nos termos dos n." 1, 4 e 'gO 19·
tigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, ar:~dacçáO
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a
spacl10
dada pela Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, D~. 186,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Repúblic~
de Z4
L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/8 ,
de Julho.

ar;

56/13.)
(São devidos emolumentos

nos termos

do Decreto-Lei

n." 3

(Diário da República n." 146 - 2.' Série, de 29 de Junho de 1981.)

4 e S'
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espacho de 18 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 7 de Maio de 1981:

de

~

----------------------------~---------POr d

Jo .
se Francisco Franco, especialista auxiliar de 2: classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro Militar de Educação Física,
~quitação e Desportos (grupo serralharia) - promovido a espeCIalista auxiliar de 1." classe do mesmo quadro e serviço, nos
termos do n." 2 do artigo 2: do Decreto-Lei n." 550-R/76, de
12 de Julho, e dos n." 2 e 3 (este com a redacção dada pela
POrtaria n." 556/79, de 22 de Outubro) da Portaria n." 13/79,
de 9 de Janeiro,
(São d

'
eVldos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 146 -

2,' Série, de 29 de Junho

n." 356/73,)

de 1981.)

Por
~espacho de 22 de Julho de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 18 de Maio de 1981:

de

Jos'
edFonseca Serrão, fiel de depósito do Quadro do Pessoal Civil
dO EXército/Academia
Militar - promovido a encarregado do
epósito do mesmo quadro e serviço, nos termos dos n." 1, 4
e 5, do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com
~ redacção dada pela Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro,
~spacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da RePUblica
n." 186, L" Série de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
n
, 246/80, de 24 de Julho,
(São
devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
I)

,

(Diá'

'lo da República n." 146 -

2,' Série, de 29 de Junho

de 1981,)

Por
~'~spacho de 22 de Julho de 1980, visado pelo Tribunal
onlas em 14 de Maio de 1981:

de

C:aroli
C~~ ROdrigues Dias, fiel de depósito do Quadro do Pessoal
d IVI[ do Exército/Direcção
do Serviço de Fortificações e Obras
q~ EXército - promovida a encarregado de depósito do mesmo
D adro e serviço, nos termos do n." 1, 4 e 5 do artigo 3: do
ecreto_Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19: da Porta-
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d pela
ria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção da a (vO
Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, Despacho Nor!llSa'~íe,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, L" e
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/89, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

n." 356/73.)

nos termos do Decreto-Lei

(Viário da República n." 146 - 2." Série, de 29 de Junho de 1981.)

I de

Por despacho de 22 de Julho de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 18 de Maio de 1981:

Civil

Domingos Folgado, fiel de depósito do Quadro do pessoal
de
do Exército/Academia
Militar - promovido a encarreg~.d 0 4
1
depósito do mesmo quadro e serviço, nos termos dos n' r~o,
e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de M ~ a
artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
bro,
redacção dada pela Portaria n." 555/79, de 22 de Ou u p.c·
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário d~ .J.,eí
pública n." 186, La Série, de 13 de Agosto, e Decre o
n." 246/80, de 22 de Julho.

ct

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

.

n.

°

56/73.)

3

(Viário da República n.O 146 - 2." Série, de 29 de Junho de 1981.)

I de
Por

despacho de 22 de Julho de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 18 de Maio de 1981:

Civil
José Manuel Madeira, fiel de depósito do Quadro do pessoal
de
do Exército / Academia Militar - promovido a encarreg~~\ 4
depósito do mesmo quadro e serviço, nos termos dos o'MarÇo,
e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
coo1
artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezernbg'tUbro'
a redacção dada pela Portaria n." 555/79, de 22 .~e. ~a p.c:
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Dlano eto.r.,el
pública n." 186, L' Série, de 13 de Agosto, e do pecr
n." 246/80, de 24 de Julho.

56/13.)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 3

(Viário da República n," 146 - 2." Série, de 29 de Junho de 1981.)

4,' Sé '

~
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Por d

espacho de 2 de Dezembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 25 de Maio de 1981:

de

lo '
se Pinto Teixeira, operário especial (mecânico auto) do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Engenharia de Lisboa - promovido a contramestre (mecânico auto) do mesmo
qUadro e serviço, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3." do
~eCreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19.° da Portarla n,o 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção dada pela
POrtaria n." 555/79, de 22 de Outubro, Despacho Normativo
n,o 254/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série.
de 13 de Agosto, e do Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(S[o d

evidos emolumentos

nos termos

(Diário da República n.? 146 -

POr

do Decreto-Lei

2," Série, de 29 de Junho

n." 356/73.)

de 1981.)

d

C espacho de 27 de Janeiro de 1981, visado pelo Tribunal
Ontas em 29 de Maio de 1981:

de

~ar'

~ Margarida Romão de Matos Rodrigues Júlio, terceiro-oficial
Bo, Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do
/:ercito - promovida a segundo-oficial do mesmo quadro e serIl.l~O,nos termos dos n,O' 1 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei
d' 103/77, de 22 de Março, artigo 19.° da Portaria n." 791/77,
/;928 de Dezembro, com a redacção dada pela Portaria n." 555/
c d' de 22 de Outubro, Despacho Normativo n." 254/80, publie
no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto,
ecreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(S[o
devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)

\)0

(Diári d
o

~Or

a República n.O 146 -

2." Série, de 29 de Junho

de 1981.)

desp h
O de 26 de Abril
de 1979 visado pelo Tribunal
'-°Ut
'
as em 18 de Maio de 1981:

,.., ac

de

leOl)
d~da do Rosário Merca Pinota, auxiliar de serviço de 2." classe
~e~l'~lladro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General
da
1,' ~~o Militar do Sul- promovida a auxiliar de serviço de
e 5 dasse d.o mesmo quadro e serviço, nos termos dos n." 1, 4
o artIgo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
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artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, ~~~
a redacção dada pela Portaria n." 555/79, de 22 de OutUfle'
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da ,Lei
pública n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto, e DecretO
n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 146-2.·

73
n." 356/ .)

Série, de 29 de Junho de 1981.)

1 de
Por despacho de 25 de Junho de 1979, visado pelo Tribuna
Contas em 19 de Maio de 1981:
de
Georgina da Conceição Ramalho Fazenda, auxiliar de serviço de
2,' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Instituto dO
Odivelas - promovida a auxiliar de serviço de 1.' cla~e ar'
mesmo quadro e serviço, nos termos dos n.O' 1, 4 e 5. o 19.'
tigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artl~Ocção
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a re aacbO
dada pela Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, Des~ 186,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n
Z4
L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, e
de Julho.
56/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3

d

(Diário da República n.? 146- 2.' Série, de 29 de Junho de 1981.)

ibunal
Por despacho de 15 de Abril de 1980, visado pelo Tr
Contas em 29 de Maio de 1981:

de

Qua'
Amílcar José, especialista auxiliar de serviço de 1. classe dâe Ma'
dro do Pessoal Militarizado do Exército/Depósito
Geral J1lesfl1o
terial de Guerra - promovido a encarregado de sector dODecreto'
quadro e serviço, nos termos do n." 2 do artigo 2: do
redac'
-Lei n." 550-R/76, de 12 de Julho, n:' 2 e 3 (este com ~a 1'0c'
ção dada pela Portaria n." 556/79, de 22 de Outubro)
taria n." 13/79, de 9 de Janeiro.
56/13.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
4

(Diário da República n." 146-2.'

Série, de 29 de Junho de 198J.)

~e
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Por despacho de 22 de Julho de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 18 de Maio de 1981:

287

de

M:aria de Jesus Barata Cardoso, fiel de depósito do Quadro do
Pessoal Civil do Exército jDirecção da Arma de Engenharia
- promovida a encarregada de depósito do mesmo quadro e
serviço, nos termos dos n.0 I, 4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19." da Portaria n." 791 j
/77, de 28 de Dezembro, com a redacção dada pela Portaria
n.· 555/79, de 22 de Outubro, Despacho Ncrmativo n." 254/
/80, publicado no Diário da República n." 186, L· Série, de 13
Ue Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
8

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n.' 146- 2.' Série, de 29 de Junho de 1981.)

v-

TRANSFERÊNCIAS

Armas e serviços
Estado-Maior do Exército
<\UXir
Bar de serviço de 2.' classe (92032680) Maria de Fátima Nunes
D stevinha, do Presídio Militar.
-\te Ser
considerada nesta situação desde 3 de Abril de 1981.

Direcção da Arma de Transmissões

V·

Igilan
l\.f te de 2." classe (92003476) Ema Lopes Pires Manteigas, do
lJe\t useu Militar.
e se
r considerada nesta situação desde 15 de Junho de 1981.
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Escolas práticas das armas e serviços,
centros de instrução e unidades
Escola Prática de Artilharia
Terceiro-oficial (92069373) Alda de Jesus Ribeiro da Silva RibeirO,
do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal.
Deve ser considerada

nesta situação desde 3 de Junho de 1981.

Escola Prática do Serviço de Transportes
Mestre de L" classe (91012877) Alberto Joaquim
gimento de Infantaria de Caldas da Rainha,
Deve ser considerado

Ferreira,

do

Re'

nesta situação desde 31 de Maio de 1981.

Escola de Sargentos do Exército
de
a
Escriturária-dactilógrafa
(91241973) Maria da Conceição p,edros
Oliveira Dias;
Cozinheiro (91012677) António Henriques Pereira Canoa;.
Draga;
Auxiliar de serviço de L" classe (92012177) Almerinda RibeIro dOo'
ve
Auxiliar de serviço de L" classe (92012077) Cecilia de Aze
o
mes Neves;
ado;
Auxiliar de serviço de 1.' classe (92011877) Maria Isabel MO~dro;
Auxiliar de serviço de 1." classe (920119-77) Maria Gertrudes ,
Auxiliar de serviço de 2." classe (92011277) Felisbela Marques,
Auxiliar de serviço de 2: classe (92012277) Josefa Manuel; 1das Si'
Auxiliar de serviço de 2: classe (92012377) Maria Alice Ca
'0
mão;
Buséb1
a
Auxiliar de serviço de 2: classe (92012577) Maria Graziel
Marques da Silva;
to de
Barbeiro (91012777) Raul Fonseca Trindade;
imell
Barbeiro (91001881) Jcsé Santos Jacinto, todos do Reg
Infantaria

de Caldas da Rainha.

Devem ser considerados

nesta situação

1981.
desde 1 de Junho de

Regimento de Infantaria de Queluz
Cozinheira (92052777) Briolanja Mendes Garcia Nev.~s,
-General da Região Militar de Lisboa.
Deve ser considerado

do Quat

nesta situação desde 1 de Setembro

de

tel'

1980.

4,' Sé '

~
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Centro de Instrução de Artilharia Antiaéria de Cascais
eScriturário_dactilógrafo
A.cademia Militar.

(91014474)

eYe ser considerado

nesta situação

D

Jaime

Leonardo

Teixeira,

desde 25 de Junho

da

de 1981.

Batalhão do Serviço de Saúde
eScritu ' ,
.
rana-dactilógrafa (92025273) Alice de Jesus Barata Lima Mosca,
do Regimento de Infantaria de Setúbal.
l)
ey"
~ ser considerada nesta situação desde 1 de Junho de 1981.
eScritu ' ,
,
rana-dactilógrafa (92061874) Anabela da Costa Raimundo dos
l) Santos Cardoso, do Regimento de Infantaria de Setúbal.
eYe
ser considerada nesta situação desde 1 de Junho de 1981.
escr'
Iturária-dactilógrafa (92071974) Maria José da Silva Cesta Rol) Sado, do Regimento de Infantaria
de Setúbal.
'OVe

ser considtrada nesta situação desde 1 de Junho de 1981.
~sc '
r~uráriO-dactiIÓgrafo (91019074) Silvestre António Candeias Noá,
b
Regimento de Infantaria de Setúbal.
eYe
ser considerado nesta situação desde 1 de Junho de 1981.

°

VI - DIVERSOS
!lor
,.f0rtaria

de 27 Outubro

de

1980

l' '-o ntas em 14 de Maio de 1981:

'

visada

pelo Tribunal

de

ICen.c'
Q lada Cesaltina do Nascimento Silva, professora efectiva do
c~~dro d~ Pessoal Civil do Exército/Instituto
de ~diveJas - ~o~e do o Ingresso na fase 4 do escalão I do ensino secundário
n direito ao correspondente abono desde 1 de Janeiro de 1980,
n.~s stermos da alínea c) do n." 1 do artigo 7,· do Decreto-Lei
(S~()· 13-MI/79, de 27 de Dezembro.

°

deY'd
I

os emolumentos

(Dicírio
da República

nos termos do Decreto-Lei

n.· 137 -

n.· 356/73.)

2,' Série. de 17 de Junho de 1981.)

• Sé~e
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I de
Por portaria de 19 de Novembro de 1980, visada pelo Tribuna
Contas em 14 de Maio de 1981:
. dO
Licenciada Maria Alice Magalhães Carmona, professora efectIva 011'
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas --d~riO
cedido o ingresso na fase 4 do escalão I do ensino secu.n a de
e o direito ao correspondente abono desde 1 de JaneIro lfli
1980, nos termos da alinea c) do artigo 7: do Decreton." 513-Ml/79, de 27 de Dezembro.

56/73.)

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3
I

(Diário da República n,? 137 - 2.' Série, de 17 de Junho de 1981.)

o

Chefe do Estado-Maior do Exército

Amadeu Garcia dos Santos, general

Está conforme.

o

Ajudante-General

Joaquim Lopes Cavalheiro, general

..

(t)
ESiADO.MAIOR

DO EXÉRCITO

,

ORDEM

DO

EXERCITO

4," SÉRIE
N,2

8/1

1I1lbli

DE AGOSTO

DE 1981

ca·se ao Exército o seguinte:

1-

ADMISSõFS

l>or
~espacho de 5 de Maio de 1981, visado
Dntas em 17 de Junho de 1981:

pelo Tribunal

de

licenc'
ala,do António Alves Teixeira do Carmo, juiz do 2: Juízo
1 ~vll ~o Porto - nomeado para o cargo de juiz auditor do
3' Tnbunal Militar Territorial do Porto, por um período de
24a~DS, sucessivamente renovável, nos termos dos artigo~ 246,°,
7, e 250,° do Decreto-Lei n." 141/77, de 9 de Abril. Pas~ará a auferir o vencimento mensal de 29 500$00, nos termos
o artigo 27,° do Decreto-Lei n." 85/77, de 13 de Dezembro,
cOlll a redacção dada pela Lei n." 28/79, de 5 de Setembro,
(São
deVidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diá'

"o da República n,O 154 _ 2," Série, de 8 de Julho de 1981.)

~or
~espacho de 6 de Outubro de 1980, visado pejo Tribunal
Dntas em 2 de Junho de 1981:

los'
e Au

/~e:

de

Çõ gUsto Nogueira de Almeida - nomeado para exercer as fun,de cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
gllllento de Infantaria de Castelo Branco, nos termos do
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MarçO,
n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
bro,
n." 1 do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 de Deze~ dO
conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, pubhcatO,
no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de !,go~5.'
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e n." 3 do artIgO
do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro de 1969.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 161-2."

73

n." 356/

.)

Série, de 16 de Julho de 1981.)

Por despacho de 23 de Julho de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 28 de Abril de 1981:

I de

eJ(er'
Maria Margarida da Cruz Fernandes Marques - nomeada par~ '1 dO
cer as funções de cozinheira do Quadro do Pessoal
dO
Exército/Regimento
de Infantaria de Vila Real, nos ter~ rço,
n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de ;brO,
n." 1 do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 de DeZ\cadO
conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, pub 10stO'
no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de
Z5.'
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e n." 3 do artlg
do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro de 1969.

CtV\

!';

(SãO devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n." 162 - 2." Série, de 17 de Julho de 1981.)

Por despacho de 23 de Julho de 1980, visado
Contas em 8 de Abril de 1981:

pelo Tn

'buna] de

aS'

"'es
/J!.egl·

{Unço.

Manuel Luís Gamas António - nomeado para exercer
t
de cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil do Exérc~ o n.' 1
menta de Infantaria de Castelo Branco, nos termos
o n.' 1
do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Mart~ cofl'
do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezem. rado flO
jugado com o Despacho Normativo n." 254/80, pubh~ecretO'
Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agos~O, 25.' dO
-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e n." 3 do artigo
Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro de 1969.
356/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n."
(Diário da República n." 162-2."

Série, de 17 de Julho de 1981.)

4,- Sé .
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Por despacho de 30 de Julho de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 7 de Abril de 1981:
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de

M:aria B'ras PIango
. - nomeada para exercer as f unçoes
d e COZi.
nheira do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Campo de InstruÇão Militar de Santa Margarida, nos termos do n." 1 do
artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1
'?O artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conJUgado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
Diário da República n." 186, Ln Série, de 13 de Agosto, Decreto-Lei n.O246/80, de 24 de Julho, c n." 3 do artigo 25.° do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro de 1969.
(São d .
eVidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República

n." 162-2."

Série, de 17 de Julho de 1981.)

POr
~espacho de 16 de Agosto de 1980, visado pelo Tribunal
antas em 11 de Maio de 1981:

de

t\delino P'l'
d e COZi.
i rpe da Rosa - nomeado para exercer as f unçoes
~heiro do Quadro do Pessoal Civil dó Exército/Regimento
de
~fantaria de Abrantes, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do
P ecreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3.° da
ortaria n." 797/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o DesP~cho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
~' 186, L' Série, de 13 de Agosto, Decreto-Lei n." 246/80, de
4
d de Julho, e n." 3 do artigo 25.° do Decreto-Lei n." 494lO,
A,e ~4 de Novembro de 1969, tendo, por despacho de 22 de
bn! de 1981, do Chefe do Estado-Maior do Exército, entrado
no exercício das suas funções desde aquela data, por urgente
~onveniência de serviço, nos termos dos n." 2 e 3 do artigo 3,°
d do n.s 1 do artigo 15.° do Decreto-Lei n." 146-C/80, de 22
e Maio.
(São
deVidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diár'
10

da República

n.O 162-2.'

Série, de 17 de [ulho de 1981.)

Por

desp h
C ac o de 15 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal
tontas
em 13 de Abril de 1981:

de

Sabei
fu de~ Fátima Godinho de Oliveira - nomeada para exercer as
/~çoe,s de cozinheira do Quadro do Pessoal Oivil do Exército/
oSPltal Militar Principal, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do

_29_4

o_R_D_E_M
__ D_o__E_X_~_R_C_IT_O
__ N_.0__ 8

--~

4• Série

3 o da
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo . o
Portaria n.· 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado corrlpâ'
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da .fl;46/
blica n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, Decreto-Lei n. rei
to·lo'
/80, de 24 de Julho, e n." 3 do artigo 25." do Decre
n." 49410, de 24 de Novembro de 1969.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 162-2.'

• 356/13.)

n.

Série, de 17 de Julho de 1981.)

. nal de
Por despacho de 25 de Novembro de 1980, visado pelo Tnbu
Contas em 8 de Abril de 1981:
de
Maria de Lurdes Fidalgo - nomeada para exercer as fun?Õ~~ d~
cozinheira do Quadro do Pessoal Civil do Exército/lnstltUtOVI
cre
Odivelas, nos termos do n." 1 do artigo 3." do De
rtaria
n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3: da po acbO
n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Des~ 186,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n'Z4 de
L" Série, de 13 de Agosto, Decreto-Lei n." 246/80, de de Z4
Julho, e n." 3 do artigo 25: do Decreto-Lei n." 49410,
de Novembro de 1969.

56/13.)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 166-2."

n." 3

Série, de 22 de Julho de 1981.)

de
ribunal
Por despacho de 19 de Agosto de 1980, visado pelo T
Contas em 6 de Julho de 1981:

r aS

Olinda Maria Rodrigues Leitão Taborda - nomeada para e~~:r~itO~
funções de cozinheira do Quadro do Pessoal Civil do rtigO 3.,
/Escola Prática de Infantaria, nos termos do n." 1 do arÚgO3·
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do a cofl'l~
da Portaria n." 7~1 /77, de 28 de Dezembro, con_i~~ad~a flePII'
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no otsr» ,
Z46~
el
blica n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, Decreto-L
creto·r,e
D
/80, de 24 de Julho, e n." 3 do artigo 25: do
e
n." 49410, de 24 de Novembro de 1969.

n"

6/13.)

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.· 166-2."

. n." 3 5

1
Série, de 22 de Julho de 198 .)

4,- S' ,
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de

~aria J

'
orge Lemos Fernandes Parada da SIlva - nomeada para exerCer as funções de cozinheira do Quadro do Pessoal Civil do
EXército/Instituto de Odivelas, nos termos do n." 1 do artigo 3."
~o Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3."
Ua Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/
/80, de 24 de Julho, e n." 3 do artigo 25." do Decreto-Lei
u." 49410, de 24 de Novembro de 1969.
(São d '
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República

Por

n." 166 - 2.' Série, de 22 de Julho de 1981.)

d

C espacho de 12 de Junho de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 12 de Maio de 1981:

de

l{osa 'MarI'a S'imoes
P ereira
'd - nomea a para exercer as f unçoes
de
~UXiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil
o EXército/Batalhão
do Serviço de Material, nos termos do
ni~ 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
; Inea b) do n." 3 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de
4
d de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28
,: Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/
13O, PUblicado no Diário da República n." 186, L" Série, de
II de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, tendo,
_~r ,despacho de 22 de Abril de 1981, do Chefe do Estadoa alor do Exército, entrado no exercício das suas funções desde
dqUela data, por urgente conveniência de serviço, nos termos
_ls, n."' 2 e 3 do artigo 3: e n." 1 do artigo 15." do DecretoC eJ n." 146-C/80, de 22 de Maio, ficando assim rectificado o
J~nstante no Diário da República n." 142, 2.' Série, de 24 de
(Sã
nho de 1981.
I

o dev'
(Di' ,Idos
QTlo

emolumentos

da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

n.O 167 _ 2,' Série, de 23 de Julho de 1981.)

Per
J

despa h
Co c o de 30 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal
ntas em 11 de Maio de 1981:

de

oSê l
dr~urenço Rodrigues, auxiliar de serviço de I: classe do QuaPar do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - nomeado
a exercer as funções de encarregado de serviço de 2.' classe

29(,
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to-

do mesmo quadro, nos termos do n." 1 do artigo 3,° do DeC~Of'
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 5,° da 'vo
taria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Despacho Norrn,~t:'ca
n." 254/80, de 13 de Agosto, publicado no Diário da Repu, Ido
n." 186, Ln Série, de 13 de Agosto, e n." 3 do artigo 25, to'
Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro de 1969, e De~e o
-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, ficando assim rectifiC~ ~42,
constante na parte respectiva do Diário da República n2," Série, de 24 de Junho de 198!.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n."

356/73,)

(Diário da República n." 168 - 2," Série, de 24 de Julho de 1981.)

I de
Por despacho de 6 de Março de 1969, visado
Contas em IOde Agosto de 1979:

pelo Tribuna

adro
Manuel Vieira da Silva, auxiliar de serviço de 2: classe do ~us dO
do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos PUPI~OO
dO
elf
Exército - nomeado para exercer as funções de cozinh
!los
mesmo quadro/Escola
Prática de Administração
Militi~1 de
termos do n." 1 do artigo 3.' do Decreto-Lei n." 103/77' de
22 de Março, n." 1 do artigo 5.' da Portaria n.', 791 ,7,54/
28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normatl~O, n. de 13
/80, publicado no Diário da República n." 186, 1." Sene" 3 dO
de Agosto, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de 'Julho, e n'bfO de
artigo 25,' do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Novem
1969,
c

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 168 -

356/73,)

n.

2,· Série, de 24 de Julho de 1981,)

I de
Por despacho de 19 de Março de 1981, visado pelo Tribuna
Contas em 20 de Maio de 1981:

fVllo

Maria Eugénia Rodrigues Tavares - contratada para exercer ~esso~l
ções de auxiliar de serviço de 2," classe do Qu dro do tef(11°s
Civil do Exército/Batalhão
de Infantaira de Aveiro, n~s Z2 di
do n." 1 do artigo 3.' do Decreto-Lei n." 103/17, ,en.' 294
Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.' do Decret~·Lel, 191/11.
/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3,' da Portana n.

4,' Sé '
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de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, 1." Série,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
(São d

id
evr os emolumentos

(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n,? 142 -

'

n." 356/73.)

2,' Série, de 24 de Junho de 1981.)

!lor d

espacho de 6 de Janeiro de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 25 de Maio de 1981:

de

a

licen '
lad? Eduardo Jorge de Sousa Calhau, médico interino do
oSPltal de Santa Maria - contratado além do quadro, como
médico especialista do Hospital Militar iPrincipal, a tempo inteiro,
~s, termos do artigo 2.. do Decreto-Lei n." 220/71, de 6 de
ala, n." 2 do artigo 2,· e n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei
n· 524-C/77, de 28 de Dezembro, e Despacho do Chefe do
B'
d stado-Maior-Oeneral
das Forças Armadas, publicado no Diário
Q R.epública, n." 27, 2,' Série, de 11 de Fevereiro
de 1980,
(São

'
devIdos emolumentos
(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73,)

n,· 153 - 2,' Série, de 7 de Julho de 1981.)

I>ord
Cespacho de 10 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 24 de Outubro de 1980:

de

Virgí!'
QO Fronteira Rodrigues, auxiliar de serviço de 1.' classe do
I Uadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupir~s do Exército - contratado para exercer as funções de encarCgado de serviço de 2.' classe do mesmo quadro/Regimento
de
n ?mandos, nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei
n'. 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 5: da Portaria
/80791
de 28 de Dezembro, Despacho Normativo n." 254/
de ' PublIcado no Diário da República n." 186, I.' Série, de 13
A.gosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(S~o
dev'd
I os emolumentos
nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)

/7?,

([)ióri

o da República

n." 159 _ 2,' Série, de 14 de Julho de 1981.)

2%

• série
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Por despacho de 18 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 20 de Abril de 1981:

1 de

Américo Pires Mendes, auxiliar de serviço de L" classe do Qua~~~
do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - contratado P dO
exercer as funções de encarregado de serviço de 2: claSseo I
mesmo quadro /Regimento de Comandos, nos termos do n. o 1
do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, ~es'
do artigo 5.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, 'blíciJ
pacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da ReP: /80,
6
n." 186, 1." Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 2
de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 159 -

6/73.)

n." 3 5

2." Série, de 14 de Julho de 1981.)

de
Por despacho de 23 de Abril de 1980, visado
Contas em 2 de Junho de 1981:

pelo Tribunal

etCer
Maria Madalena Eugénio Ali'es Ferreira - contratada para
dO
as funções de auxiliar de serviço de 2." classe do Qu~.r !los
Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Artilharia de Lel~~7, d~
termos do n." 1 do artigo 3.' do Decreto-Lei n." 103 tO,r.,el
22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.' do ~ecr:eo191/
n." 294/76, de 24 de Abril, n." ~ do artigo 3." da portana NotlJ1~'
/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacha
1.'
tivo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, JUIPo,
rie, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de

~"o

se'

56/73.)
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 159-2."

n." 3

Série, de 14 de Julho de 1981.)

I de
ribuna
Por despacho de 19 de Outubro de 1979, visado pelo T
Contas em 26 de Março de 1981:
QuadrO
Luís da Silva Lopes, auxiliar de serviço de I: classe .do de vj~eil
do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de InfantarIa d serV1Ç~
- contratado para exercer as funções de encarregado
~o JI.' 1
de 2: classe do mesmo quadro e serviço, nos termos o JI.'
do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Ma~o', pes'
do artigo 5.' da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezem

~,' Sér:e

~
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pacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
n.· 186, 1.' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80,
de 24 de Julho.
(São d

'
eVldos emolumentos

(Diário da República

Por

nos termos do Decreto-Lei

.

n." 356/73.)

n.? 159 - 2.' Série, de 14 de Julho de 1981.)

Ü

espacho de 11 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 2 de Junho de 1981:

~ar'

de

.

la Launnda da Conceição Rodrigues - contratada para exercer
~s funções de auxiliar de serviço de 2," classe do Quadro do
essoal Civil do Exército/Instituto
Superior Militar, nos termos
do n: 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
~arço, alínea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/
de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.. da Portaria n." 791/77,
: 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo
~. 254/80, publicado no Diário da República n." 186, 1.' Série,
e 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.

/6,

(São
deVidos emolumentos
(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

n.? 160 - 2." Série, de 15 de Julho de 1981.)

Por
~espacho de 5 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 2 de Junho de 1981:

de

~aria

d da Céu Deolinda Félix - contratada para exercer as funções
de aUxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil
n~ Exército /Escola de Formação de Sargentos, nos termos do
I do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
d Inea b) do n." 3 do artigo 53.. do Decreto-Lei n." 294/76,
24
2; d de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de
/80 e De~embro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/
de ' PUbltcado no Diário da República n." 186, I: Série, de 13
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.

ai·

(Sao

deVidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário
da República

n.· 160-2."

Série, de 15 de Julho de 1981.)
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I de

Por despacho de 8 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 3 de Junho de 1981:

e('

Maria de Lurdes Ventura Ribeiro dos Santos - contratada para e~ro
a
cer as funções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Qu (o,
do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Infantaria de ~~11,
nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 10 eto'
de 22 de Março, alinea b) do n." 3 do artigo 53." do Dec~aria
-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da por coo
n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Des~al86,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n' de
24
1.' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de
Julho.
(São devidos emolumentos

n." 3

nos termos do Decreto-Lei

56/13-)

(Diário da República n." 160- 2.' Série, de 15 de Julho de 1981.)

'buna
Por despacho de 8 de Fevereiro de 1980, visado pelo Trl
Contas em 3 de Junho de 1981:

I de

e(Cef

Maria Tereza Ventura Ribeiro dos Santos - contratada para ~"Civil
as funções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Pessoa 5 dO
do Exército/Regimento
de Infantaria de Faro, nos terJl'l~a(Ço,
n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de 16, de
alínea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/ de ~8
24 de Abril, n." 1 do artigo 3: da Portaria n." 791/77, o 1.54/
de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo .n. de 13
/80, publicado no Diário da República n." 186, I.' Séne,
de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho·
•

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.O 160-2.'

o

356/13,)

n.

Série, de 15 de Julho de 1981.)

I de
Por despacho de 4 de Março de 1980, visado
Contas em 2 de Junho de 1981:

pelo Tribuna

~eS de
Francisco Vieira Marques - contratado para exercer as funç~ Civi;
de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro Jo pessO~igo 3
3
do Exército/Presídio
Militar, nos termos do n." 1 do a~o
1
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) '1 o.'
. 53." do Decreto-Lei . n." 294/76, de 24 d e Abri,
do artigo
bro. cO (l'
do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 de De~eJl'l

o"

4,' Sé '

~
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jugad'O com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
Diário da República n." 186, L" Série, de I3 de Agosto, e
Decl1eto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São d

'
eVldos emolumentos

(Diário da República

~or

nos termos do Decreto-Lei

.

n." 356/73.)

n." 160 - 2.' Série, de 15 de Julho de 1981.)

d

espacho de 4 de Março de 1980 visado pelo Tribunal
Contas em 2 de Junho de 1981:
'

de

~aria Ad .
.,
d
nana Torres Correia Pais - contrata a para exercer as
funções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do PessOal Civil do Exército/Escola Prática de Transmissões, nos tertnos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
de .Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.. do Decreto-Lei
n,o 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria
~" 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho
I ~r~a~ivo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
. Sene, de 13 de Agosto e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
J ulho.
'
(São

'
deVIdos emolumentos
(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 160-2,'

n." 356/73.)

Série', de 15 de Julho de 1981.)

~or
~espacho de 4 de Março de 1980, visado pelo Tribunal
Ontas em 2 de Junho de 1981:

de

Nativ'
ald.ade .Maria Almeida Cardoso Vieira - contratada para exercer
-ps funções de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do
rnessoal Civil do Exército/Escola
Prática de Cavalaria, nos terd Os do n .. 1 do artigo 3" do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
n: Março, da alínea b) do n." 3 do artigo 53: do Decreto-Lei
n:. 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3: da Portaria
N 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho
l.~rtna~ivo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
JUlhSérre, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de

o.

(Sao
deVidos emolumentos
(Diário d

nos termos do Decreto-Lei

"
a Reoúbltca n." 160-

n." 356/73.)

2.' Série, de 15 de Julho de 1981.)
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--------------------------------------Por despacho de 23 de Julho de 1979, visado
Contas em 12 de Junho de 1981:

4' Série
.

pelo Tribunal de

'dO
espeLicenciado Alberto Manuel Santos Ortigão de Oliveira, me lCO, do
cialista do Hospital Militar Regional n." 1, contratado ale~Ogia
quadro - contratado como chefe de clínica de gastroen~er~ 1 e
do referido Hospital, além do quadro, nos termos do n· • 3
alinea d) do n." 2 do artigo 1.° e n." 2 do artigo 2." e nbro,
do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 524-C/77, de 28 de Dezelll iorDespacho de 18 de Janeiro de 1980, do Chefe do Estado-~~lica
p
-General das Forças Armadas, publicado no Diário da. Re ;. do
o
n." 27, 2: Série, de 11 de Fevereiro de 1980, e artJg
.
Decreto-Lei n." 220/71, de 26 de Maio.
_
.
. ° 356/73J
(Sao devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário

da República

n." 161-2.'

Série, de 16 de Julho

de 1981.)

1 de
Por despacho de 31 de Março de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 17 de Junho de 1981:

f~~;

Élia Maria Rodrigues de Carvalho - contratada para exercer as
ções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do ~ess da
Civil do Exército/Distrito
de Recrutamento e Mobili~aç~o103/
Porto, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n. c dO
/77, de 22 de Março, alinea b) do n." 3 do artigo 53.° da
Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3·vesPortaria n." 79.1/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o 'bUca
pacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Rep!l6/80,
n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 24
de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n.? 161-2.'

Série, de 16 de Julho

n." 356/73.)

de 1981.)

1 de
Por despacho de 15 de 'Julho de 1980, visado
Contas em 13 de Maio de 1981:

pelo Tribuna

- s de
António da Silva Capelas - contratado para exercer as funçoe de
barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regirne~to 3:
o
Artilharia da Serra do Pilar, nos termos do n.° 1 do artJg • 3
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alinea b) do n.• 1
do artigo 53.. do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, Jl.

4,' S~rie
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do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/
/80, publicado no Diário da República n." 186, 1.' Série, de 13
de Agosto, ficando assim rectificado o constante na parte respectiva do Diário da República n." 142, 2." Série, de 14 de Junho
de 1981.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n." 161 -

2,' Série, de 16 de Julho de 1981.)

~Or despacho de 29 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 1 de J unho de 1981:
Alfredo Domingues Soares - contratado para exercer as funções de
operário de 2: classe (electricidade) do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Quartel-General
da Região Militar de Lisboa, nos
termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei
n.O 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria
n,O 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
La Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
Julho,
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n.? 161-2,"

Série, de 16 de Julho de 1981.)

~Ord espacho de 30 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1981:

~

ernando Joaquim Nunes - contratado para exercer as funções de
Operário de 2." classe (serralharia) do Quadro do 'Pessoal Civil
do Exército rêscola Prática de Engenharia, nos termos do n." 1
do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53. do Decreto-Lei n." 294/76, de
24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da iPortaria n." 791/77, de
28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, I." Série, de 13 de Agosto, ficando assim rectificado o constante no Diário da República n." 142, 2: Série,
de 24 de Junho de 1981.
0

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n." 161-2.'

Série, de 16 de Julho de 1981.)
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'
I Tribunal de
P ar d espac h o d e 9 de Outu b ro d e 1980, visado
pe o
Contas em 2 de Junho de 1981:
funções
Pedro Duarte Taborda Chaves - contratado para exercer as p soai
de operário de 2," classe (electricidade) do Quadro do es, 1
Civil do Exército/Regimento
de Comandos, nos termos do n'alí'
do artigo 3,° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Març~6 de
nea b) do n." 3 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/ d~ 28
24 de Abril, n." 1 do artigo 3,° da Portaria n." 7~1/77, ° 254/
de Dezembro, conjugada
com o Despacho NormatIV~ ,n, de 13
/80, publicado no Diário da República n." 186, l."Sene,
de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
,

(São devidos emolumentos

'

nos termos do Decreto-Lei n.

(Diário da República n.? 161-

°

356/73.)

2,' Série, de 16 de Julho de 1981,)

I de
Por despacho de 20 de Janeiro de 1981, visado pelo Tribuna
Contas em 7 de Maio de 1981:
' auxr 'I'lar d e serviço
'de
2'' d classe
M erce d es Ad e'I'la P'aisana L opes R eIS,
Re'
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General
~as de
gião Militar de Lisboa - contratada para exercer as funÇ~ecitO,
telefonista do mesmo quadro/Centro
Financeiro do EX~~/77,
nos termos do n." 1 do artigo 3,° do Decreto-Lei n." 1 retOde 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53: do veCtaôa
-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3: da PO~e24
n." 791/77, de 28 de Dezembro, Decreto-Lei n." 246/80, 'ário
de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publicado no J)lssirO
da República n." 186, }." Série, de 13 de Agosto, ficando ;epz1'
rectificado o constante na parte respectiva do Diário da
blica n." 142, 2." Série, de 24 de Junho de 1981.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 3

56/73,)

(Diário da República n." 161 - 2,' Série, de 16 de Julho de 1981.)

1 de
Por despacho de 19 de Março de 1981, visado pelo Tribuna
Contas em 20 de Maio de J 981 :

!~í

Maria Eugénia Rodrigues Tavares - contratada para exercer as
ções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do perrOOS
Civil do Exército /Batalhão de Infantaria de Aveiro, nos te

--:::---------------------------------------4,' Sé '
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do n." 1 do artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/
/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77,
de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo
n.. 254/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
ficando assim rectificado o constante na parte respectiva do
Diário da República n." 142, 2." Série, de 24 de Junho de 1981.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n.' 161 - 2.' Série, de 16 de Julho de 1981.)

Por d

espacho de 29 de Fevereiro de 1980, visado- pelo Tribunal de
Contas em 28 de Abril de 1981:

Carl
Os Manuel Torres Rodrigues - contratado para exercer as funÇões de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Sul, nos termos do n." 1 do artigo 3.. do Decreto-Lei
n,' 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53."
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3."
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o
bespacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, 1. Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/
/80, de 24 de Julho.
4

(São d

.
.
5
eVldos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 3 6/73.)

(Diário da República n.· 162-2."

POr

Série, de 17 de Julho de 1981.)

despacho de 6 de Março de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 8 de Maio de 1981:

de

~aria Victória Clara Marques da Costa - contratada para exercer
as funções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Finanças, nos
termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de
22 de Março, n." 1 do artigo 2.. da Portaria n." 791/77, de
28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53.. do Decreto-Lei n." 294/76,
de 24 de Abril, § 5.. do artigo 48.. do Decreto-Lei n." 41 892,
de 3 de Outubro de 1958, oom a nova redacção dada pelo
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N rnativo
Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, Despacho
o: Série,
n." 254/80, publicado no Diário da República n.o 186, \
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Jul o.
.
° 356/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n." 162- 2.' Série, de 17 de Julho de 1981.)

I de
Por despacho de 25 de Março de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 2 de Junho de 1981:
funçõeS
Álvaro da Conceição Pereira - contratado para exercer as
Civil
de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal n.' 1
do Exército /Escola Prática de Engenharia, nos termos do alído artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Març~6 de
nea b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/ d; Z8
24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/77" Z54/
de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativ? .0. de 13
/80, publicado no Diário da República n." 186, L' Sene,
de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
e
56/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n. 3
(Diário da República n." 162- 2.' Série, de 17 de Julho de 1981.)

1 de
Por despacho de 29 de Maio de 1980, visado
Contas em 3 de Junho de 1981:

pelo Tribuna

es
.
,
.
f oçõ
Mana Jose da SIlva Azevedo - contratada para exercer as u Civil
de auxiliar de serviço de 2.· classe do Quadro do Pessoal
de
do Exército/Centro
de Instrução de Artilharia An~ia~rea, ~03/
Costa, nos termos do n." 1 do artigo 3.' do Decreto-LeI n'91/77,
/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2.' da Portaria n:' 7, Z94/
de 28 de Dezembro, n." 2 do artigo 53.° do Decreto-Lei P: 189Z,
/76, de 24 de Abril, § 5.' do artigo 48.' do Decreto-Lei n." 4 pelo
de 3 de Outubro de 1958, com a nova redacção dada 01:>'
Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de Março, e Despacho NO~Sé'
tivo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, lJ' lbo·
rie, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de u
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

56/73.)

n." 3

(Diário da República n.? 162- 2." Série, de 17 de Julho de 1981.)

4.' Série
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Por despacho de 30 de 'Julho de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1981:
Geo .
rgrna de Jesus Martins Moço - contratado para exercer as funÇões de cozinheira do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
/Campo de Instrução Militar de Santa Margarida, nos termos
do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
Março, 11.° 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28 de
Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
PUblicado no Diário da República n." 186, L' Série, de 13 de
Agosto, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e n." 3 do artigo 25.° do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro de 1969,
tendo, por despacho de 22 de Abril de 1981, do Chefe do Estado'Maior do Exército, entrado no exercício das suas funções desde
aquela data por urgente conveniência de servi~o, nos termos dos
n.O' 2 e 3 do artigo 3." e n." 1 do artigo 15." do Decreto-Lei
n." 146-C/80, de 22 de Maio.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 162-2."

n." 356/73.)

Série, de 17 de Julho de 1981.)

Por despacho de 11 de Agosto de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 13 de Abril de 1981:

de

~aria Alice dos Santos Ferreira Rodrigues - contratada para exerCer o cargo de cozinheira do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Academia
Militar, nos termos do n." 1 do artigo 3.?
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3."
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, Decreto-Lei n." 246/80,
de 24 de Julho, n." 3 do artigo 25." do Decreto-Lei n." 49410,
de 24 de Novembro de 1969, e alínea b) do n." 3 do artigo 53."
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 162-2.'

n." 356{73.)

Série, de 17 de Julho de 1981.)

p
Or despacho de 11 de Agosto de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 13 de Abril de 1981:

de

Alice Arminda de Oliveira - contratada para exercer o cargo de
Cozinheira do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de
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Odirve Ido
.
3. do Decreto-V.i
as, nos termos
o n. 1 d o artigo
o d
portaria
n." 103/77, Ide 22 de Março, n." 1 do artigo 3.
acha
n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o. Des~al86,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Rep.úbllca n' de
24
L" Série, de 13 de Agosto, Decreto-Lei n." 240/80, de d 24
Julho, n." 3 do artigo 25." do Decreto-Lei n." 49 ~IO, 3: do
de Novembro de 1969, e alínea b) do n." 3 do artigo 5 .
Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
0

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

•

n.

o

356/73.)

(Diário da República n." 162 - 2." Série, de 17 de Julho de 1981.)

. a 1 de
Por despacho de 13 de Agosto de 1980, visado pelo Tnbun
Contas em 13 de Abril de 1981:

para

Maria da Conceição Gomes Gonçalves da Silva - contratad~ '1 do
exercer o cargo de cozinheira do Quadro do Pessoal C~VI 3'Exército/Academia
Militar, nos termos do n." 1 do artl.g~ 3-'
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artlg rn o
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugada CO púDespacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário. da .fl;46/
blica n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, Decreto-Lei ~. 9410,
/80, de 24 de Julho, n." 3 do artigo 25." do Decreto-Lei n. . 4o 53'.
de 24 de Novembro de 1969, e alínea b) do n." 3 do artiê
do Decreto-lei n." 294/76, de 24 de Abril.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 162 -

73

n." 356/

.)

2.' Série, de 17 de Julho de 1981.)

1 de
Por despacho de 27 de Agosto de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 13 de Abril de 1981:
Maria José Coelho Dias Ferreira - oontratada para exercer o. ca~~
de cozinheira do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Reglflleira,
de Infantaria de Queluz/Destacamento
da Serra da Carreg~i77,
nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n. o 10 /71,
1
de 22 de Março, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 79 tivo
de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Nor;n;'rie,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, 1. e, 3
de 13 de Agosto, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, n·

4.' Série
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do artigo 25.° do Decreto-Lei 0.° 49410, de 24 de Novembro
de 1969, e alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei
n." 294/76, de 24 de Abril.
(8-

ao devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
{Diário da República n." 162- 2.' Série, de 17 de Julho de 1981.)

Por despacho de 15 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Junho de 1981:
~ateus Rosa Anacleto - contratado para exercer as funções de operário de 2.. classe (electricidade) do Quadrç do Pessoal Civil
do Exército/Regimento de Infantaria de Abrantes, nos termos
do n.s 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
Março, alinea b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/
/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/77,
de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo
n.O 254/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
{Diário da República n.? 162- 2.' Série, de 17 de Julho de 1981.)

Por despacho de 15 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Junho de 1981:
Jos' .
e PIres Tomás - contratado para exercer as funções de operano
de 2.. classe (electricidade) do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Campo de Instrução Militar de Santa Margarida, nos termos
do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/
/76, de 24 de Abril, do n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/
/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
{Diário da República n." 162- 2.' Série, de 17 de Julho de 1981.)
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___

Por despacho de 15 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Junho de 1981:
ões de
António Fernando Cardoso - contratado para exercer as funço Civil
operário de 2: classe (electricidade) do Quadro do Pessoal 'da
a
do Exército/Campo
de Instrução Militar de Santa Marg
nos termos do n."
do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 10
de 22 de Março, n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 79 tivO
de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Nor.m;'rie,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, 1. h e e
de 13 de Agosto, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Jul de
alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/1 '
24 de Abril.

;/77:
1 f77,

1

t

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 162 -

2.· Série, de lide

73

n." 356/

.)

Julho de 1981.)

Por despacho de 31 de Outubro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 29 de Abril de 1981:

I de

. ~
I F
d
r o carga
ola
M ana Ange a ernan es Antunes - contratada para exerce
de cozinheira do Quadro do Pessoal Civil do Exército/ESc ar'
Prática do Serviço de Material, nos termos do n." 1 ~ol da
tigo 3." do Decreto-Lei n." 103(77, de 22 de Março, n..
da
artigo 3.° da Portaria n." 791 (77, de 28 de Dezembro. cOnJ~gadtl
. 'riO
com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Dia
Vi
República n." 186, L' Série, de 13 de Agosto, Decreto' ioe
n." 246/80, de 24 de Julho, n." 3 do artigo 25.° do Decr da
-Lei n." 49410, de 24 de Novembro de 1969, e alínea b) bÓJ.
n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei 11." 294(76, de 24 de A
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n."

73

356/

.)

(Diário da República n." 162 - 2.' Série, de 17 de Julho de 1981.)

Por despacho de 15 de 'Janeiro de 1981, visado pelo Tribuna
Contas em 3 de Junho de 1981:

I de

Licenciado Armando Oliveira Moreno - contratado além do q~ad;~
para exercer as funções de médico especialista de ortopedia as
Hospital Militar Principal (24 horas semanais de serviço);_,/JiO,
termos do artigo 2.° do Decreto-Lei n." 220/71, de 25 de 4~CI
n." 2 do artigo 2." e n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 52

4,' Série
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/77, de 28 de Dezembro, e Despacho de 18 de Janeiro de 1980,
do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, publicado no Diário da República n." 27, 2,' Série, de 1 de Fevereiro
de 1980,
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 162 -

n." 356/73,)

2," Série, de 17 de Julho de 1981.)

Por despacho de 28 de Dezembro de 1979, visado pelo Tribunal
Contas em 17 de Junho de 1981:

JOs'

de

'[y

e .a.umberto Santos Paiva de Carvalho - contratado para exercer
as funções de médico especialista de pneumologia, além do quadro, do Centro de Selecção de Coimbra, nos termos do n." 1
e 2-C do artigo 1.0, n." 2 do artigo 2,° e n." 1 do artigo 3,°
<lo Decreto-Lei n." 524-C/77, de 28 de Dezembro, Despacho de
18 de Janeiro de 1980, do Chefe do Estado-Maior-General
das
Forças Armadas, publicado no Diário da República n." 27, 2,"
Série, de 1 de Fevereiro de 1980, e artigo 2,° do Decreto-Lei
n,O 220/71, de 26 de Março, Auferirá a remuneração corresPondente à letra «E», com o horário de 9 horas semanais, tendo,
por despacho de 1 de Junho de 1981, do Chefe do Estado-Maior
do Exército, entrado no exercício das suas funções desde aquela
data, por urgente conveniência de serviço, nos termos dos n,08 2
e 3 do artigo 3,° e n." I do artigo 15,° do Decreto-Lei n." 146-C/
/80, de 22 de Maio,

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73_)

(Diário da República n,? 165 - 2," Série, de 21 de Julho de 1981.)

POr d

espacho de 6 de Janeiro de 1981, visado pelo Tribunal
Contas cm 24 de Junho de 1981:

~a'

de

tIa Manuela Tavares Coelho de Sousa - contratada para exercer
as funções de enfermeira de 2,' classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Hospital
Militar Principal, nos termos dos
artigos 1.0 e 3,° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
alínea b) do n." 3 do artigo 53,° do Decreto-Lei n." 294/76,
de 24 de Abril, alínea b) do n." 2 do artigo 2,· da Portaria
n.. 791/77, de 28 de Dezembro, e alínea c) do n." 3 do ar-
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____

mell·
tigo 2,° do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços I?ep~rt;3/80,
tais das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.
de 13 de Agosto.
_
.
' ° 356/73J
(Sao devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n." 165 -

2.' Série, de 21 de Julho

de 1981.)

Por despacho de 23 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Novembro de 1980:
Júlio de Jesus Ferreira, auxiliar de serviço de 2." classe do Qua~~
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar_contratadO
P
a dro
exercer as funções de vigilante de 2.' classe do mesmo qU Lei
e serviço, nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decret~~ja
n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 5." da por cbo
n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Des~a186,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n'24 de
1.' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de
Julho.
•
o 356/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n," 165 -

2.' Série, de 21 de Julho

Por despacho de 3 de Julho de 1980, visado
Contas em 2 de Junho de 1981:

de 1981.)

pelo Tribuna

I de

C"vil da
Mapril Nogueira Portelas, barbeiro do Quadro do Pessoal
I J(er·
Exército /Hospital Militar Regional n." 2 - contratado para de e
cer as funções de vigilante de 2: classe do mesmo ~uao ;~3/
serviço, nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto·~1 n,o 791/
/77, de 22 de Março, do n." 1 do artigo 5.° da Portana n. ma·
/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho N_or186,
tivo n." 254/80, publicado no Diário da República n· 4 de
1.' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 2
Julho.
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei
n." 356/ ,)
(Diário da República n.? 165 -

2,' Série, de 21 de Julho

de 1981.)

Per despacho de 23 de Maio de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 5 de Junho de 1981:

I de

lasse
António Manuel Quintino Pereira, auxiliar de serviço de 2.~ c da
do 'Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos PupIlos

4,' Série
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'-----------------------------------------------------Exército - contratado para exercer o cargo de vigilante de
2," classe do mesmo quadro e serviço, nos termos do n.' 1 do
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, do n." 1
do artigo 5." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
Diário da República n." 186, 1." Série, de 13 de Agosto, e
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n.' 356/73.)

{Diário da República n.? 166 - 2," Série, de 22 de Julho de 1981.)

Por despacho de 31 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 23 de Junho de 1981:

de

~1anuel António Simões Varino - contratado para exercer as funÇões de operário de 2,' classe (carpintaria) do Quadro do Pessoaj Civil do Exército/Regimento
de Engenharia de Espinho,
nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77,
de 22 de Mar90, alínea b) do n." 3 do artigo 53.. do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.. da Portaria
n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n." 166 - 2," Série, de 22 de Julho de 1981.)

1>01'

despacho de 23 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 19 de Novembro de 1980:

de

A.ntÓnio Lopes Tomás, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
do 'Pessoal Civil do Exército / Academia Militar - contratado para
exercer as funções de vigilante de 2." classe do mesmo quadro /
/Colégio Militar, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março. n." 1 do artigo 5." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
l." Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n.' 166 - 2.' Série, de 22 de Julho de 1981.)
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4." Série
____

Por despacho de 15 de Janeiro de 1981, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Maio de 1981:
Licenciado João Alberto Ramalho Mendonça Oliveira - ~ontrat~:;
para exercer as funções de consultor médico (oftopedJsta~ a ardo quadro, do Hospital Militar Principal, nos te~mos • ~ do
tigo 2.· do Decreto-Lei n." 220/71, de 26 de Maio, n. C/77,
artigo 2." e n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 524- do
80
de 28 de Dezembro, e Despacho de 18 de Janeiro de 19 IC
1''ado
b
Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, pu . de
no Diário da República n." 27, 2.' Série, de 1 de Fevereiro reS1980. Auferirá a remuneração mensal de Esc. 11 840$00, corneipondente a 12 horas semanais de serviço com base no ve rte
mento da letra «E», ficando rectificado o constante na ~a de
respectiva do Diário da República n." 149, 2.. Série, de
Julho de 1981.
.
.
° 356/73J
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n.· 166 -

2." Série, de 22 de Julho de 1981.)

Por despacho de 30 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de 'Julho de 1981:
Maria do, Carmo da Silva Coimbra, auxiliar de serviço de 2: ~la~:~
do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Instituto de Odl~e se
_ contratada para exercer as funções de vigilante de 2.'. c
do mesmo quadro e serviço, nos termos do n." 1 do art~go 5.'
do Decreto- Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigO J1l
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado C~e_
o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da lJei
pública n." 186, 1.. Série, de 13 de Agosto, e Decreton." 246/80, de 24 de Julho.

a;..

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 167 -

73

n." 356/

.)

2.' Série, de 23 de Julho de 1981.)

Por despacho de 30 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 8 de Abril de 1981:

de
'0

Maria da Conceição Paiva Colaço de Oliveira, auxiliar de se~vI~()
de 2.' .classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército /J~S~ltute
de Odivelas - contratada para exercer as funções de VIgIlan

1,' Série
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de 2,' classe do mesmo quadro e serviço, nos termos do n." 1
do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
n,· 1 do artigo 5." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
COnjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado
no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos
(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n.? 167 -

n." 356/73.)

2.' Série, de 23 de Julho de 1981.)

Por despacho de 4 de Junho de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 25 de Junho de 1981:
lo'

de

~

ao Pedro Ratana de Oliveira - contratado para exercer as funções
de auxiliar de serviço de 2.. classe do Quadro do Pessoal Civil
do Exército / Regimento de Infantaria de Abrantes, nos termos
do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
Março, n." 1 do artigo 3,° da Portaria n." 791/77, de 28 de
Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
PUblicado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.

(São devidos emolumentos
(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n.· 167 -

n." 356/73,)

2.' Série, de 23 de Julho de 1981.)

Por despacho de 20 de Junho de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 7 de Julho de 1981:
~a'

de

na Celeste Pouseiro de Sousa - contratada para exercer as funÇões de auxiliar de serviço de 2.. classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Destacamento
de Tavira/Regimento
de Infantaria de Faro, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei
n.s 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53."
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3."
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da RepúbUoa n." 186, I." Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/
/80, de 24 de Julho.

(São devidos emolumentos
(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n.? 167 -

n." 356/73.)

2,' Série, de 23 de Julho de 1981.)
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Por despacho de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1981:
peDiamantino Bernardo - contratado para exercer as funções d.e·t do
rário de 2: classe (serralharia) do Quadro do Pessoa~ ClVI nos
Exército /Hospital Militar de Doenças Infecto-Contaglosasd 22
termos do n." 1 do artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77, : de
de Março, n." 1 do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de ;4/80,
Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo. n: 2
de
13
publicado no Diário da República n." 186, L" Séne, de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
. • 356/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n.· 167- 2.' Série, de 23 de Julho de 1981.)

Por despacho de 30 de Abril de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 19 de Novembro de 1980:

Ide

do
Cesarina Fernandes Ribeiro, auxiliar de serviço de L" classe 00Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas"- c do
tratada para exercer as funções de vigilante de 2:. classe. dO
mesmo quadro e serviço, nos termos do n." 1 do artl.go ~'. da
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 'VesPortaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o 'b!ica
pacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da RepU6/80,
n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 24
de 24 de Julho.
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário da República n." 168-2."

Série, de 24 de Julho de 1981.)

Por despacho de 23 de Maio de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 8 de Abril de 1981:

1 de

Maria de Lurdes de Almeida Francisco, auxiliar de serviço de ;;:
o
classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de 2.'
velas - contratada para exercer as funções de vigilante de OS
classe do mesmo quadro/Direcção do Serviço de FinançaS, Ode
termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de
22 de Março, n." 1 do artigo 5: da Portaria n." 791/77,

4,' Série
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'------------------------------------------------------28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/
/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13
de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n.· 356/73.)

(Diário da República n.? 168 - 2." Série, de 24 de Julho de 1981.)

Por d espacho de 29 de MaIO
. de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 26 de Junho de 1981:

de

Francisco Daniel Artur Félix - contratado para exercer o cargo de
auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Esquadrão
de Lanceiros de Ponta Delgada/Zona
Militar dos Açores, nos termos do n." 1 do artigo 3." do
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3
do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n.? 1
do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agcsto, e
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 168-2."

Por

n." 356/73.)

Série, de 24 de Julho de 1981.)

despacho de 13 de Agosto de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 2 de Julho de 1981:

de

Ilda Serrano dos Santos, auxiliar de serviço de L" classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas contratada
para exercer as funções de vigilante de 2: classe do mesmo
quadro e serviço, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 5: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
1." Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 168 -

n." 356/73.)

2.' Série, de 24 de Julho de 1981.)

4' Série
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----------------------------------------Por despacho de 23 de Janeiro de 1981, visado pelo Tribuo
Contas em 15 de Junho de 1981:

al

de

peso
José Ulisses Ribeiro Braga, professor provisório do Quadro dO'reito
soai Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do
81.
_ reconduzido no referido cargo para o ano lectivo de 1 77 de
nos termos do n." 1 do artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/. '5'
22 de Março, e alínea c) do n." 1 do n." 1 e n." 2 do artIgO .
do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965.
•
o 356/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.

8;;0.

(Diário da República n.? 161- 2." Série, de 16 de Julho de 1981.)

Por despacho de 23 de Maio de 1980, visado
Contas em 19 de Novembro de 1980:

al

pelo Tribuo

de

Gilberto da Silva Vieira, auxiliar de serviço de 2: classe do ~::~
dro do Pessoal Civil do Exército /Colégio Militar - cootra mO
para exercer as funções de vigilante de 2.' classe do Jlle~to'
quadro e serviço, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decrpor'
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 5: da eno
taria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Des~aI86,
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n. 4 de
1.' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 2
Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 171-2.'

73

n." 356/ .)

Série, de 28 de Julho de 1981.)

Por despacho de 30 de Abril de 1980, visado pelo Tribuoa
Contas em 11 de Maio de 1981:

I de

QtI:~

José Lourenço Rodrigues, auxiliar de serviço de 1: classe do
rnea
dro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - no
se
para exercer as funções de encarregado de serviço de 2: cla~O'
do mesmo quadro, nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decr; c·Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 5: da ~o
a
taria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Despacho Norrn
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, 1.' S~;O:
de 13 de Agosto, n." 3 do artigo 25: do Decreto-Lei o." 49 24
de 24 de Novembro de 1969, e Decreto-Lei n." 246/80, de

!\

4.' Série
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de Julho, ficando assim rectificado o constante na parte respectiva do Diário da República n." 142, 2.' Série, de 24 de
Junho de 1981.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n.? 168 - 2.' Série, de 24 de Julho de 1981.)

Por despacho de 24 de Julho de 1979, visado pelo Tribunal
Contas em 3 de Julho de 1981:

de

~anuel Luís Geraldes - contratado para exercer as funções de auxixiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do
EXército/Depósito Geral de Material de Guerra, nos termos
do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." ~103/77, de 22 de
Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/
/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.. da Portaria n." 791/77,
de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo
n.o 254/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei
(Diário da República n." 172-2."

0.°

356/73.)

Série, de 29 de Julho de 1981.)

I>or d

espacho de 11 de Dezembro de 1979, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Julho de 1981:

A.deli

na dos Santos Duque Resina - contratada para exercer as funÇões de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Academia Militar, nos termos do n." 1 do
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 2
do artigo 53." do Decreto-Lei n.? 294/76, de 24 de Abril, § 5."
do artigo 48." do Decreto-Lei n." 41892, de 3 de Outubro de
1958, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76,
de 27 de Março, n." 1 do artigo 2." da Portaria n." 791/77,
de 28 de Dezembro, por força do Despacho Normativo n." 254/
/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13
de Agosto, e Decreto-Lei n.? 246/80, de 24 de Julho.

(São d eviid os emolumentos nos termos do Decreto-Lei. n." 356/73.)
(Diário da República n." 172 - 2.' Série, de 29 de Julho de 1981.)
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Por despacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Julho de 1981:
Amílcar Gervásio Silva Mendes Florindo - contratado para exe~:
o cargo de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadr~ do ui,
soaI Civil do Exército/Centro
Militar de Educação Física, Bqto.
tação e Desportos, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decre53
. o .o
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do art1~ 3.'
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigO o
rn
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado co úa
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário .d !;f6/
blica n." 186, I." Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n.
/80, de 24 de Julho.
.
° 356/73.)
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.
(Diário da República n.? 172-2."

Série, de 29 de Julho

de 1981.)

I de
Por despacho de 14 de Abril de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 3 de Julho de 1981:
aS

Maria de Fátima Ferreira Gonçalves - contratada para exercerpes'
funções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do nOs
a
soaI Civil do Exército /Regimento de Cavalaria de Brag
de
7
termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/ 'Vi
22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53." do DecretO; ria
n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da por
n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Des~alc86,
Normativo n." 254/80, publicado- no Diário da República n. 4 de
I." Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 2
Julho.
13
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)

1

\0

(Diário da República n." 172 -

2.' Série, de 29 de Julho

de 1981.)

1 de
Por despacho de 4 de Agosto de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 2 de Junho de 1981:

, s de
Ana Maria da Costa Sousa - contratada para exercer as funçoe ita1
cozinheira do Quadro do Pessoal Civil do- iExército/llosy dO
Militar Regional n." 1, nos termos do n." 1 do artigo .3·o 3.o
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do arUg o
fl1
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugada co

4.' Série
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Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, La Série, de 13 de Agosto, Decreto-Lei n." 246/
/80, de 24 de Julho, e n." 3 do artigo 25.° do Decreto-Lei
n.o 49410, de 24 de Janeiro de 1969, ficando assim rectificado,
na parte respectiva, o constante no Diário da República n." 162,
2.' Série, de 17 de Julho de 1981.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n." 173 -

2." Série, de 30 de Julho de 1981.)

I>ordespacho de 19 de Agosto de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Abril de 1981:

l1aria de Lurdes de Sousa Costa, auxiliar de serviço de

2.' classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Depósito Geral de
Material Sanitário contratada para exercer o cargo de cozinheira do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General
da Região Militar de Lisboa, nos termos do n." 1 do artigo 3.°
do Decreto-Lei n.? 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3.°
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, Decreto-Lei n." 246/
/80, de 24 de 'Julho, n." 3 do artigo 25.° do Decreto-Lei
n.O49410, de 24 de Novembro de 1969, e alínea b) do n." 3
do artigo 53. do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, ficando
assim rectificado o constante no Diário da República n." 162,
2." Série, de 17 de Julho de 1981,
0

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário da República n." 173 -

z.a

Série, de 30 de Julho de 1981.)

!lar d

espacho de 12 de Março de 1981, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Julho de 1981:

<\ntónio José Baptista Dias, auxiliar de serviço de 2,' classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Depósito Geral de Material de Guerra - contratado para exercer as funções de fiel de
de depósito do mesmo quadro e serviço, nos termos do n." 1 do artigo 3,° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 artigo 5,°
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Repú-

4' Série
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•
o 246/
blica n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, Decreto·LeI n. Lei
/80, de 24 de Julho, e n." 3 do artigo 25: do Decreton." 49410, de 24 de Novembro de 1969.
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)

(Diário da República n." 173 -

2.' Série, de 30 de Tulho de 1981.)

II- MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Por despacho de 3 de Junho de 1981, anetado
Contas em 9 de Junho de 1981:

pelo Tribunal de

Carlos Alípio Fernandes, primeiro-oficial do Quadro do pess.o.alCi~~
do Exército/Centro de Gestão Financeira/Região _MIlIta~98J,
Ncrte - exonerado, a seu pedido, desde 20 de Abril d; claSse
por ter tomado posse naquela data corno inspector de 2.
da Inspecção do Trabalho.
(Diário da República n." 151-

2.' Série, de 4 de Julho de 1981.)

1 de
Por despacho de 4 de Junho de 1981, anotado pelo Tribuna
Contas em 9 de Junho de 1981:
dO
Maria Manuela Monteiro Gaspar, primeiro-oficial do Quadr~ de
Pessoal Civil do Exército / Academia Militar - exonerada e5JllO
15 de Maio de 1981 da categoria de segundo-oficial do toeSsse
quadro /Centro Financeiro do Exército, por ter tomado pO
naquela data da actual categoria.
(Diário da República n." 151-

2." Série, de 4 de [ulho de 1981.)

1 de
Por despacho de 1 de Junho de 1981, anotado pelo Tribuna
Contas em 12 de 'Junho de 1981:
{idal
Maria Teresa Rodrigues Lopes Colares Rcdrigues, segundo-O )(0'
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar -- d ta
nerada das referidas funções desde 21 de Maio de 1981, ~O
em que tomou posse do cargo de primeiro-oficial do toeS
quadro /Direcção do Serviço de Finanças.
(Diário da República n," 153 -

2.' Série, de 7 de Julho de 1981.)

4,' Sêrie

ORDEM DO EXERCITO N,' 8

323

'-------------------------------------------------Por despacho de 1 de Junho de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Junho de 1981:
Maria Teresa Amaral 'Pereira de Gouveia Magno, segundo-oficial
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão Financeira da Região Militar de Lisboa - exonerada das referidas
funções desde 23 de Abril de 1981, data em que tomou posse
Posse do cargo de primeiro-oficial do mesmo quadro/Centro
Financeiro do Exército.
(Diário da República n." 156- 2.' Série, de 10 de Julho de 1981.)

P

or despacho de 1 de Junho de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Junho de 1981:

I\.na Maria Gomes Arnaut Colaço Santos, segurido-oficial do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do Exército
- exonerado das referidas funções desde 23 de Abril de 1981,
data em que tomou posse do cargo de primeiro-oficial do mesmo
quadro e serviço,
(Diário da República n." 156- 2." Série. de 10 de Julho de 1981.)

Por despacho de 2 de Junho de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 5 de Junho de 1981:
JOão Duarte, especialista auxiliar de L" classe do Quadro do Pessoal Militarizado do Exército/Centro Militar de Educação Física,
Equitação e Desportos - exonerado das funções de especialista
auxiliar de 2.· classe em 15 de Maio de 1981, data em' que
tomou posse da actual categoria.
(Diário da República n.' 156-2.'

Por

Série, de 10 de Julho de 1981.)

despacho de 5 de Junho de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Junho de 1981:

~aria de Latirdes Leitão Moreira da Costa, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do Exército
- exonerada das referidas funções desde 20 de Maio dê 1981,
data em que tomou posse do cargo de segundo-oficial do mesmo
quadro/Centro Financeiro do Exército.
(Diário da República n.' 156-2."

Série, de 10 de Julho de 1981.)
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4.' Série
~

---------------------------------------------anotado
u
P or d espac h o d e 12 d e J un h o d e 1981,
Contas em 22 de Junho de 1981:

pelo Tribunal de

C~:~

José Azevedo Coutinho, segundo-oficial do Quadro do Pessoal
do Exército / Direcção do Serviço de Finanças - exonerado, a se
pedido, desde 20 de Abril de 1981, data em que tomOu ~o:hO
do lugar de inspector de 2: classe da Inspecção de Tra a
do Ministério do Trabalho.
(Diário da República n." 160-2."

Série, de 15 de Julho de 1981.)

Por despacho de 16 de Junho de 1981, anotado
Contas em 25 de Junho de 1981:

pelo Tribunal de

i~~:

António Rodrigues Moutinho, médico civil contratado além. do
dro da 1,' Companhia Disciplinar - exonerado das refendas
ções desde 1 de Março de 1980, a seu pedido,
(Diário da República n." 160 -

2,' Série, de 15 de Julho de 1981.)

I de
Por despacho de 22 de Junho de 1981, anotado
Contas em 25 de Junho de 1981:

pelo Tribuna

. ' I dO
Maria Manuela Bernardo de Carvalho Esteves, segundo-oficIa 'ro
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do
cito - exonerada das suas funções desde 21 de Maio de 1 )110
es
data em que tomou posse do cargo de primeiro-oficial do m
quadro /Região Militar de Lisboa.

B;:t.

(Diário da República n.? 160-2,'

Série, de 15 de Julho de 1981.)

Por despacho de 22 de Junho de 1981, anotado
Contas em 25 de Junho de 1981:

pelo Tribuna

I de

QU;~

Ana Maria Ezequiel Lopes Gomes da Cruz, segundo-oficial do
dro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - exoneraue
das referidas funções desde 2 de Junho de 1981, data em q !
tomou posse do cargo de primeiro-oficial do mesmo quadrO
/Instituto de Odivelas,
(Diário da República n." 160 -

2.' Série, de 15 de Julho de 1981.)

4,' Série
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~--------------------------------------------Por despacho de 22 de Junho de 1981, anotado
Contas em 25 de Junho de 1981:

pelo Tribunal

de

Maria da Felicidade Guerreiro Cordeiro Cardoso, segundo-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Administração Militar - exonerada das referidas funções desde 2 de
Junho de 1981, data em que tomou posse do cargo de primeiro-oficial do Quadro do <Pessoal Civil do Exército/Centro de Estudos Psicotécnicos.
(Diário da República n." 160 - 2.' Série, de 15 de Julho de 1981.)

Por despacho de 22 de Junho de 1981, anotado
Contas em 25 de Junho de 1981:

pelo Tribunal

de

Carlos Jorge Oliva Gomes de Oliveira, terceiro-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Repartição
de Recrutarnento/Direc.
Ção do Serviço de Pessoal- exonerado das referidas funções
desde 1 de Junho de 1981, data em que tomou posse do cargo
de operador estagiário do mesmo quadro /Direcção do Serviço
de Informática do Exército,
(Diário da República n." 160 - 2,' Série, de 15 de Julho de 1981.)

POr despacho de 22 de Junho de 1981, anotado
Contas em 25 de Junho de 1981:

pelo Tribunal

de

J'],

Ula Ramira Rosa da Silva Ruivo Dias André, segundo-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do Exército - exonerada das referidas funções desde 21 de Maio de
1981, data em que tomou posse do cargo de primeiro-oficial
do mesmo quadro/Direcção
do Serviço de Saúde.
(Diário da República n.? 160 - 2,' Série, de 15 de Julho de 1981.)

Por despacho de 22 de Junho de 1981, anotado
Contas em 25 de Junho de 1981:

pelo Tribunal

de

CUstódia Maria Araújo Álvaro Soares Mota, segundo-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro
de Gestão Financeira/Região Militar de Lisboa - exonerada das referidas funÇões desde 3 de Junho de 1981, data em que tomou posse do
Cargo de primeiro-oficial do mesmo quadro /Direcção do Serviço de Informática do Exército,
(Diário da República n." 160 - 2,' Série, de 15 de Julho de 1981.)

326

ORDEM DO EX~RCITO N,· 8

---------------------------------------Por despacho de 24 de Junho de 1981, anotado
Contas em 30 de Junho de 1981:

4,' Série
_____

pelo Tribunal de

fi ' Ido
Ana Maria de Brito Cam acho Brando Lima Faísca, segundo-O 1~la de
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serv!Ço do
Finanças do Departamento
de Finanças do Estado-MaIor hO
Exército - exonerada das referidas funções desde 2 de J~,nial
.de 1981, data em que tomou posse do cargo de primeiro-O IC
do mesmo quadro e serviço,
(Diáriotia

República n." 165-2,'

Série, de 17 de Julho de 1981.)

Por despacho de 26 de Junho de 1981, anotado
Contas em 1 de Julho de 1981:

pelo Tribuna

I de

'I'grafa
Maria da Graça António Alves da Rocha, escriturária-dactl,O
do
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro
FinancelrM io
Exército - exonerada das referidas funções desde 29 ,de OflCI
, -ial
de 1981, data em que tomou posse do cargo de tercelfo- o 1/
do mesmo quadro/Centro
de Informação e Catalogação n.
/Direcção do Serviço de Material.
(Diário da República n," 165 -

2,' Série, de 17 de Julho de 1981.)

Por despacho de 25 de Junho de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Julho de 1981:
,
I
Ernesto Pereira Gomes, professor efectivo do Quadro do ~esso;e
. Civil do Exército/Colégio
Militar - exonerado das funçoe:l 'o
1
professor provisório do mesmo quadro e serviço em 19 de ly,a
de 1981, data em que tomou posse do actual cargo,
(Diário da República n," 168 - 2," Série, de 24 de Julho de 1981.)

Por despacho de 3 de Julho de 1981, anotado
Contas em 8 de Julho de 1981:

pelo Tribuna

Ide

Albertino Pereira Henriques, vigilante de 2,' classe do Quadro dOO
do 'Pessoal Civil do Exército /Instituto Militar dos PupiloS
dde
,
Exército - exonerado das funções de auxiliar de servIÇO de
1.' classe do mesmo quadro e serviço, desde 20 de Junho
1981, data em que tomou posse das actuais funções,
(Diário da República n." 172 -

2,' Série. de 29 de Julho de 1981.)

4,' Série

ORDEM
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'-----------------------------------------------Por despacho de 2 de Junho de 1981, anotado
Contas em 9 de Junho de 1981:

pelo Tribunal

de

Friederich Hans Otto Schubeius, médico civil contratado do Regimento de Lanceiros de Lisboa - rescindido o contrato, a seu
pedido, desde 13 de Maio de 1981.
(Diário da República n.? 151- 2." Série, de 4 de Julho de 1981.)

P

or despacho de 22 de Junho de 1981, anotado
Contas em 9 de Junho de 1981:

pelo Tribunal

de

Âll1él'icoVicente Gonçalves, aspirante da Fábrica Militar de Braço
de Prata - rescindido o contrato a seu pedido, desde 17 de Junho
de 1981.
(Diário da República n.? 156- 2." Série, de 10 de J~lho de 1981.)

!lor despacho de 2 de Junho de 1981, anotado
Contas em 9 de Junho de 1981:

peJo Tribunal

de

Cândida Silva Fernandes Félix Gonçalves, auxiliar de serviço de
L" classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principaldespedida do serviço, desde 19 de Abril de
1980, nos termos do n." 2 do artigo 68.° do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços Departamentais
das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março, e n." 2
do artigo 172,° do Regulamento de Disciplina Militar.
(Diário da República n.? 151- 2," Série, de 4 de Julho de 1981.)

m!lor

PROMOÇõES

despacho de 31 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 30 de Abril de 1981:

de

n;
Virgí'LIa
Jerorumo
,.
M'atlas T'eixeira
'N
unes, segun d{)-O f"icia I d o Q uadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de Intendência - promovida a primeiro-oficial do mesmo quadro/Comissão de Contas e Apuramento de Responsabilidades, nos termos
dos n." 1 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
de Março, alínea a) do n." 1 do artigo 18.° e alínea b) do n." 2
do artigo 19: (este com a redacção da Portaria n." 555/79, de
22 de Outubro) da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,

ORDEM

32:1

DO EXhRCITO

N.· 8

----------------------------------------

4.' Série
____

.
.
O
ublicado
conjugado com o Despacho Normativo n." 254/8 , P
e
no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Ag~S.to'do
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, ficando assim. rectJ~lc;23,
o constante na parte respectiva do Diário da República n.
2." Série, de 29 de Maio de 1981.

_

.

(Sao devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 123 -

.

n,

° 356/73J

2.' Série, de 29 de Maio de 1981.)

Por despacho de 16 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Maio de 1981:
.
.
f rnática
Dommgos da Silva Neves, programador do Centro de ln or
ra'
dos Estabelecimentos Fabris do Exército - promovido a ?ro~l.'
mador de aplicações do mesmo Centro, nos termos do artIgO ni
do Decreto-Lei n." 417/79, de 16 de Outubro, conjugadO c~o_
e
os n."· 1, 2 e 4 do artigo 4." e n." 2 do artigo 5." do Decr er_
-Lei n." 525/77, de 29 de Dezembro, tendo, entrado no eJ{de
cício das suas funções, por despacho de 20 de Novernbrobefe
1980 do General Quartel-Mestre-General,
por delegação do ente
do Estado-Maior do :Exército, desde aquela data, por ~rge 3.'
conveniência de serviço, nos termos dos n." 2 e 3 do artJog de
e n." 1 do artigo 15." do Decreto-Lei n." 146-C/80, de 22
Maio.
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário da República n," 151-

2.' Série, de 4 de Julho de 1981.)

a 1 de

.

Por

despacho de 1 de Abril de 1979, visado
Contas em 19 de Junho de 1981:

pelo Tnbun

Maria Joana Bajanca Parra Duarte Nunes, encarregado de sect~
do Quadro do Pessoal Militarizado do Exército/Depósito
oe:o
de Material de Guerra - promovida a adjunto de coordena~a ~
de 2." classe do mesmo quadro e serviço, nos termos do nibO,
do artigo 2: do Decreto-Lei n." 550-R/76, de 12 de Iu 79,
n."· 2 e 3 (este com a redacção dada pela Portaria n." 556/
de 29 de Outubro) da Portaria n." 13/79, de 9 de Janeiro.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 156 -

73

n." 356/

2.' Série, de 10 de Julho de 1981.)

.)

4.' Série
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~---------------------------------------------------Por despacho de 22 de Julho de 1980, visado
Contas em 12 de Junho de 1981:

pelo Tribunal
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de

A.lbertino da Costa Pais Peralta, fiel de depósito do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Academia
Militar - promovido
a
encarregado de depósito do mesmo quadro e serviço, nos termos
dos n." I, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de
22 de Março, artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção dada pela Portaria n." 555/19, de 22
de Outubro, Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, I: Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/13.)

.

(Diário da República n." 156 - 2.' Série, de 10 de Julho de 1981.)

POr despacho de 22 de Julho de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 12 de Junho de 1981:

de

JOsé Nunes Proença, fiel de depósito do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Academia
Militar - promovido a encarregado de
depósito do mesmo quadro e serviço, nos termos dos n." 1,
4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
artigo 19.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a
redacção dada pela Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, DesPacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
n." 186, 1." Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80,
de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n.O 156 - 2." Série, de 10 de Julho de 1981.)

!lar

despacho de 28 de Dezembro de 1979, visado pelo Tribunal
Contas em 17 de Junho de 1981:

de

Antó .
ruo Lacerda Fernandes, auxiliar de serviço de 1.' classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército IRegimento de Comandos
- promovido para exercer as funções de encarregado de serviço de 2: classe do mesmo quadro I Academia Militar, nos
termos do n." I do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/17, de
22 de Março, n." 1 do artigo 5: da Portaria n." 791/17, de 28
de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 2541
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---------------------------------------

____

" e de
/80, publicado no Diário da República n." 186, L" $en ,. 3
13 de Agosto, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e \ro
do artigo 25: do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Novem
de 1969.

(São devidos emolumentos

.

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 159 -

° 356/73.)
n,

2.' Série, de 14 de Julho de 1981.)

Por despacho de 7 de Abril de 1981, visado
Contas em 24 de Junho de 1981:

pelo Tribunal de

José Ribeiro, especialista auxiliar de 2." classe do Quadro d~ [~~
a
soai Militarizado do Exército/Depósito
Geral de Maten lasse
Aquartelamento - promovido a especialista auxiliar de 1.". Co Z:
do mesmo quadro e serviço, nos termos do n." 2 do artlg ( ste
do Decreto-Lei n." 550-R/76, de 12 de Julho, n." 2 e 3 ;ro)
tu
com redacção dada pela Portaria n." 556/19, de 22 de Ou
da Portaria n." 13/19, de 9 de Janeiro.
(.S ão d evidos emolumentos

·
nos termos d o Decreto-Lei

(Diário da República n." 160 -

n.

° 356/73.)

2.' Série, de 15 de Julho de. 1981.)

Por despacho de 18 de Abril de 1980, visado
Contas em 12 de Maio de 1981:

pelo Tribunal de

António Dias, especialista auxiliar de 2." classe do Quadro do .l'es~
soai Militarizado do Exército/Depósito 'Geral de Fardarnentodo
Calçado - promovido a especialista auxiliar de 1.' classe o e
mesmo quadro e serviço, nos termos do n." 1 do artigo 1. de
alínea b) do artigo 2: do Decreto-Lei n." 442/15, de 19 ja
Agosto, e n." 2 e 3 (este com a redacção dada pela porta~e
n." 555/19, de 22 de Outubro) da Portaria n." 13/19, de 9/76,
Janeiro, e n." 2 do artigo 2: do Decreto-Lei n." 55~-R dO
ficando assim rectificado o constante na parte respectIVa Si.
Diário da República n.? 144, 2." Série, de 26 de Junho de 19
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n," 160-2.'

73
n." 356/ .)

Série, de 15 de Julho de 1981.)

4.' Série

ORDEM
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Contas em 2 de Junho de 1981:
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de

A.ngelina Rosa da Silva, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Quartel-General/Região
Militar
do Sul- promovida à 1: classe do mesmo quadro e serviço,
nos termos dos n." 1,4 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 103/
/77, de 22 de Março, artigo 19: da Portaria n." 791/77, de
28 de Dezembro, com a redacção dada pela Portaria n." 555/
/79, de 22 de Outubro, Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, 1." Série, de 13 de Agosto,
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 161-2.'

n." 356/73.)

Série, de 16 de julho de 1981.)

POr d

espacho de 8 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 19 de Junho de 1981:

de

Leonor Henriqueta dos Santos Costa, operador de registo «B» do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de
Informática de Exército - promovida a operador de registo «A»
do mesmo quadro c serviço, !lOS termos dos n." 1 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea c)
do n.? 1 do artigo 18: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, e alínea g) do n." 3 do artigo 2: do Estatuto do PesSOal Civil dos Serviços Departamentais
das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n.? 162 - 2.' Série, de 17 de Julho de 1981.)

Por despacho de 3 de Novembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 12 de Junho de 1981:

de

~aria Odete de Jesus Cheicho Marques, enfermeira de 2." classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar de Doenças Infecto-Contagiosas - promovida à 1." classe do mesmo quadro e serviço, nos termos dos n." I e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, 11: 2 do artigo 18: e n." 1
do artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, COI1-

4." Série
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____

-------------------------------------------

· do 00
jugado com o Despacho Normativo n." 254/80, pub 1jca
tocre
Diário da República n." 186, Ln Série, de 13 de Agosto, e De
-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.

.
(S ão devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

.

n.

° 356/73J

(Diário da República n." 162- 2.' Série, de 17 de Julho de 1981.)

ib na' de

Por despacho de 29 de Outubro de 1980, visado pelo Tri u
Contas em 17 de Junho de 1981:

1

Rosa Maria Ferreira Ribeiro, operador de registo «B» do QU~~~~
do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de Informa ~o
do Exército - promovida a operador de registo «A» do
do
quadro e serviço, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3. o 1
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea c) do n. e
do artigo 18: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembr~:yií
alínea g) do n." 3 do artigo 2: do Estatuto do Pessoal vi 'o
dcs Serviços Departamentais das Forças Armadas, aprovado pe.
Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março.

m:s

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n:

73
356/ .)

(Diário da República n." 165- 2.' Série, de 21 de Julho de 1981.)

de
Por despacho de 29 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal
Contas em 29 de Junho de 1981:

p~:

Ramira Jacinta, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do
U
soai Civil do Exército/Instituto
de Odivelas - promovida a a 05
liar de serviço de Ln classe do mesmo quadro e serviço, ~3/
termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3.' do Decreto-Lei n." 1 de
/77, de 22 de Março, artigo 19: da Portaria n." 791/77, 54/
28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 2 13
/80, publicado no Diário da República n." 186, 1.. Série, de
de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73-)

(Diário da República n.? 168- 2.' Série, de 24 de Julho de : j81

)

4.' Série
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Por despacho de 8 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 6 de Julho de 1981:

de

A.lbertina da Silva Correia Oliveira Feijão, vigilante de 2.' classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército i Instituto de Odivelas
- promovida a vigilante de 1." classe do mesmo quadro e serviço, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.O 103/77, de 22 de Março, artigo 19.° da Portaria n." 791/77,
de 28 de Dezembro, com a redacção dada pela Portaria n." 555/
/79, de 22 de Outubro, conjugado com o Despacho Normativo
n.O 254/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 173-2."

n." 356/73.)

Série, de 6 de J;lho de 1981.)

IV - TRANSFERÊNCIAS

Armas e serviços
Direcção do Serviço de Finanças
Prill1eiro-oficial (92009071) Ana Maria de Brito Camacho Brando
de Lima Faísca, da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras
do Exército.
Deve ser considerada

nesta situação desde 2 de Junho de 1981.

p.
flll1eiro-oficial (91051671) Flr ripes Guerreiro Ganhão de Oliveira
R.ego, da Direcção do Serviço de Finanças/ ADME.
Deve ser considerado

nesta situação desde 2 de Julho de 1981.

Direcção do Serviço de Finanças/ADME

p.
flll1eiro-oficial (92054871) Rosa Maria Brisos de Sousa Pinheiro
Mira Vaz, da Direcção do Serviço de Finanças.

o

eVe ser considerada

nesta situação desde 2 de Julho de 1981.
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____

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Primeiro-oficial (91147173) António Natalino de Jesus
Martins, da Direcção do Serviço de Finanças.
Deve ser considerado

Alcântara

nesta situação desde 12 de Junho de 1981.

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Oficiais
Primeiro-oficial
(92068271) Maria da Graça
Mira, do Estado-Maior do Exército.
Deve ser considerada

Brazão

.
Ferreira

de

nesta situação desde 8 de Julho de 1981.

Repartição de Pessoal Civil
a[Ves,

Primeiro-oficial (92040769) Maria Manuel Rosa Bento Gonç
da Direcção do Serviço de Informática do Exército.
Deve ser considerada

nesta situação desde 6 de Julho de 1981.

Quartéis-generais
Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Auxiliar de serviço de 2: classe (23061111) Maria Sérvula
do Batalhão de Caçadores n." 5.
Deve ser considerada

Ra{l10s,

nesta situação desde 15 de Julho de 1981.

Distritos de recrutamento e mobilização
Distrito de Recrutamento e Mobiliza;:ão de Lisboa
Escriturária-dactilógrafa
(92053573) Maria Lucinda
rães, da Chefia do Serviço de Transportes.
Deve ser considerada

Santos

GuiJ1lw

nesta situação desde 13 de Julho de 1981.

4.' Série
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Órgãos de execução dos serviços e outros elementos
Estabelecimentos de ensino
Instituto de Odivelas
'terceiro-oficial (92022973) Maria da Graça
da Silva, do Regimento de Comandos.

Leal Marques

Gomes

Deve ser considerada nesta situação desde 14 de Agosto de 1981.
Diversos
5. o Tribunal Militar Territorial de Lisboa
'terceiro-oficial (92(01471) Maria da Anunciação Freitas Duarte da
Cruz Carvalho, da Direcção do Serviço de Pessoal/Repartição
de Praças.
Deve ser considerada

nesta situação desde 3 de Julho de 1981.

V-DIVERSOS
~ectificação:
o Na O. E. n." 3 -4.'
Série, de 1 de Março de 1981, pagina 94,
tlde
d
se lê: «Escriturário-dactilógrafo
(91167611) José de Mates»,
eVe ler-se: «Escriturário-dactilógrafo
(91167611) José Jesus Santos».
O Chefe do Estado-Maior do Exército
Amadeu Garcia dos Santos, general
Está conforme.
O Ajudante-General

Joaquim Lopes Cavalheiro, general

,~,
~«~
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM

,

DO

EXERCITO

4.- SÉRIE
~1

..'

DE SETEMBRO

DE 1981

Jlubl'
leu-se ao Exército o seguinte:
I - ADMISSõES

~

Ordespacho de 4 de Agosto de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
em 3 de Julho de 1981:

Serafim Soares Cabral do Couto - nomeado para exercer as funções
de cozinheiro no quadro do Pessoal Civil do Exército /Esquadrão
de Lanceiros de Ponta Delgada/Zona
Militar dos Açores, nos
termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
de Março, alínea b) do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24
de Abril, artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
COnjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado
no Diário da República n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto,
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, n." 3 do artigo 25.° do
Decreto-Lei 49410, de 29 de Novembro de 1969.
(São devidos emolumentos
(Diário da República

!lor

11.°

nos termos do Decreto-Lei
178-2.'

n." 356/73.)

Série, de 5 de Agosto de 1981.)

despacho de 19 de Agosto de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 2 de Julho de 1981:

de

~aria Marques Teixeira da Silva - nomeada para exercer I{) cargo
de enfermeira. de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n." 1, nos termos do n." 1 do
artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea a)
do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
alínea c) do n." 3 do artigo 2.° do Estatuto do Pessoal Civil dos
Serviços Departamentais
das Forças Armadas, aprovado pelo
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.

Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março, e n." 2 do artigo
'Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
.
(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n.? 179-

.

3 o da
.

'356/73.)

n.

2.' Série, de 6 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 10 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Julho de 1981:
~es
António Nuno Marques Rodrigues - nomeado para exercer ~s f~Ç~la
de cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil do Exér~ltO/ ~cdo
Prática de Engenharia, nos termos do n." 1 do artl~O 3 o da
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo . o
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado CO!;/ica
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Rep~ 24
n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, Decreto-Lei n." 246/80, de 24
de Julho, e n." 3 do artigo 25.' do Decreto-Lei n." 49410, e
de Novembro de 1969.
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)

3

(Diário

da Repúplica

n.'

178 -

2." Série de 5 de Agosto de t 981.)

1 de
Por despacho de 12 de Junho de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 3 de Julho de 1980:

Cg.~~

Maria de Fátima Queiroz Costa - contratada para exercer o
de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do iPessoal I OS
do Bxército j Regimento de Infantaria de Vila Real, nos ter~o,
do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Mar 24
alínea b) do n.' 3 do artigo 53.' do Decreto-Lei n.' 294/76, de mo
de Abril, n." 1 do artigo 3.' da Portaria n.' 791/77, de 28 de D~zedo
bro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publIca c
no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto,
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 179-2.'

73

n." 356/

.)

Série, de 6 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 11 de Setembro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 23 de Junho de 1981:

I de
~eS

José Pedro Serra de Almeida - contratado para exercer as fun~ D
de operário de 2: classe (carpintaria) do Quadro do Pessoal CtV

4.' Série
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do Exército/Escola
Militar de Electromecânica, nos termos do
n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de
24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28 de
Dezembro. conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 187-2.'

n." 356/73.)

Série, de 17 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 12 de Dezembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 20 de Julho de 1981:

de

Alcídia Alves Mendes da Conceição - contratada para exercer o
cargo de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Estado-Maior
do Exército, nos termos do
n.O 1 do artigo 3." do Decreto-Lei-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
Diário da República n." 186, 1." Série, de 13 de Agosto, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e alínea b) do n." 3 do artigo 53."
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 184-2."

n." 356/73.)

Série, de 12 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 28 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
em 20 de Julho de 1981:
Ana Maria Sousa Carreira Mendes - contratada para exercer as funções
de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Estado-Maior
do Exército, nos termos do n." 1 do
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b)
do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
n.O 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
Conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado
no Diário (ta República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n." 184 - 2." Série, de 12 de Agosto de 1981.)
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Por despacho de 10 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de ContaS
em 13 de Agosto de 1981:
Carminda Fernandes Machado Nabais - contratada para e)(erce~
sso
o cargo de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do pe ;
Civil do Exército/Academia Militar, nos termos do n." 1 o ~
artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, do n,o 2
do artigo 2: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembr?, n. 5 o
do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abnl, § d
do artigo 48: do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de outubro
1958, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/ '
de 27 de Março,

7:

73

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/
(Diário

da República

n." 187 -

,)

2,' Série, de 17 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 23 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal de contas
'em 21 de Julho de 1981:
Çesaltina Oliveira dos Santos Amaro contratada para exercer a~
funções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do pess~al
Civil do Exército/Estado-Maior do Exército, nos termos d? n. b)
ea
do artigo 3: do Decreto- Lei n." 103/77, de 22 de Março, alin 'I
do n." 3 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abf1'
n." 1 do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 de Deze~b~~
conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publica e
no Diário da República n." 186, I: Série, de 13 de Agosto,
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 defulho.
73

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n," 356/
(Diário

da República

,)

n." 184 - 2,' Série, de 12 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 6 de Maio de 1979, visado pelo Tribunal de contas
em 3 de Julho de 1981:
Licenciado António Carlos de Viveiros Avides Moreira - contrata~~
para exercer as funções de médico especialista de obstetric~o
além do quadro/Hospital Militar Regional n." 1, nos termOS da
artigo 2: do Decreto-Lei n." 220/74, de 26 de Maio, n." 1
artigo I: e n." 2 do artigo 2: e n." 1 do artigo 3." do DecretO'
-Lei n." 524-C/77, de 28 de Dezembro, n." 1 do artigo 15. do D;~
creto-Lei n." 373/79, de 8 de Setembro, por força do Despacha
0

4.' Série
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Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, publicado
no Diário da República n." 27, 2: Série, de 11 de Fevereiro de
1980. Auferirá a remuneração de 9 166$00 correspondentes a
12 horas semanais de serviço letra «E».
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 187 -

n." 356/73.)

2.' Série, de 17 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 28 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
em 13 de Julho de 1981:
Manuel de Nóbrega Rodrigues Alves - contratado para 'exercer as
funções de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Quartel-General/Zona
Militar da Madeira, nos
termos do n." 1 do artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76,
de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de
28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 2541
180, publicado no Diário da República n." 186, Ln Série, de
13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n." 187 - 2. Série, de 17 de Agosto de 1981.)
3

Por despacho de 4 de Agosto de 1981, visado pelo Tribunal de Contas
em 21 de Julho de 1981:
licenciado Manuel Rodrigues Cardoso - contratado além do quadro
para o Hospital Militar Regional n." 2, para exercer as tunções
de médico especialista (Cirurgia Geral), nos termos do artigo
2.· e n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 524-C/77, de 28 de
Dezembro, e Despacho de 18 de Janeiro do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, publicado no Diário da
República n." 27, 2: Série, de 1 de Fevereiro de 1980. Auferirá
a remuneração mensal de 9166$00, correspondente a 12 horas
semanais na letra «E».
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n." 184 - 2.' Série, de 12 de Agosto de 1981.)
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-----------------------------------------------------Por despacho de 12 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Junho de 1981:
funções
Carlos Alberto da Silva Garnbeta - contratado para exercer as
ai
de operário de 2: classe (carpinteiro) do Quadro do P~ss'~ia
Civil do Exército/Centro
de Instrução de Artilharia AntJa~Lei
eto
53.'
de Cascais, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Dec:
n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigO 'gO
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, do n." 1 do artl J1l
3.0 da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado cOa_
o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da B~~ei
blica n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e do Decreto
n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 187-2.'

n."

73
356/ .)

Série, de 17 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 15 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Junho de 1981.
José da Conceição Bica - contratado para exercer as funções .d~
operário de 2: classe (carpinteiro) do Quadro do Pessoal Ctv s
do Exército/Depósito
Geral de Material de Transmissões, n~2
termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de L i
de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto- 7;
n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/. o
de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Norma:l~e
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, I.' sen ,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 187-2.'

n." 356/73.)

Série, de 17 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 15 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Junho de 1981:
Carlos 'Pereira Ferreira - contratado para exercer as funções .d~
operário de 2." classe (carpinteiro) do Quadro do Pessoal C~VI
do Exército/Academia
Militar, nos termos do n." 1 do art~g~
3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n. '1
do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abn,
n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28 de DezembrO,

4,' Série
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Conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado
no Diário da República n. o 186, 1." Série, de 13 de Agosto, e
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(S~

ao devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 187 -

n." 356/73.)

2." Série, de 17 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 22 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 13 de Julho de 1981:

de

JÚlio C ampos D amas - contrata d o para exercer as f unçoes
d e operano
' .
de 2." classe (carpinteiro) do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
/Academia Militar nos termos do n." I do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo
53. do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3."
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
n." 186, 1. Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80,
de 24 de Julho.
0

8

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

{Diário da República n." 187 -

n." 356/73.)

2.' Série, de 17 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 22 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 13 de Julho de 1981:

de

António da Silva Moreira - contratado para exercer as funções de
operário de 2." classe (carpinteiro) do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Hospital Militar Regional n." I, nos termos do n." 1
<lo artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b)
do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
n. 1 do artigo 3.. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
Conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado
no Diário da República n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto, e
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
O

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 187 -

n." 356/73.)

2.' Série, de 17 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 22 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 13 de Julho de 1981:

de

flrancisco Américo Risso da Rosa - contratado 'Para exercer as
funções de operário de 2.. classe (carpinteiro) do Quadro do
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___

c
1
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar, nos .terrnos d~ n. b)
do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, ab~ril,
do n." 3 do artigo 53. do Decerto-Lei n." 294/76, de 24 de bro,
n." 1 do artigo 3: da P.ortaria n." 791/77, de 28 de Dezer. ado
C
conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, pub lt e
no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de AgOSo,
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
0

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 187 -

73

n." 356/

.)

2." Série, de 17 de Agosto de 1981.)

.
I de
Por despacho de 22 de Setembro de 1980, visado pelo TrIbUna
Contas em 13 de Julho de 1981:
f nções
José Manuel dos Santos Araújo - contratado para exercer as u oal
ss
de operário de 2.' classe (carpinteiro) do Quadro do lPe • 1
Civil do Exército/Museu Militar de Lisboa, nos termos d~ n. b)
do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, al1~~ri1.
do n." 3 do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de bro,
n." 1 do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezem nO
conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicadO e
Diário da República
n." 186, I: Série, de 13 de Agosto,
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 187 -

73

n," 356/

.)

2." Série, de 17 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 29 de Setembro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 13 de Julho de 1981:

I de

rári°
João Artur Matias - contratado para exercer as funções de opeB"érde 2." classe (carpinteiro) do Quadro do 'Pessoal Civil. do c dO
cito/Instituto de Odivelas, nos termos do n." 1 do aruso .3 dO
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n. 1 dO
artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n.". dO
artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conJu~~riO
com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado na Dltlr.,ei
da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto'
n." 246/80, de 24 de Julho.

3

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 187 -

73

n." 356/

2." Série, de 17 de Agosto de 1981.)

.)
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de

Armando Rui Marques Guedes - contratado para exercer as funções
de operário de 2.' classe (carpinteiro) do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Escola Prática de Administração Militar, nos termos
do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 1,03/77, de 22 de Março,
alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de
24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28
de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
publicado no Diário da República n." 186>;L" Série, de 13 de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n." 187 - 2.' Série, de 17 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 7 de Novembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 29 de Abril de 1981:

de

Joaquim Pedro Martins Pinto - contratado para exercer as funções
de operário de 2." classe (carpinteiro) do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Centro
Militar de Educação Física, Equitação
c Desportos, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.O 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do
Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, I: Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80,
de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos
(Diário da República n.'

nos termos do Decreto-Lei
187 -

n." 356/73.)

2." Série, de 17 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 7 de Novembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 13 de Julho de 1981:

de

Casimiro Ferreira Dias, - contratado para exercer as funções de
operário de 2: classe (carpinteiro) do Quadro do Pessoal Civil do
EXército(Hospital Militar Principal, nos termos do n." 1 do
artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b)
do n." 3 do artigo 53: do Decreto-Lei n.? 294/76, de 24 de Abril,
n." 1 do artigo 3.· da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
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4.' Série

--------------------------------------------

___

.
.
blicado
conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, pu Deno Diário da República n." 186, La Série, de 13 de Agosto, e
creta-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 187 -

73
n." 356/ .)

2.' Série, de 17 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 12 de Dezembro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Julho de 1981:
'rio
António Rosa Luís - contratado para exercer as funções de oP,er\o/
de 2." classe (carpinteiro) do Quadro do Pessoal Civil do E~ert do
/Regimento de Infantaria de Abrantes, nos termos do n.,
b)
artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alJOe~ril,
do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abro,
n." 1 do artigo 3.° da IPortaria n." 791/77, de 28 de Deze~ da
conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publica e
no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto,
Decrete-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 187 -

7

n." 356/ 3.)

2.' Série, de 17 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 29 de Setembro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 13 de Julho de 1981:

I de

do
Júlio de Jesus Ferreira, auxiliar de serviço de L" classe do Quadro cer
Pessoal Civil do Exército /Colégio Militar - nomeado para e)(~'lias funções de empregado de mesa do mesmo quadro/lnsti.tuto o ~o
tar dos Pupilos do Exército, nos termos do n." 1 do artIgo. 3. 5.'
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigO o
da Portaria n." 791/77. de 28 de Dezembro. conjugado ~o)1lria
Despacho Normativo
n." 254/80. publicado no DiárIO 46/
República n." 186, 1.' Série. de 13 de Agosto, Decreto-Lei n." ~10,
/80, de 24 de Julho, e n." 3 do artigo 25." do Decreto-Lei n." 49
de 24 de Novembro de 1969.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 187 -

73
n." 356/ .)

2.' Série, de 17 de Agosto de 1981.)

4.' Série
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~--------------------------------------------POrdespacho de 11 de Novembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 13 de Julho de 1981:

de

10 .
se Eduardo Lemos das Neves - nomeado para exercer as funções
de cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão
de Infantaria de Aveiro, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3." da
Portaria n." 791/17, de 28 de Dezembro, conjugado com Despacho
Normativo n." 254/80, publicado no Diá.rio da República n." 186,
1.. Série. de 13 de Agosto, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
Julho, e n." 3 do artigo 25." do Decreto-Lei i'l: 49410, de 24 de
Novembro de 1969.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 187 -

n." 356/73.)

2.' Série, de 17 de Agosto de 1981.)

!lor despacho de 11 de Novembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 13 de Julho de 1981:

de

lIda Banocas António Lopes - nomeada <para exercer as funções
de Cozinheira do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão
do Serviço de Material, nos termos do n." 1 do artigo 3: do
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3." da
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o DesPacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
n.o 186, L" Série, de 13 de Agosto, Decreto-Lei n." 246/80, de 24
de Julho, e n." 3 do artigo 25." do Decreto-Lei n." 49410,
de 24 de Novembro de 1969.
(Silo devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n,? 187 -

n." 356/13.)

2.' Série, de 17 de Agosto de 1981.)

POrd

espacho de 10 de Dezembro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Julho de 1981:

C2larinda

Fernandes ROdrigues dos Santos - nomeada para exercer
as funções de cozinheira do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
/Batalhão de Infantaria de Aveiro, nos termos do n." 1 do
artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do
~rtigo 3." da Portaria n." 791/17, de 28 de Dezembro, ccnJUgado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
Diário da República n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto, Decreto-
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4.' série
---

N.o 9

--------------------------------------------Lei n." 246/80,
-Lei n." 49410,

de 24 de Julho, e n." 3 do artigo 25.° d o
de 24 de Novembro de 1969.

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 187 -

.

n.

Decreto'

° 356;73.)

2.' Série, de 17 de Agosto de 1981.)

Ide
Por despacho de 10 de Outubro de 1979, visado pelo Tribuna
Contas em 14 de Agosto de 1981:
Quadro
Manuel Crispim Ramos, auxiliar de serviço de 2.' classe do.
da
do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos pupilos ado
rreg
Exército - contratado para exercer as funções de enca
, 1
de serviço de 2: classe do mesmo quadro, nos termos do n.• 1
do artigo 3.' do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, flbro,
do artigo 5.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Deze~ ado
conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, pub \tO'
go
no Diário da República n." 186, L' Série, de 13 de :A 25.'
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e n." 3 do artigO
do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro de 1969.
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário da República n." 192 - 2.' Série, de 22 de Agosto de 1981.)

1 de
Por despacho de 1 de Setembro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 29 de Julho de 1981:
pe'
Amadeu Melo dos Santos - contratado para exercer o cargo de adO'
rário de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Es~a dO
-Maior do Exército, nos termos do n." 1 do artigo 3., da
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3·pes'
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o 'blico
pacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Rep~6/80,
n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 2
de 24 de Julho.
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário da República n." 194-2."

Série, de 25 de Agosto de 1981.)

1 de
Por despacho de 9 de Outubro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 21 de Julho de 1981:
-eS
José Joaquim Pinheiro da Silva - contratado para exercer as funç~ol
érCI
de operário de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil do Ex:

4,- Série
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~---------------------------------------------

/Estado-Maior do Exército, nos termos do n." 1 do artigo 3.·
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3.° da
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o DesPacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
n.. 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80,
de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos
(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 194 -

2,' Série, de 25 de Agosto

n." 356/73.)
de 1981.)

p
or despacho de 16 de Julho de 1981, visado pelo=Tribunal de Contai
em 29 de Julho de 1981:
Jos'

'lI

e lVlanuel Pessoa Milhano, professor efectivo do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército - confirmado no respectivo cargo, nos termos do n." 1 do artigo 3:
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, e n." 1 do artigo 2."
do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965.

(São devidos emolumentos
(Diário da República

~
Or

nos termos do Decreto-Lei

n." 194-2,"

Série,

de 25 de Agosto

n." 356/73.)
de 1981.)

despacho de 15 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 13 de Abril de 1981:

de

JOaq .
UIm Morgado Varela - contratado para exercer o cargo de operário de 2," classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
/Estado-Maior do Exército, nos termos do n." 1 do artigo 3.°
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3
do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1
do artigo 3." da Portaria 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado
com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da
~eplÍblica n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
n,o 246/80, de 24 de Julho,
(São d evridos emolumentos
(Diário da República
~Or

nos termos do Decreto-Lei ' n." 356/73.)

n.? 186 -

2,' Série, de 14 de Agosto

de 1981.)

despacho de 15 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 13 de Julho de 1981:

Ftan .

de

CISCOFeliciano Sobral - contratado para exercer o cargo de
Operário de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
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4.' série
~

/Campo de Instrução Militar de Santa Margarida, nos t~~~:
do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 1'03/77, de 28 de
Março, n.? 1 ~o artigo 3.° da Portaria n." 791!77, doe 54/80,
Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n. 213 de
'publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de b do
Agosto, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e alínea lbriJ.
n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/16, de 24 de
_
.
(Sao devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 186 -

2." Série,

de 14 de Agosto

.

n.

° 356/73.)

de 1981.)

1 de
Por despacho de 22 de Setembro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 24 de Julho de 1981:
·ráriO
Manuel Rosa Pinhão - contratado para exercer as funções de opv de
de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Ca~Pt dO
Instrução Militar de Santa Margarida, nos termcs do n. o 1 do
artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103 /17, de 22 de Março, n..
dO
artigo 5." da Portaria n." 791/17, de 28 de Dezembro, conJ~gada
. 'rIo
com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no DIa Lei
República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreton." 246/80, de 24 de Julho.
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário

da República

n.? 186-2.'

Série,

de 14 de Agosto

de 1981.)

Por despacho de 12 de Dezembro de 1980, visado pelo Tribuoa
Contas em 24 de Julho de 1981:

Ide

Fernando António do Rosário Luís Pimenta - contratado para ~J(.~r~~
o cargo de operário de 2." classe do Quadro do Pessoal Ovl o 1
Exército/Regimento de Infantaria de Tomar, nos termos do o~ 1
do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Março, 0'00'
do artigo 3." da Portaria n." 791/17, de 28 de Dezembro, ~'ríO
jugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no DI~LCi
da República n." 186, 1." Série, de 13 de Agosto, Dec~cto 53.'
11." 246/80, de 24 de Julho, e alínea b) do n." 3 do artigo
do Decreto-Lei n." 294/16, de 24 de Abril.
(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n.? 186 -

2.' Série,

de 14 de Agosto

13

n." 356/ .)
de 1981.)

4.' Série
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Por despacho de 22 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 2 de Junho de 1981:

de

Manuel Ribeiro Correia - contratado para exercer o cargo de operário de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Artilharia da Serra do Pilar, nos termos do n." 1 do
artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do
artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado
Com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da
República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, Decreto-Lei
n: 246/80, de 24 de Julho, e alínea b) do n." 3 do artigo 53."
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril. •
(São devidos emolumentos
(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 197 -

n." 356/73.)

2.' Série, de 28 de Agosto de 1981.)

!lor despacho de 29 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 13 de Julho de 1981:

de

lOSé Manuel do Rosário Sousa - contratado para exercer o cargo
de operário de 2: classe (serralheiro) do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Escola Prática de Engenharia, nos termos do n." 1
do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1
do artigo 3.° da 'Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
Diário da República, n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e alínea b) do n." 3 do artigo 53."
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n." 197 - 2.' Série, de 28 de Agosto de 1981.)

!lor despacho de 29 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 13 de Julho de 1981:

n.aul

de

dos Santos Fernandes - contratado para exercer o cargo de
operário de 2: classe (serralheiro) do Quadro do Pessoal Civil
do Exército /Escola Prática de Engenharia, nos termos do n." 1
do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1
do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
Diário da República n." 186, I: Série, de 13 de Agosto, Decreto-
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--------------------------------------------------------Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e alínea b) do n,o,3 do artigo 53,°
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 197 -

73

n." 356/

,)

2," Série, de 28 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 31 de Outubro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 5 de Agosto de 1981:

1 de

António José Rodrigues Marques - contratado para exercer o ca:~
de operário de 2," classe (serralheiro) do Quadro do Pessoal CIViS
do Exército/Quartel-General
da Região Militar de Lisboa, J1~2
termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de de
de Março, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791177, de 28/80
Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n,o 254 d~
publicado no Diário da República n." 186, 1," Série, de 13 dO
Agosto, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e alinea b) 'I
n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abfl'
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

7
n." 356/ 3.)

(Diário da República n.? 197 - 2,' Série, de 28 de Agosto de 1981,)

Por despacho de 16 de Julho de 1981, visado
Contas em 29 de Julho de 1981:

pelo Tribunal

de

Maria Isabel Severino Sousa Alves Dias, professora efectiva ,~;
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos pUpldo
do Exército - confirmada no respectivo cargo, nos termos o
n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de :Mar~;
n
e n." 1 do artigo 2." do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de ru
de 1965,
(São devidos emolumentos

nos termos

(Diário da República n." 197 -

do Decreto-Lei

73

n." 356/

,)

2.. Série, de 28 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 29 de Setembro de 1980, visado pelo Tribuna
Contas em 13 de Julho de 1981:

1 de

José Manuel do Rosário Sousa - contratado para exercer o carg~
de operário de 2: classe (serralheiro) do Quadro do !pessoos
Civil do Exército/Escola
Prática de Engenharia, nos terJll

4.' Série
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do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado
no Diário da República 0.° 186, 1.& Série, de 13 de Agosto,
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e alínea b) do 0.° 3
do artigo 53.° do Decreto-Lei n.? 294/76, de 24 de Abril.
(São devidos emolwnentos
(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 197 -

0.° 356/73.)

2.' Série, de 28 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 29 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas 'em 13 de Julho de 1981:

de

RaUl dos Santos Fernandes - contratado para exercer o cargo de
operário de 2: classe (serralheiro) do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Escola Prática de Engenharia, nos termos do 0.° 1
do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, 0.° 1
do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado
Com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário
da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e alínea b) do n." 3 do artigo
53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 Ide Abril.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n." 197 - 2.' Série, de 28 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 31 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 5 de Agosto de 1981:

de

António José Rodrigues Marques - contratado para exercer o cargo
de operário de 2." classe (serralheiro) do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Quartel-General
da Região Militar de Lisboa,
nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de
22 de Março, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de
28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de
Agosto, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e aliena b)
do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de
Abril.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n.? 197 - 2.' Série, de 28 de Agosto de 1981.)
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--------------------------------------------------

Por despacho de 16 de Julho de 1981, visado pelo Tribunal de contas
em 29 de Julho de 1981:
Maria Isabel Severino Sousa Alves Dias, professora ,efectiva .;~
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos pupl ~o
do Exército - confirmada no respectivo cargo, nos termoS
n.° 1 do artigo 3.° do Decreto- Lei n.° 103/77, de 22 de Març:~
e n." 1 do artigo 2.° do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de luo
de 1965.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

73
n." 356/ .)

(Diário da República n," 197- 2." Série, de 28 de Agosto de 1981.)

TI - MUDANÇAS

DE SITUA!ÇÃO

Por despacho de 9 de Julho de 1981, anotado
Contas em 16 de Julho de 1981:

pelo Tribunal

de

;S:

a
Pedro Manuel Folgado dos Santos, auxiliar de serviço de 2:" c1
do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Instituto Mil1tar 00
Pupilos do Exército - rescindido o respectivo contrato, a se
pedido, desde 1 de Julho de 1981.
(Diário da República n." 178- 2." Série, de 5 de Agosto de 1981.)

taS
Por despacho de 6 de Julho de 1981, anotado pelo Tribunal de C on
em 15 de Julho de 1981:
José Carlos Mata Alves, escriturário-dactilógrafo
do Quadro ~~
Pessoal Civil do Exército/Escola
Prática de Administraç:O.
Militar - despedido do serviço desde 30 de Dezembro de 19. jl
nos termos do n." 2 do artigo 68.° do Estatuto do P,essoal Ct~o
dos Serviços Departamentais
das Forças Armadas, aprova
pelo Decreto-Lei 11.°33/80, de 13 de Março.
(Diário da República n." 179-2."

Série, de 6 de Agosto de 1981.)

4,' Série
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Por despacho de 6 de Julho de 1981, anotado pelo Tribunal de Contas
em 23 de Julho de 1981:
Uno Machado Caim Tubal, auxiliar de serviço de 2: classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército /Regimento de Comandos - despedido do serviço, desde 10 de Janeiro de 1981, nos
termos do n." 2 do artigo 68." do Estatuto do !Pessoal Civil dos
Serviços Departamentais
das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março, e n." 2 do artigo 172."
do Regulamento de Disciplina Militar,
(Diário da República n," 183 -

P

2," Série, de 11 de Agosto

de 1981.)

or despacho de 9' de Julho de 1981, anotado pelo Tribunal de Contas
em 16 de Julho de 1981:

JOsé Maria Dias, auxiliar de serviço de I: classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército /Colégio 'Militar - exonerado destas
funções desde 20 Junho de 1981, por ter tomado posse do cargo
de vigilante de 2: do mesmo quadro e serviço,
(Diário da República n." 178-2,·

Série,

de 5 de Agosto

de

1981.)

Por despacho de 14 de Julho de 1981, anotado pelo Tribunal de Contas
cm 23 de Julho de 1981:
Brnanuel Paulo Ramos, professor efectivo do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Colégio Militar - exonerado das respectivas
funções, desde 1 de Outubro de 1981, por ter tomado posse
de professor efectivo do Quadro da Escola Secundária de
O, Pedro V.
(Diário da República n." 183 - 2," Série, de 11 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 17 de Julho de 1981, anotado pelo Tribunal de Contas
cm 23 de Julho de 1981:
JUstino Gomes Patronilha, vigilante de 2: classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Colégio Militar - exonerado das funções de
auxiliar de serviço de I: classe do mesmo quadro, desde 20 de
J unho de 1981, por ter tomado posse do actual cargo,
(Diário da República n." 183 - 2,' Série, de 11 de Agosto de 1981.)
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------------------------------------------------Por despacho de 17 de Julho de 1981, anotado
Contas em 23 de Julho de 1981:
Júlia

pelo Tribunal de

Ambrósio Paulos, encarregada de serviço de I: classe ~
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos de
pilo~ do Exército - exonerada das funções de encarregada981.
serviço de 2" classe,do mesmo quadro, desde 1 de Julho de 1
por ter tomado posse da actual categoria,

(Diário da República n.? 183 - 2," Série, de 11 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 17 de Julho de 1981, anotado
Contas em 23 de Julho de 1981:

pelo Tribunal de

Martinho Quitério Gonçalves, empregado de mesa do Quadro ~;
Pessoal Civil do Exército /Instituto Militar dos Pupilos do iBJ'e
cito - exonerado das funções de auxiliar de serviço de 2: clas~~
do mesmo quadro, desde 8 de Julho de 1981, por ter toma
posse do actual cargo,
(Diário da República n." 183 -

2," Série, de 11 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 17 de Julho de 1981, anotado
Contas em 23 de Julho de 1981:

pelo Tribunal de

Maria Josefa Pires Ramos Pereira, cozinheira do Quadro do pesso~~
Civil do Exército /Regimento de Lanceiros de Lisboa - eJ'ollo
esrJ1
rada das funções de auxiliar de serviço de 2: classe do m tU a!
quadro, desde 28 de Maio de 1981, por ter tomado posse da ac
categoria,
(Diário da República n," 183 - 2,' Série, de 11 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 5 de Junho de 1981, anotado
Contas em 12 de Junho de 1981:

pelo Tribuna

1 de

fia!
Maria Cândida Monteiro Cordeiro Costa Ramalho, segundo-,o ICde
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do ServIÇo tu·
Intendência - exonerada das referidas funções desde 1 de ?UdO
bro de 1980, por ter tomado 'posse na Escola Preparatór~a da
Cacém, ficando assim rectificado o constante no DiárlO
República
n." 167, 2: Série, de 23 de Julho de 1981.
(Diário da República n.? 184 - 2," Série, de 12 de Agosto de 1981.)

4.' Série
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Por despacho de 6 de Julho de 1981, anotado pelo Tribunal de Contas
em 23 de Julho de 1981:
Mário Augusto Sampaio de Lemos, professor efectivo de educação
física do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
- exonerado do referido cargo a partir de 1 de Outubro de 1981,
data em que tomará posse do lugar de professor efectivo do
Quadro da Escola Secundária do Restelo.
(Diário da República n." 184 - 2." Série, de 12 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 14 de Julho de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Julho de 1981:
A.na Maria de Sousa Leitão de Morais Coelho Henriques, professora
efectiva do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de
Odivelas - exonerada do referido cargo a <partir de 1 de Setembro
de 1981, data em que tomará posse do lugar de professora efectiva
do Quadro da Escola Secundária de Vila Franca de Xira.'
(Diário da República n.? 184 - 2." Série, de 12 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 20 de Julho de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Agosto de 1981:
t'ernando Carrilho Martins, professor efectivo do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Colégio Militar - exonerado das suas funções
a partir de 1 de Outubro de 1981, data em que tomará posse
do lugar de professor efectivo do quadro da Escola Secundária
de Figueira de Castelo Rodrigo.
(Diário da República n." 194 - 2.' Série, de 25 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 10 de Julho de 1981 anotado pelo Tribunal
Contas em 16 de Julho de 1981:

de

JOSé Lourenço Rodrigues, auxiliar de serviço de L" classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - exonerado destas
funções desde 24 de Junho de 1981, por ter tomado posse do
cargo de encarregado de serviço de 2." classe do mesmo quadro
e serviço.
(Diário da República n.? 187 -

2." Série, de 17 de Agosto de 1981.)
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Oontas em 10 de Agosto de 1981:

_____

pelo Tribunal de

'H errmrua
"
F'reire d a Sil
"
ia-d acti'Iogra
'
f a do Quadro
I va, escriturária,'a
M arra
do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de Inten~en~e
_ passou à situação de licença ilimitada desde 30 de Mal~, ii
1981, nos termos do artigo 77." do Estatuto do 'Pessoal I~O
dos Serviços Departamentais
das Forças Armadas, aprova
pelo Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março,
(Diário da República n." 194-2,'

Série, de 25 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 13 de Julho de 1981, anotado
Contas em 23 de Julho de 1981:

pelo Tribunal de

Luísa Maria Rosa Couto e Rito de Almeida, terceiro-oficial d;
Quadro do 'Pessoal Civil do Exército/Escola iPrática de :Bng,o
nharia - passou à situação de licença ilimitada, desde 2 de ~~~iI
de 1981, nos termos do artigo 77,· do Estatuto do pessoal lia
dos Serviços Departamentais das Forças Armadas, aprovado pe
Decreto-Lei n." 33/80, de 22 de Março,
(Diário da República n." 186-2,'

Série, de 14 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 28 de Julho de 1981, anotado
Contas em 31 de Julho de 1981:

,
I de
pelo Tnbuna

'z
Rui José da Cunha, juíz de direito em comissão de serviço como jU\
auditor do 5." Tribunal Militar Territorial de Lisboa - dada P~e
finda a comissão, a seu pedido, a partir de 1 de Setembro
1981,
(Diário da República

19S1.)

n."

186 -

2,'

Série,

de

14 de

Por despacho de 28 de Julho de 1981, anotado
Contas em 31 de Julho de 1981:

de

,
I de
pelo Tnbuna

Leonor Henriqueta dos Santos Costa, operador de
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Serviço de
Exército - exonerada das funções de operador
desde 17 de Julho de 1981, por ter tomado posse
(Diário da República n," 198-2,'

Agosto

«':'1) ~~

registo
Informática B"
de registo « o
do actual carg ,

Série, de 29 de Agosto de 1981,)

4.' Série
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Por despacho de 28 de Julho de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Julho de 1981:
Carolina Rodrigues Dias, encarregada de depósito
Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
e Obras do Exército - exonerada das funções de
desde 29 de Junho de 1981 por ter tomado posse
(Diário

da República

n.· 198 -

do Quadro do
de Fortificações
fiel de depósito,
do actual cargo.

2.' Série, de 29 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 28 de Julho de 1981, anotado pelo Tribunal de
Oontas em 31 de Julho de 1981:
José Ribeiro, especialista auxiliar de 1.' classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Depósito Geral de Material de Aquartelamento
- exonerado das funções de especialista auxiliar de 2.· classe,
desde 15 de Julho de 1981, por ter tomado posse do actual cargo.
(Diário da República

n.? 198 -

m-

2." Série, de 29 de Agosto de 1981.)

PROMOÇõFS

'Por despacho de 8 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Julho de 1981:
Fernanda Glória Viegas, vigilante de 2: classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército /Instituto de Odivelas - promovida à I: classe,
nos termos dos n." 1,4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77,
de 22 de Março, artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de
Dezembro, com a redacção dada pela Portaria n." 555/79, de
22 de Outubro, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário

da Repúplica

n." 178 -

2." Série de 5 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 8 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Julho de 1981:
M:aria Amélia Rodrigues Barbosa. vigilante de 2." classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Oidvelas - promovida
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a vigilante de 1." classe, nos termos dos n,OS1, 4 ~ 5 do artjg~ 3~:
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19,° da Ola
taria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção dada
iPortaria n." 555/79, de 22 de Outubro, Decreto-Lei n,o 24, ad~
c
de 24 de Julho, e Despacho Normativo n." 254/80, publ1
no Diário da República n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto,

!;~o

73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ ,)
(Diário da República n." 179 - 2,' Série, de 6 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 29 de Junho de 1979, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Julho de 1918:

~1~S:

Maria ldalina de Almeida Carvalho, auxiliar de serviço de 2:
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de OdIV~ ao
- promovida a auxiliar de serviço de 1." classe do mesmo qua L i
e serviço, nos termos dos n_0 4 e 5 do artigo 3,° do Decreto- 7;
n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19,° da Portaria n." 791/79'
de 28 de Dezembro, com a redacção dada pela Portaria n,O3_3/ d;
de 22 de Outubro, Despacho Normativo n." 254/80, publ1ca
no Diário da República. n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto, e
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
8

73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ ,)
(Diário da República n." 181 -

2," Série, de 8 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 29 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Julho de 1981:
"
de
Manuel Gonçalves Vilela, conservador-preparador de laboraton~, r
111t
3." classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio :M ;_
- promovido a conservador-preparador de laboratório de 'e
classe do mesmo quadro e serviço, nos termos dos n." 1, 4
5 do artigo 3,° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de :Março,
artigo 19,° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com li
redacção dada pela Portaria n." 555/79, de 22 de outubr~,
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da B-ep~blica n." 186, 1," Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/8 '
de 24 de Julho,
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário da República n,? 181 - 2,' Série, de 8 de Agosto de 1981.)

4,' Série
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---------------------------------------------------------Por despacho de 27 de Março de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 17 de Junho de 1981:

de

llduardo Henrique Logarinho, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal
Civil do Exército /Centro de Estudos Psico técnicos do Exército
- promovido a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço, nos
termos dos n." 1,4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77,
de 22 de Março, artigo 19,° da Portaria n." 791/77, de 28 de
Dezembro, com a redacção dada pela Portaria n." 555/79, de 29
de Outubro, Despacho Normativo n." 2M/80, publicado no
Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
(S~

ao devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 181 - 2,' Série, de 8 de Agosto

n." 356/73,)
de 1981.)

Por despacho de 18 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 22 de Julho de 1981:

de

LUdovico António Pinto, especalista auxiliar de serviço de 2.. classe
do Quadro do Pessoal Militarizado do Exército/Depósito
Geral
do Material de Engenharia - promovido a especialista auxiliar
de serviço de 1: classe do mesmo quadro e serviço, nos termos
do n." 2 do artigo 2,° do Decreto-Lei n." 550-R/76, de 12 de
JUlho, e n,082 e 3 (este com a redacção dada pela Portaria n." 556/
/79, de 22 de Outubro) da Portaria n." 13/79, de 9 de Janeiro,
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diúrio da República n." 183 - 2,' Série, de 11 de Agosto

n." 356/73.)
de

1981.)

POr despacho de 23 de Fevereiro de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 22 de Junho de 1981:

de

Carlos Aberto Marques, terceiro-oficial
do quadro do Pessoal
Civil do Exército/CHESMATI
promovido a segundo-oficial do
rnesmo quadro e serviço, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo
3,° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19,° da
<Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção data
pela Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, Despacho Normativo

4.' Série
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--------------------------------------------------n." 254/80, publicado no Diário dia República n." 186 L' Série,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24' de JulhO.
(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 187 -

2.' Série,

de 17 de Agosto

73

.)

n." 356/
de 1981.)

Por despacho de 19 de 'Março de 1981, visado pelo Tribuna
Contas em 18 do Maio de 1981:

I de

?:!

ss
Natália Maria Correia Monteiro, terceiro-oficial do Quadro do pe
Civil do Exército/Direcção da Arma de Transmissões - promov~ s
a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço, nos termOS ~Z
n." 1, 4 e 5 do artigo n." 3. do Decreto-Lei n." 103/77, de o
b
de Março, artigo 19. da 'Portaria n." 791/77, de 28 de DezembrO'
com a redacção dada pela Portaria n." 555/79, de 22 de out~
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Repub IZ4
n." 186, L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de
de Julho.
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
0

0

(Diário

da República

/c~

n." 187 -

2.' Série,

de 17 de Agosto

de 1981.)

Por despacho de 14 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Julho de 1981:
Hermano Ribeiro, cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil do Exércit~~
/Regimento de Infantaria de Queluz - promovido a chefe OS
cozinha do mesmo quadro/Regimento de Lanceiros de Lisboa'/;1,
termos dos n." 1, 4 'e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103 de
de 22 de Março, artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de
Dezembro, com a redacção dada pela Portaria n." 555/79, o
22 de Outubro, Despacho Normativo n." 254/80, publicadO
cre
Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e De
-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.

:0'

(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 187 -

2.' Série.

de 17 de Agosto

13

n." 356/ .)
de 1981.)

Por despacho de 6 de Agosto de 1980, visado pelo Tribun
Contas em 21 de Julho de 1981:

ai de

. de
da Dores Lourenço Frederico Cunha Vieira. ,enfermeIraJ 'of
3: classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-M:l

Maria

4.' Série
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do Exército - promovida a enfermeira de 2.· classe do mesmo
quadro nos termos do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de
22 de Março, n." I do artigo 4." do Decreto-Lei n." 440/74,
de II de Setembro, conjugado com o artigo 6: do Decrceto-Lei
n.? 534/76, de 8 de Julho, mandado aplicar ao pessoal de enfermagem das Forças Armadas, por força do artigo I: do Decreto-Lei n." 107/77, de 16 de Agosto, e alínea c) do n." 3 do artigo
2: do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços Departamentais
das Forças Armadas, aprova.do pelo Decreto-Lei 33/80, de 13
de Março.
(São devidos emolumentos

nos termos do Deccreto-Lei

(Duírio da República n." 184 -

n." 356/73.)

2.' Série, de 12 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 23 de Fevereiro de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 13 de Junho de 1981:

de

~aria José Bispo Correia Simões, terceiro-oficial do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Artilharia de Lisboa
- promcvida a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço,
nos termos dos 11."' 1,4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/
/77, de 22 de Março, artigo 19: da Portaria n." 791/77, de
28 de Dezembro, Despacho Normativo n." 245/80, publicado no
Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(S;lo devidos oemolumentos nos termos do Decreto-Lei
(Diário da República n." 187-2."

,~

n." 356/73.)

Série, de 17 de Agosto de 1981.)

or despacho de 23 de Fevereiro de 1981, visado peJo Tribunal
Contas em 21 de Maio de J 981 :

de

~aria de Lourdes Beirão Vieira Costa Campos, terceiro-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro
Financeiro do
Exército - promovida a segundo-oficial do mesmo quadro e
serviço, nos termos dos n.:" I, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei
n> 103/77, de 22 de Março, artigo 19: da Portaria n." 791/77,
de 28 de Dezembro, com a redacção dada pela Portaria n." 555/
/79, de 22 de Outubro, Despacho Nromativo n." 254/80, publicado
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_____

no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e
Decreto-Lei 246/80, de 24 de Julho.
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário da República

n,?

187 -

2.' Série, de 17 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 4 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 Julho de 1981:

Q;~~

Carlos José Guilherme da Costa, fotógrafo de 2." classe d~
do Pessoal Civil do Exército/Centro
de Audio - Visua!s/C d o
a
MATI - promovido a fotógrafo de L" classe do mesmo qu
cre
e serviço, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3." do De 77
-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19.. da Portar~a n.:
de 28 de Dezembro, com a. redacção dada pela Portana n. 55. adO
C
de 22 de Outubro, Despacho Normativo n." 254/80, publJ to.
no Diário da República n." 186, 1.' Série, de 13 de AgoS
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
73
(São devidos 'emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)

:0-

79~j79:

(Diário da República n.? 184-2.'

Série, de 12 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 27 de Março de 1979, visado pelo Tribunal de coutaS
em 29 de Julho de 1981:
Maria Celeste Mendes Patrício, encarregada de serviço de 2:. clas~:
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola
!Prática e
Cavalaria - promovida a encarregado de serviço de 1:. elas;..
do mesmo qua.dro, nos termos dos n." I, 4 c 5 do artigo 'a
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19.. da porta.r;a
n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção dada p.eo
Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, Despacho NormatJ~e
l
n." 254/80, publicado no Diário 'da República n." 186, I: Sér '
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 194-2.'

73

n." 356/

.)

Série, de 25 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 17 de Abril de 1979, visado pelo Tribunal de contaS
em 30 de Julho de 1981:
Sebastião Fastio dos Santos, vigilante de 2." classe do Quadro .~~
Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Artilharia de Lei!

4.' Série
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~---------------------------------------------------- promovido a vigilante de L" classe do mesmo quadro, nos
termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77,
de 22 de Março, artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de
Dezembro, com a redacção dada pela Portaria n." 555/79, de
22 de Outubro, Despacho Normativo n.· 254/80, publicado
no Diário da República n." 186, L' Série, de 13 de Agosto,
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Dqcreto-Lei

n.O 194-2.'

n." 356/73.)

Série, de 25 de Agosto de 1981.)

{lor despacho de 29 dc Maio de 1979, visado pelo Tribunal de Contas
em 30 de Julho de 1981:
Btelvina Marques Maia Passão, auxiliar de serviço de 2.' classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas - promovida a auxiliar de serviço de 1.' classe do mesmo quadro, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
de Março, artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
n: 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80.
de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n.? 194 -

n." 356/73.)

2.' Série, de 25 de Agosto de 1981.)

{lor despacho de 18 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
31 de Julho de 1981:
t\ntónio Ferreira de Azevedo, especialista auxiliar de 2.' classe do
Quadro do Pessoal Militarizado do Exército/Depósito
Geral de
Material de Engenharia - promovido a especialista auxiliar de
1.' classe do mesmo quadro e serviço, nos termos do n." 2 do
artigo 2: do Decreto-Lei n." 550-R/76, de 12 de Julho, n." 2
c 3 (este com a redacção dada pela Portaria n." 556/79, de 22
ele Outubro) da Portaria n." 13/79, de 9 de Janeiro.
(S~

ao devidos emolumentos
(Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 194 -

n.? 356/73.)

2.' Série, de 25 de Agosto de 1981.)
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4.' Série
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-------------------------------------------------Por despacho de 18 de Abril de 1980, visado
Contas em 29 de Julho de 1981:

pelo Tribunal

de

Joaquim Freire, especialista auxiliar de 3.' classe do Quadro ~o
Pessoal Militarizado do Exército /Centro Militar de Educ~Ç.o
Física, Equrtàção e Desportos - promovido a especialista auxl~la~
de 2.' classe do mesmo quadro e serviço, nos termos do o·
do artigo 2.° do Decreto-Lei 11.° 550-R/76, de 12 de JUI~~'
n." 2 e 3 (este com a redacção dada pela Portaria 0.° 556/ '
de 22 de Outubro) da Portaria 0.° 13/79, de 9 de Janeiro.
(São devidos emolumentos
(Diário

da República

n."

nos termos do Decreto-Lei
194-2.'

Série,

de 25 de Agosto

o:

73
356/ .)

de 1981.)

Por despacho de 18 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal de cont~S
em 30 de Julho de 1981:
Júlio dos Santos Sabina, especialista auxiliar de 3." classe do Quad~~
do Pessoal Militarizado do Exército/Centro Militar de Edu~Ç"af
Física, Equitação e Desportos - promovido a especialista aUXJ~ Z
de 2." classe do mesmo quadro e serviço, nos termos do n. e
O
do artigo 2.· do Decreto-Lei n." 550-R/76, de 12 de Julh '79,
n." 2 e 3 (este com a redacção dada pela Portaria n." 556/
de 22 de Outubro) da Portaria n." 13/79, de 9 de Janeiro.
(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 194 -

2.' Série,

de 25 de Agosto

n." 356J73.l
de 1981.1

Por despacho de 6 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal de contaS
cm 26 de Junho de 1981:
António Cardoso Pina, especialista auxiliar de 2." classe do Quad:~
do Pessoal Militarizado do Exército/Depósito
Geral de Mateflse
de Guerra _ promovido a especialista auxiliar de 1.". cla~.'
do mesmo quadro e serviço, nos termos do n." 2 do arug
te
do Decreto-Lei n." 550-Rj76, de 12 de Julho, e n." 2 e 3 e~ill
com a redacção dada pela Portaria n." 555/79) da ,porta
n." 13/79, de 9 de Janeiro.
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)

e

(Diário

da República

n." 194-2.'

Série,

de 25 de Agosto

de 1981.)

4.' Série
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-------------------------------------------------------Por despacho de 10 de Fevereiro de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 3 de Agosto de 1981:

de

Maria do Céu da Conceição Silva. Antunes, auxiliar de serviço de
2.' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Infantaria de Abrantes - promovida a auxiliar de serviço de
L' classe do mesmo quadro, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do
do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo
19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção
dada pela Portaria n." 555/79, de 29 de! Outubro, Despacho
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24
de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n." 194 - 2.' Série, de 25 de Agosto de 1981.)

Per despacho de 13 de Abril de 1981, visado pelo Tribunal de Contas
em 29 de Julho de 1981:
Maria Antonieta Bairros Rocha dos Santos Ramos, segundo-oficial
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Instrução
de Artilharia Antiaérea de Cascais - promovida a primeiro-oficial do mesmo quadro, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo
3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea a) do
n.O 1 do artigo 18.° e alínea b) do n." 2 do artigo 19.° (este com
a redacção da Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro) da Portaria
n.O 791/77, de 28 de Dezembro, Despacho Normativo n." 254/80,
PUblicado no Diário da República n." 186, I." Série, de 13 de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 194-2.'

Por

n." 356/73.)

Série, de 25 de Agosto de 1981.)

despacho de 15 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
em 1 de Junho de 1981:

JoaqUim Martins Tomé, especialista auxiliar
do Quadro de Pc soal Militarizado do
de 'Material de Guerra - promovido a
I.' classe do mesmo quadro e serviço, nos

de serviço de 2.' classe
Exército/Depósito Geral
especialista auxiliar de
termos do n." 2 do artigo

• série

ORDEM
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4
.;;...--O'

2 e 3

2.0 do Decreto-Lei n." 550-R/76, de 12 de Julho, e n.
2 de
(este com a redacção dada pela Portaria n." 556/79, de 2
Outubro) da Portaria n." 13/79, de 9 de Janeiro.
(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 186 -

73

n." 356/

.)

2.' Série, de 14 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 8 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Fevereiro de 1981:
Isolete de Jesus Rodrigues Morgado Giro, vigilante de 2: classe d~
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Comissão
de contaS 1•
Apuramento de Responsabilidades - promovida a vigilante de 'g~
classe do mesmo quadro, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do a~t1da
3.0 do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 1~. da
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacçao ''10
Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, do Despacho Norrna~l'e
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, 1: Sefl '
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, 'de 24 de JulhO.
(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 198-2.'

73

n." 356/

.)

Série, de 29 de Agosto de 1981.)

Por dspacho de 8 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal de contas
em 6 de Julho de 1981:
Matilde da Guia Tomás, vigilante de 2.' classe do Quadro do pesso:~
Oivil do Exército/Museu Militar - promovida a vigilante det'g~
classe do mesmo quadro, nos termos dos n." l , 4 e 5 do a: J da
3.0 do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 1~. da
Portaria n." 79'1/77, de 28 de Dezembro, com a redacça°t'vo
Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, Despacho Norrna,~je,
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, 1: Se
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de JulhO.
13
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário

da República

n.? 198 -

2.' Série, de 29 de Agosto de 1981.)

4.' Série
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Por despacho de 8 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
em 6 de Julho de 1981:
Maria dos Prazeres Tavares Nunes Caracol, vigilante de 2." classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Museu Militar - promovida a vigilante de 1.' classe do mesmo quadro, nos termos dos
n."' 1,4 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
artigo 19." do Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com
a redacção da Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, Despacho
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
1.' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n." 198 - 2.' Série, de 29 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 8 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 6 de Julho de 1981:

de

Celeste Nogueira Magalhães, vigilante de 2.' classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Museu Militar - promovida a vigilante
de L" classe do mesmo quadro, nos termos dos n.0 1, 4 e 5 do
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo
19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção da
Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, do Despacho Normativo
n." 254/80, publicado no Diário da República n.? 186, 1.. Série,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
6

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 198-2.'

n." 356/73.)

Série, de 29 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 8 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 6 de Julho de 1981:

de

troa Lopes Pires Manteigas, vigilante de 2.' classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Museu Militar - promovida a vigilante
de I." classe do mesmo quadro, nos termos dos n." 1, 4 e 5
do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo
19. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção
da Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, Despacho Normativo
0
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4." Série

------------------------------------------~-----------n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série,
de 13 Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 198 -

3
n." 35617 .)

2." Série, de 29 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 8 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 6 de Julho de 1981:

de

Francisca Pereira Bica, vigilante de 2: classe do Quadro do pessoa!
Civi do Exército/Museu
Militar - promovida a vigilante de .I~
classe do mesmo quadro, nos termos dos n.0 1, 4 e 5 do artlg
3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19.° ~a
Portaria n." 79'1/17, de 28 de Dezembro, com a redacção. a
Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, Despacho Nor01at1~O
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, 1." SérIe,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de JulhO.
8

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

7
n." 356/ 3-)

(Diário da República n." 198 - 2." Série, de 29 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 8 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 6 Julho de 1981:

de

Laurinda Carvalho Curador, vigilante de 2: classe do Quadro dO
'Pessoal Civil do Exército /Museu Militar - promovida a vigilante
de I: classe do mesmo quadro, nos termos dos n." 1, 4 e 5 dO
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigO
19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção
·Vo
da Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, Despacho Normatl.
n." 254/8'0, publicado no Diário da República n." 186, I: Série,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de JulhO.
(São devidos emolumentos
(Diário da República

11.°

nos termos do Decreto-Lei
198-2."

73

n." 356/

.)

Série, de 29 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 8 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 6 de Julho de 1981:

de

Ermelinda 'Maria Maximiano Santos Ferreira, vigilante de 2: classe
mo
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Museu Militar - pro '

4,' Série
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vida a vigilante de I: classe do mesmo quadro, nos termos dos
n,O. I, 4 c 5 do artigo 3,° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
Março, artigo 19',° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
com a redacção da Portaria n." 555/79, <te 22 de Outubro, do
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
n.? 186, l ." Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de
24 de Julho,
(São devidos emolumentos
{Diário da República

11,°

nos termos do Decreto-Lei
198 -

n." 356/73,)

2,' Série, de 29 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 8 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 6 de Julho de 1981:

de

Maria Deolinda de Jesus Gonçalves, vigilante de 2,' classe do
Quadro cio Pessoal Civil do Exército/Museu
Militar - promovida a vigilante de l ." classe do mesmo quadro, nos termos
dos n,OS I, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de
22 de Março, artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de
Dezembro, com a redacção da Portaria n." 555/79, de 22 de
Outubro, Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário
da República n." 186, l ." Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
no" 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73,)

(Diário da República n." 198 - 2," Série, de 29 de Agosto de 1981.)

Por despacho de 8 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 6 de Julho de 1981:

de

I-Iomero Cristina Serra, vigilante de 2," classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Museu
Militar - promovido a vigilante de
I." classe do mesmo quadro, nos termos dos n." I, 4 e 5 do
artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19: da
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção da
Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, Despacho Normativo
254/80, publicado no Diário da República n." 186, I." Série,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,

11"

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 198-2,"

n." 356/73,)

Série, de 29 de Agosto de 1981.)
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4.' Série

-----------------------------------------------------Por despacho de 8 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Julho de 1981:
Maria Helena Ferreira Valério Francisco, vigilante de 2: classe .~o
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Museu Militar - promOVI;
a vigilante de l ." classe do mesmo quadro, nos termos dos n." ,
4 e 5 do artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,a
artigo 19.· da Portar ia n." 791/77, de 28 de Dezembro, comh
redacção da Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, Despac8~
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 1 '
I: Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de JulhO.
(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 198 -

2.'

Série, de

29

de

Agosto

73

n." 356/
de

.)

1981.)

Por despt'-cho de 8 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Julho de 1981:
Maria Alice Duarte Ferreira Gomes, vigilante de 2: classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Museu
Militar - promovidao' la,
vigilante de l ." classe do mesmo quadro, nos termos dos n.
4 e 5 do artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março'
artigo 19.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, co[11a
redacção da 'Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, Despach~
8
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 1 d'
1: Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 e
Julho.
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário

da República

n.?

198 -

2."

Série, de

29

de

Agosto

de

1981.)

Por despacho de 1\ de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 6 de Julho de 1981:

de

Maria Virgínia Oliveira Peixoto Fernandes, vigilante de 2: classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Museu Militar - proJ110~
vida a vigilante de 1". classe do mesmo quadro, nos termos dO
n." 1, 4 e 5 do artigo 3." Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de MarçO,
J11
artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, co ~
cb
redacção da Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, Despa 6
Normativo n." 254/80, publicado no Diário ida República n." 18 '

4.' Série

ORDEM

DO EXIÔRCITO

N.· 9

-----------------------------------------------1." Série,
Julho.

(São devidos
(Diário

de J3 de Agosto,

e Decreto-Lei

emolumentos

termos

da República

nos

do

n." 246/80,

Decreto-Lei

n.· 198 - 2.' Série, de 29 de Agosto

Por despacho
de 8 de Setembro
de J980,
Contas em 7 de Julho de 1981:

visado

pelo

'373

de 24 de

n." 356/73.)
de 1981.)

Tribunal

de

Maria de Lourdes Alves Azevedo, vigilante de 2: classe do Quadro
do Pessoal
Civil do Exército/Museu
Militar - promovida
a
vigilante de I: classe do mesmo quadro, nos termos dos n." I,
4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei
n." 103/77, de 22 de Março,
n." 791/77, de 28 de Dezembro,
com a
artigo 19. da Portaria
redacção
da Portaria
n." 555/79, de 22 de Outubro,
Despacho
NOrm:ttivo n." 254/80, publicado
no Diário da República n." 186,
I: Série, de J 3 de Agosto, e Decreto- Lei n." 246/80, de 24 de
Julho.
0

(São devidos
(Diário

emolumentos

da República

nos

n." 198 -

termos
2.' Série,

do

Decreto-Lei

de 29 de Agosto

P

Or despacho
de 8 de Setembro
de 1980, visado
Contas em 6 de Julho de 1981:

pelo

n."

356/73.)

de 1981.)

Tribunal

de

~aimllndo
Rosa Antunes,
vigilante
de 2." classe do Quadro
do
Pesso:tl Civil do Exército/Instituto
de Odivelas - promovido
a
vigilante de I: classe do mesmo quadro, nos termos dos n." 1.
4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei
n." 103/77, de 22 de Março,
artigo 19." da Portaria
n." 791/77, de 28 de Dezembro,
com a
redacção da Portaria
n." 555/79, de 22 de Outubro,
Despacho
Normativo
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
1.' Série, de J 3 de Agosto, e Decreto-Lei
n." 246/ RO, de 24
de Julho.

(8-

ao devidos
(Diário

Por

emolumentos

da República

nos

n." 198 -

termos
2.' Série,

do

Decreto-Lei

de 29 de Agosto

<f,sp:tcho de 8 de Setembro
de J 980, visado
Contas em 6 de Julho de 1981:

pelo

n." 356/73.)
de

1981.)

Tribunal

de

~aria de Lurdes Fernandes
Domingos,
vigilante de 2: classe do
QUadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas - pro-

...
O R DEM
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4,' série
_____

termOS
movida a vigilante de 1,' classe do mesmo quadro, nos
de
77
003 n." I, 4 'e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei
n." 103/ , m'
22 de Março, artigo 19,0 do Portaria n." 791/77, de 28 de DeZ~ro,
bro, com a redacção
da Portaria
n." 555/79, _de 22 de out~bfCil
Despacho Normativo
n." 254/80, publicado no Diário da Rep!l6/~O,
n." 186, L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
n." 24
de 24 de Julho,
(São

devidos

emolumentos

nos

(Diário da República n." 198-2,'

termos

do

Série,

Decreto-Lei

de 29 de Agosto

n." 356;73,)
de 198(.)

I de
Por

despacho
de 8 de Setembro
Contas em 30 de Julho de

de 1980, visado
1981:

pelo

Tribuna

Maria da Glória Melo Cardoso,
vigilante de 2." classe do Qua~~~
do 'Pessoal Civil do Exército /Instituto
de Odivelas - promOV~os
a vigilante
de 1," classe do mesmo
quadro,
nos termOS 2 de
11."" 1, 4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei
n." 103/77, de 2 bro,
Março, artigo 19." da Portaria
n." 791/17, de 28 de Deze~bro,
t
com a redacção
da Portaria 11." 555/19,
de 22 de ou , blíc(l
Despacho Normativo
n." 254/80, publicado no Diário da RepL~ de
8 .
n." 186, 1." Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
n." 246/
24 de Julho,
(São

devidos

emolumentos

nos

(Diário da República n." 198 -

termos

do

2,' Série,

Decreto-Lei

de 29 de Agosto

n:

73

356/ ,)

de 1981.J

IV - TRANSFEImNCIAS
Annas e Serviços
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Pessoal Civil
Terceiro-oficial
(92049074)
da Direcção da Arma
Deve

ser considerada

nesta

Ana Maria Capelo
de Engenharia,
situação

desde

de Almeida

7 de Julho

de

Gasr~('
81

19

,
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Direcção da Alma de Engenharia
SegUndo-oficial (9 1794311) Maria Eugénia da Costa Soares de Almeida
e Sousa, da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do
Exército.
Deve ser considerada

nesta situação desde 30 de Julho de 1981.

Direcção da Anna de Transmissões
SegUndo-oficial (92055968) Maria Helena dos Santos Lino Teixeira,
do Instituto de Odivelas.
Deve ser considerada

nesta situação desde 17 de Agosto de 1981.

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
tseriturária-dactilografa
(92024977) Isabel do Nascimento
da Direcção da Arma de Engenharia.
Deve ser considerada

da Costa,

nesta situação desde 30 de Julho de J 981.

Diversos
Depósito Gera) de Material de Guerra
.'\lI ..

:'{1!Jar de serviço

de 2." classe (92022476) Maria da Natividade
Morais Tavares Fragoso, do Regimento de Artilharia de Lisboa.
Dev
e ser considerada nesta situação desde 31 de Julho de 1981.

Centro de Gestão Financeira/Gera)
fere'
elro-oficial (92118273) Maria do Carmo Jesus Gomes Vitoriano
Sabino, do Serviço Cartográfico do Exército.
De\'
e ser considerada nesta situação desde 5 de Agosto de 1981.

4' série
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--------------------------------------Centro de Gestão Financeira/Região

.

Militar de Lisboa

Segundo-oficial (92033078) Olívia Barbosa Osório Mota, do Hospital
Militar Principal.
Dcve ser considerada

nesta situação

desde 28 de Julho de 1981.

Centro de Gestão Financeira (Região Militar do Centro
SI'lva, do
Terceiro-oficial (92014773) Maria Albertina dos Santos
Regimento de Lanceiros de Lisboa.
1
Deve ser considerada nesta situação desde 17 de Agosto de 198 .
Centro ele Gestão Financeira elo Campo ele Instrução Militar
de Santa Margarida
O'ca

Terceiro-oficial (90987411) João Valente de Moura, da Escola ,pri
de Engenharia.
Deve ser considerado

nesta situação

desde 1 de Agosto de 1981.

V-DIVERSOS
I de
Por portaria de 29 de Outubro de 1980, visada pelo Tribuna
Contas em 29 de Junho de 1981:
Licenciado Álvaro Garcia Gil Pereira, professor efectivo do ~~adr~
de Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar - concedi .0 itO
ingresso na fase 4, escalão I do ensino secundário e o dlr~os
ao correspondente abono desde 1 de Janeiro de 1980, nos te~ 18
da alínea c) do n." 1 do artigo 7: do Decreto-Lei n." 74178, ;(78,
de Abril, com as rectificações introduzidas pela Lei n." 5
de 27 de Julho.
73
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)
(Diário

da República

n " 197-2.'

Série,

de 28 de Agosto

de 1981.)

ntaS
Por portaria de 30 de Abril de 1981, visada pelo Tribunal de CO
em 10 de Julho de 1981:

. . Iinas

Luís José Fernandes, professor efectivo do 12. grupo de dlSCIP dOS
do Quadro de Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar
0

4." Série
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Pupilos do Exército - concedido o ingresso na fase 2, do escalão
III do ensino secundário e o direito ao correspondente abono
desde 15 de Outubro de 1980, nos termos da alínea a) do n." 1
do artigo 7: do Decreto-Lei n." 513-Ml/79, de 27 de Dezembro,
e Decreto-Lei n." 74/78, de 18 de Abril, com as r,ectificações
introduzidas pela Lei n. ° 56/78, de 27 d~ Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n.? 187 - 2.' Série, de 17 de Agosto de 1981.)

I>or Portaria de 29 de Abril de 1981, visada pelo Tribunal de Contas
em 2 de Julho de 1981:
Licenciada Maria Eutímia de Sousa Brito e Abreu, professora efectiva do Quadro de Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas - concedido o ingresso na fase 4 do escalão I do ensino
secundário e o direito ao correspondente abono desde 1 de
Janeiro de 1980, nos termos da alínea c) do n." 1 do artigo 7:
do Decreto-Lei n." 513-Ml/79, de 27 de Dezembro, e Decreto-Lei
n: 74/78, de 18 de Abril.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n.? 178 - 2." Série, de 5 de Agosto de 1981.)

o

Chefe do Estado-Maior do Exército

Amadeu Garcia dos Santos, general
Está conforme.

o

Ajudante-General

Joaquim Lopes Cavalheiro, general

\'

i<J.- ~

~~J
ESTADO-MAIOR

DO EXÉRCITO

,

ORDEM

DO

EXERCITO

4," SÉRIE
~O/1

DE OUTUBRO

DE 1981

Publica_se ao Exército o seguinte:

I - ADMISSõES

POr despacho de 20 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 25 de Agosto de 19RJ:

de

~1aria Ermelinda de Oliveira Marques, monitora do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas - nomeada para
exercer as funções de conservador preparador de laboratório de
3." classe do mesmo quadro e serviço, nos termos do n." 1 do
artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de "Março, n." 1
do artigo 5.° da iPortaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(Sl[o devidos emolumentos
<Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n.? 210-2."

Série, de 12 de Setembro

n." 356/13.)
de 1981.)

(l

Or d~pacho de 20 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 25 de Agosto de 1981:

de

~aria Julieta Pereira Cardoso, encarregada de serviços de 1." classe
do Quadro do Pessoal Civil do ExércitoljInstituto de Odivelas
- nomeada para exercer as funções de conservador preparador
de laboratório de 3." classe do mesmo quadro e serviço, nos
termos' do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/17, de

380

'
E"
C O
N.· 10
ORO E1\-,DO XcR IT

4.' série

---------------------------------------------------

5~i

22 de Março, n." 1. do artigo 5." da iPortaria n." .791/~1,
28 de Dezembro, conjugado com o Despacho NormatIvo ~'. 2 de
e
/80, publicado no Diário da República n." 186, 1.' SerJ ,
13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 210-2.'

Série. de 12 de Setembro

n." 356;73.)
de 1981.)

Por despacho de 25 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Agosto de 1981:
Capitolina Albertina Pereira Clemente - contratada para exercer al
cargo de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do pess~' 1
Civil do Exército/Escola Prática de Infantaria, nos termos do n~ Z
do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Março, n. de
do artigo 53: do Decreto-Lei 11: 41 892, de 3 de Outubro de
76
1958, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/ , de
77
27 de Março, n." 1 do artigo 2." da Portaria n." 791/ , 54/
28 de Dezembro, por força do Despacho Normativo n;o. 2 de
e
/80, publicado no Diário da República
n." 186, I: SerJ ,
13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

73

n." 356/

.)

(Diário da República n." 210 - 2.' Série, de 2 de Setembro de 1981.)

Por despacho de 19 de Fevereiro de 1981, visado pelo Tribuna
Contas em 25 de Agosto de 1981:

Ide

2.: c1a;~~

José Manuel Rodrigues Belchior, auxiliar de serviço de
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Mil1t~r de
Pupilos do Exército - contratado para exercer as funçoes dO
fiel de depósito do mesmo quadro e serviço, nos termoS (l.
n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Março
br
n." 1 do artigo 5." da Portaria n." 791/77, de 28 de DezeCO e:
Despacho Normativo n." 254/80, publicado .no Diário da
pública
n." 186, L' Série, de 13 de Agosto, e Decreton." 246/80, de 24 de Julho.
13
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/ .)

ieí

(Diário da República n." 205 -

2.' Série, de 7 de Setembro

de 1981.)

4.' Série
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.por despacho de 19 de Fevereiro de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 25 de Agosto de 1981:

de

Adélia dos Reis Rodrigues Dinis, auxiliar de serviço de 2.· classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Colégio Militar - contratada para exercer as funções de fiel ~e depósito do mesmo
quadro/CM,
nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 5." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Desp.acho Normativo
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, 1: Série,
de 13 de Agosto, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e
n." 1 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
(São devidos emolumentos
<Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 205 -

2.' Série, de 7 de Setembro

n." 356/73.)
de 1981.)

Por despacho de 23 de Fevereiro de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 22 de Junho de 1981:

de

Ana Maria Ribeiro Severino, auxiliar de serviço de 2.' classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Militar de Electromecânica - contratada para exercer as funções de fiel de depósito do mesmo quadro e serviço, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do
artigo 5.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
n,> 186, 1.' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80,
de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos
<Diário da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 205 -

2.' Série, de 7 de Setembro

n." 356/73.)
de 1981.)

p
Or

despacho de 12 de Março de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 17 de Julho de 1981:

de

GUilhermino Tavares Maravilha, auxiliar de serviço de 2.' classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Depósito
Geral de
Material de Guerra - contratado para exercer as funções de
fiel de depósito do mesmo quadro/DGMG,
nos termos do
n.· 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
n." 1 do artigo 5." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Re-

4.' Série
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pública n." 186, L' Série, de 13 de Agosto, Decreto-Lei
n.? 246/80, de 24 de Julho, e n." 3 do artigo 25." do Decreto-Lei n." 49410, de 24 de Novembro de 1969.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356(73.)
(Diário

da República

TI.O

205 -

2.' Série, de 7 de Setembro

de 1981.)

Por despacho de 12 de Junho de 1981, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Agosto de 1981:
Alice de Fátima Ferreira, auxiliar de serviço de 2: classe .~o
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/~egl~o
Militar Centro - contratada para exercer as funções de fiei e
depósito do mesmo quadro/Escola Militar de Electromecânic~,
7
nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.o 103/ 7,
de 22 de Março, n." 1 do artigo 5.° da Portaria n." 791{1 '
de 28 de Dezembro, Despacho Normativo n." 254/80, publicado
no Diário dia República n." 186, 1: Série, de 13 de Agosto, e
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356(73.)
(Diário

da República

TI.O

205 -

2.' Série, de 7 de Setembro

de 1981.)

Por despacho de 28 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Agosto de 1981:
d
uxiRicardo Esteves Tomás - contratado para exercer o cargo ~.a do
liar de serviço de 2.' classe do Quadro do pessoal CIVil
Exército/Grupo de Artilharia de Guarnição n." 2, nos term~s
do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103(77, de 22 Me
Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n.O297
(76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/. '
de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normatl~O
e
n." 254/80, publicado no Diário dia República n." 186, 1." Séfl ,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.

1

73

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/
(Diário

da República

n." 215-2.'

Série, de 18 de Setembro

de 1981.)

.)
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Por despacho de 28 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 31 de Agosto de 1981:

de

Maria Fernanda Varela Ayres Esteves Tomás - contratada para exercer as funções de auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Grupo de Artilharia de Guarnição
n." 2, nos termos do n." 1 do artigo 3.0~do Decreto-Lei n." 103/
/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do
Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da
[Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
n." 186, I: Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80,
de 24 de Julho.
8

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diúrio da República n." 215 - 2.' Série, de 18 de Setembro de 1981.)

Por despacho de 30 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Agosto de 1981:
José António Borrego Rito da Silva - contratado para exercer as
funções de operário de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Regimento de Infantaria de Castelo Branco, nos
termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de
22 de Março, n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de
28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/
/80, publicado no Diário da República n." 186, I: Série, de
13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.? 356/73.)
(Diário da República n.? 215 - 2." Série, de 18 de Setembro de 1981.)

Por despacho de 10 de Março de 1981, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Agosto de 1981:
Maria Cristina de Medina Figueiredo de Barros Corrêa Nunes
- nomeada professora do 12: grupo (higiene e puericultura)
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas,
nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n," 103/77,
de 22 de Março, n." 1 do artigo 2.° do Decreto-Lei n." 260-Aj
/75, de 26 de Maio, artigo 8.° e anexo I - este em novas designações dadas pelo Decreto-Lei n." 260-A/75, de 26 de Maio-
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do Decreto·Lei n." 32615, de 31 de Dezembro
taria n." 12(78, de 10 de Janeiro.
(São devidos emolumentos

de 1942, e por-

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 223 -

2.' Série, de 28 de Setembro

II- MUDANÇAS

3
n." 35617 .)
de 1981.)

DE SITUAÇÃO

Por despacho de 29 de Julho de 1981, anotado
Contas em 20 de Agosto de 1981:

pelo Tribunal

de

José António Marques Ferreira da Silva, primeiro-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principalpase
sou à situação de licença ilimitada, a partir de 1 de Julho .d l
1981, nos termos do artigo 77: do Estatuto do Pessoal ClVl
dos Serviços Departamentais
das Forças Armadas, aprovadO
pelo Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março.
(Diário da República

11.°

206 -

2.' Série, de 8 de Setembro

Por despacho de 19 de Agosto de 1981, anotado
Contas em 2 de Setembro de 1981:

de 1981.)

pelo Tribunal

de

Angelina Maria de Jesus Rocha Marques, escriturária-dactilógr~fa
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar prJOcipal- passou à situação de licença ilimitada desde 31 de Ago~t~
de 1981, nos termos do artigo 77." do Estatuto do Pessoal ClV!
dos Serviços Departamentais das Forças Armadas, aprovado pelO
Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março.
(Diário da República

11.°

216-2.'

Série, de 19 de Setembro

Por despacho de 24 de Julho de 1981, anotado
Contas em 12 de Agosto de 1981:

de 1981.)

pelo Tribunal

de

Américo Pires Mendes, encarregado de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior
do ExércitO
_ exonerado do cargo de auxiliar de serviço de 1.' classe, desde
19 de Julho de 1981, data em que tomou posse das actuais
funções.
(Diário da República n." 206 - 2.' Série, de 8 de Setembro de 1981.)

4." Série
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pelo Tribunal

de

Maria da Paixão Martins, cozinheira do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército - exonerada do cargo de auxiliar de serviço de 2.' classe do mesmo
quadro/Regimento
de Artilharia de Lisboa, desde 26 de Julho
de 1981, por ter tomado posse da actual categoria.
(Diário da República n." 203 - 2." Série, de 4 de Setembro de 1981.)

Por despacho de 29 de Julho de 1981, anotado
Contas em 18 de Agosto de 1981:

pelo Tribunal

de

António Manuel Quintino Pereira, vigilante de 2: classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do
Exército - exonerado do cargo de auxiliar de serviço de 2.'
classe, desde 22 de JuL'lO de 1981, por ter tomado posse do
actual cargo.
(Diário da República n." 203 -

2.' Série, de 4 de Setembro

Por despacho de 29 de Julho de 1981, anotado
Contas em 18 de Agosto de 1981:

de 1981.)

pelo Tribunal

de

Virgílio Fronteira Rodrigues, encarregado de serviço de 2.' classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Comandos - exonerado do cargo de auxiliar de serviço de 1.· classe
do mesmo quadro/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército,
desde 15 de Julho de 1981, por ter tomado posse da actual
categoria.
(Diário da República n.? 203 -

2.' Série, de 4 de Setembro

Por despacho de 30 de Julho de 1981, anotado
Contas em 18 de Agosto de 1981:

de 1981.)

pelo Tribunal

de

Mercedes Adélia Paisana Lopes Reis, telefonista do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do Exército - exonerada do cargo de auxiliar de serviço de 2: classe do mesmo
quadro/Quartel-General/Região
Militar de Lisboa, desde 24 de
J unho de 1981. por ter tomado posse do actual cargo.
(Diário da República n." 203 - 2.' Série, de 4 de Setembro de 1981.)
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Por despacho de 3 de Agosto de 1981, anotado
Contas em 20 de Agosto de 1981:

pelo Tribunal

de

Maria da Conceição Gomes Gonçalves da Silva, cozinheira do QU;
dro do Pessoal Civil do Exército / Academia Militar - exonera /
do cargo de auxiliar de serviço de 1.. classe do mesmo quadro
!/Hospital Militar 'Principal, desde 24 de Julho de 1981, por ter
tomado posse do actual cargo,
(Diário da República n.? 206 -

2,' Série, de 8 de Setembro

Por despacho de 3 de Agosto de 198 I, anotado
Contas em 20 de Agosto de 1981:

lo

de 1981.)

pelo Tribunal

de

Maria de Lurdes de Sousa Costa, cozinheira do QU3Jdro do Pessoal
Civil do Exércitoj Quartel-Generalj Regíão Militar de Lisboa
- exonerada do cargo de auxiliar de serviço de 2." classe d~
mesmo quadro/Depósito
Geral de Material Sanitário, desde 2
de Julho de 1981, por ter tomado posse do actual cargo,
(Diário da República

11,·

206-2,'

Série, de 8 de Setembro

de 1981.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1981, anotado
Contas em 21 de Agosto de 1981:

pelo Tribunal de

Manuel Ferreira Brota, vigilante de 2: classe do
soai Civil do Exército / Agrupamento Base de
- exonerado do cargo de auxiliar de serviço
mesmo quadro, desde 28 de Junho de 1981,
posse da actual categoria,

Quadro do ~esSanta MargarIda
de 1.' classe dO
por ter tornado

(Diário da República n." 206 -

2,' Série, de 8 de Setembro

Por despacho de 6 de Agosto de 1981, anotado
Contas em 28 de Agosto de 1981:
João Manuel Chagas
do Pessoal Civil
seu pedido, das
militar de ensino,
(Diário da República

de 1981.)

pelo Tribunal

de

Rocha Santos, professor efectivo do Quadro
do Exército/Colégio
Militar _ exonerado, a
funções que exercia naquele estabelecimento
a partir de 1 de Outubro de 1981.
n." 215 -

2,' Série, de 18 de Setembro

de 1981.)

4," Série
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Por despacho de 27 de Agosto de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Setembro de 1981:
António Lopes Tomás, vigilante de 2,' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - exonerado das funções
de auxiliar de serviço de 2: classe do mesmo quadro/Academia
Militar, desde 18 de Agosto de 1981. ~
(Diário

da República

n." 219 -

2,' Série, de 23 de Setembro

de 1981.)

Por despacho de 23 de Junho de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Agosto de 1981:
Dr, Jorge Manuel Pericão da Costa Pimentel, especialista de medicina interna-reanimação, do Hospital Militar Regional n." 2
- rescindido o contrato, a seu pedido, desde 7 de Setembro
de 1981.
(Diário da República

n." 206 -

2,' Série, de 8 de Setembro

de 1981.)

Por despacho de 29 de Julho de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Agosto de 1981:
Manuel Patrício Mota de Carvalho, programador de aplicações do
Centro de Informática dos Estabelecimentos Fabris do Exército
- rescindido o respectivo contrato, a seu pedido, desde 21 de
Julho de 1981.
(Diário

da República

n." 203 -

2,' Série, de 4 de Setembro

de 198 t .)

Por despacho de 17 de Agosto de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Agosto de 1981:
Preciosa dos Anjos, parteira do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Hospital Militar Principal- rescindido o respectivo contrato,
a seu pedido, desde 30 de Setembro de 1981,
(Diário

da República

n." 206 -

2,' Série, de 8 de Setembro

de 1981.)

Por despacho de 6 de Agosto de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Agosto de 1981:
Ângelo da Conceição Nunes, contramestre do escalão 1 das Oficinas
Gerais de Material de Engenharia - rescindido o contrato, a
seu pedido, desde 1 de Agosto de 1981.
(Diário

da República

n." 215 -

2,' Série, de 18 de Setembro

de 1981.)

4 .• Série
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Por despacho de 7 de Agosto de 1981. anotado
Contas em 24 de Agosto de 1981:
Horácio Alves
do Pessoal
- demitido
nos termos
são III do
de Janeiro

pelo Tribunal

de

Barroso. auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro
Civil do Exército/Escola Militar de Electromecânica
das suas funções. desde 12 de Outubro de 1979.
dos artigos 76." e 83." do Código Penal e Concluparecer da Procuradoria-Geral
da República. de 28
de 1965.

(Diário da República n," 206-2.'

Série. de 8 de Setembro

Por despacho de 11 de Agosto de 1981. anotado
Contas em 24 de Agosto de 1981:

de 1981.)

pelo Tribunal

de

Henedina Rosa Coutinho Martins Miranda Ferreira. escriturária-dactilógrafa do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de Intendência - despedida do serviço por abandono
de lugar, desde 24 de Maio de 1980. ao abrigo da condição 4'do n." 2 do artigo 172." do Regulamento de Disciplina Militar.
(Diário da República n." 206 - 2." Série. de 8 de Setembro de 1981.)

III - PROMOÇôFS

Por despacho de 10 de Março de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 14 de Julho de 1981:

de

Maria Leonor Lúcio Paulo Valente. segundo-oficial do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal-.promovida
a primeiro-oficial do mesmo quadro e serviço, nos termos doS
n." I e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77. de 22 de
Março. alinea a) do n." 1 do artigo 18: e da alínea b) do n." 2
do artigo 19: (este com a redacção dada Portaria n." 555'/79,
de 22 de Outubro) da iPortaria n." 791/77. de 28 de Dezembro.
conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80. publicadO

4.' Série
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no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n." 203 - 2." Série, de 4 de Setembro de 1981.)

Por despacho de 18 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 25 de Agosto de 1981:

de

José Francisco, especialista auxiliar de 2." classe do Quadro do
Pessoal Militarizado do Exército/Depósito Geral de Material de
Guerra - promovido a especialista auxiliar de serviço de 1.'
classe do mesmo quadro e serviço, nos termos do n." 2 do
artigo 2.° do Decreto-Lei n." 550-R/76, de 12 de Julho, e n.O 2
e 3 (este com a redacção dada pela Portaria n." 556,/79, de
22 de Outubro) da Portaria n." 13/79, de 9 de Janeiro.
O

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 210-2."

n." 356/73.)

Série, de 12 de Setembro de 1981.)

Por despacho de 16 de Maio de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 1 de Junho de 1981:

de

Joaquim Neves Pinto, especialista auxiliar de 2: classe do Quadro
do Pessoal Militarizado do Exército/Centro Militar de Educação
Física, Equitação e Desportos - promovido a especialista auxiliar de L' classe do mesmo quadro e serviço, nos termos do
n." 2 do artigo 2.° do Decreto-Lei n." 550-R/76, de 12 de Julho,
e n." 2 e 3 (este com a redacção dada pela Portaria n." 556/79,
de 22 de Outubro) da Portaria n." 13/79, de 9 de Janeiro.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n." 210 - 2.' Série, de 12 de Setembro de 1981.)

Por despacho de 2 de Março de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 25 de Agosto de 1981:

de

Maria Odete de Jesus Pina, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas - promovida a auxiliar de serviço de I.' classe do mesmo quadro
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--------------------------------------------------------e serviço, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19.° da Portaria n." 791.1
/77, de 28 de Dezembro, com a redacção dada pela portaria
n." 555/79, de 22 de Outubro, 'Despacho Normativo n." 254(80,
publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246(80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos
(Diária

da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 210 -

2." Série, de 12 de Setembro

n." 356(73.)
de 1981.)

Por despacho de 2 de Março de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 25 de Agosto de 1981:

de

Julieta da Conceição Vitória Caetano Ferreira, auxiliar de serviçc
de 2.' classe do Quadro do iPessoal Civil do Exército (Instituto
de Odivelas ~ promovida a auxiliar de serviço de 1." classe do
mesmo quadro e serviço, nos termos dos n.O" 1 e 5 do artigo 3.°
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19.° da portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, Despacho Normativo n." 254(
(80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13
de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos
(Diária

da República

nos termos do Decreto-Lei

n.? 210-2.'

Série, de 12 de Setembro

n." 356(73.)
de 1981.)

Por despacho de 24 de Fevereiro de 1981, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Agosto de 1981:
Maria Irene Santos Araújo Machado, escriturária-dactilógrafa
de
1.' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Distrito de
Recrutamento e 'Mobilização de Braga - promovida a terceiro;
-oficial do mesmo quadro e serviço, nos termos dos n." 1 e ,
do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alinea a) do artigo 18.° e alínea b) do n." 2 do artigo 19.° (este
com a redacção da Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro) da
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o DeSpacho Normativo n." 254(80, publicado no Diário da Repúb[lica
n." 186, L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 24S(80,
de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos
(Diária

da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 215-2.'

Série, de 18 de Setembro

n." 356/73.)
de 1981.)

4.' Série
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Por despacho de 27 de Fevereiro de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 20 de Agosto de 1981:·

de

António Ribeiro de Oliveira, operário especial do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Engenharia n." 1 - promovido a contramestre do mesmo quadro e serviço, nos termos
dos n." I, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de
22 de Março, artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção dada pela Portaria n." 555/79, de 22 de
Outubro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
publicado no Diário da República n." 186, 1.' Série, de 13 de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolwnentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n.? 219 - 2.' Série, de 23 de Setembro de 1981.)

Por despacho de 22 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 27 de Agosto de 1981:

de

Maria Ricardina Marques Rodrigues de Carvalho, operadora de registo B do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Depósito
Geral
de Material de Guerra - promovida a operador de registo A
do mesmo quadro e serviço, nos termos do n." 1 do artigo 3.°
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea g) do n." 3
do artigo 2: do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços Departamentais das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/
/80, de 13 de Março, e alínea a) do n." 3 do artigo 4.° do
Decreto-Lei n." ':525/77, de 29 de Dezembro.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n." 224 - 2.' Série, de 29 de Setembro de 1981.)

Por despacho de 10 de Fevereiro de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 27 de Agosto de 1981:

de

Fernando José Alves dos Santos, contramestre do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Regimento
de Engenharia n." 1 - promovido
a mestre do mesmo quadro e serviço, nos termos dos n." I, 4
e 5 do artigo 3: do .Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com
a redacção dada pela Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro,
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Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/
/80, de 24 de Julho,
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 223 -

2,' Série, de 28 de Setembro

Por despacho de 27 de Abril de 1981, visado
Contas em 2 de Setembro de 1981:

n." 356/73,)
de 1981.)

pelo Tribunal

de

Bernardino Henriques Silvério, especialista auxiliar de 2," classe do
Quadro do Pessoal Militarizado do Exército/Depósito
Geral de
Material de Guerra - promovido a especialista auxiliar de 1'classe do mesmo quadro, nos termos do n." 2 do artigo 2: do
Decreto-Lei n." 550-R/76, de 12 de Julho, e n." 2 e 3 (este
com a redacção dada pela Portaria n." 556/79, de 22 de Outubro) da iPortaria n." 13/79, de 9 de Janeiro,
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n,O 224-2,"

n." 356/13,)

Série, de 29 de Setembro

de 1981.)

IV - TRANSFEIU:NCIAS

Anuas e serviços
Direcção da Anua de Transmissões
Terceiro-oficial (23066411) Eduardo Luís Ribeiro Fernandes,
recção do Serviço de Informática do Exército,
Deve ser considerado

da pi-

nesta situação desde 14 de Setembro de 1981.

Quartéis-generais
Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Auxiliar de serviço de 2," classe (92021376) Ricardina
raiva, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
Deve ser considerada

da Silva Sa-

nesta situação desde 3 de Setembro de 1981.

4 .. Série
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Escolas práticas das armas e serviços,
centros de instrução e unidades
Regimento de Infantaria de Queluz/Serra da Carregueira
Auxiliar de serviço de 1.' classe (230590 ~I) Odete da Conceição
Pichel Ferreira, da Direcção do Serviço de Material.
Deve ser considerada

nesta situação desde 27 de Julho de 1981.

Batalhão do Serviço de Saúde
Auxiliar de serviço de L" classe (92124773) Maria Jacinta Fernandes
Gonçalves, do Hospital Militar de Doenças Infecto·Contagiosas.
Deve ser considerada

nesta situação desde 17 de Setembro de 1981.

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos
Estabelecimentos de ensino
Colégio Militar
Segundo-oficial (92110673) Maria Luísa Silva Alves Maia da Fonseca, do Centro Financeiro do Exército.
Deve ser considerada

nesta situação desde 10 de Setembro de 1981.
Diversos

Centro de Gestão Financeira/Região
Terceiro-oficial (92004967) Maria Manuela
Escola Militar de Electromecânica.

Militar de Lisboa
dos Santos Malhão,

da

Escriturária-dactilógrafa
(92008469) Maria Eugénia da Fonseca Carneiro Sousa Dias, da Escola Militar de Electromecânica.
Devem ser consideradas

nesta situação desde 1 de Setembro de 1981.

Centro de Gestão Financeira/Região Militar do Centro
Escriturária-dactilógrafa
(92042674) Maria de Lurdes Martins Neves,
do Hospital Militar Regional n." 2.
Deve ser considerada

nesta situação desde )2 de Setembro de 1981.

ORDEM

394

o

DO EX~RCITO

Chefe do Estado-Maior

N.o 10

do Exército

Amadeu Garcia dos Santos, general
Está conforme.

o Ajudante-Gencral

Joaquim Lopes Cavalheiro. general

4.' Série

-

ESTADO-MAIOR

DO EXÉRCITO

ORDEM
4'" SÉRIE
N.· 11/1

DO

DE NOVEMBRO

,

EXERCITO

DE 1981

Publica-se ao Exército o seguinte:
I - ADMISSõES
Por despacho de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Setembro de 1981:
João Luís Violante Ferreira - contratado para exercer o cargo de
operário de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
/Regimento de Comandos, nos termos do n." I do artigo 3:
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n.? 3
do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1
do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(D,:.írio da República

n.? 228 -

2,' Série, de 3 de Outubro

de 1981.)

Por despacho de 9 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Junho de 1981:
José Gomes Vieira - contratado para exercer o cargo de operário
de 2,' classe do Quadro do Pessoa! Civil do Exército/Academia
Militar, nos termos do n." I do artigo 3," do Decreto-La]
n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53."
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." I do artigo 3.0
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com
o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da
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República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto,
n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

4." Série

N.· 11

e Decreto-Lei

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 228 -

2.' Série, de 3 de Outubro

n." 356j73.)
de 1981.)

'Por despacho de 31 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 3 de Setembro de 1981:

de

Horácio de Jesus - contratado para exercer o cargo de operário
de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regiment~
uel
de Transmissões, nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreton." 103/77, de 22 de Março, alinea b) do n." 3 do artigo 53:
do Decreto-Lei n." 294/16, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.'
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com
~
o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário d~
República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos 'emolumentos

nos termos

do Decreto-Lei

(Diário da República n." 228 - 2." Série, de 3 de Outubro

n." 356j73.)
de 1981.)

Por despacho de 31 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 3 de Setembro de 1981:

de

Fernando Luís Rebelo Assunção - contratado para exercer o cargO
operário de 2." classe do Quadro do iPessoal Civil do Exército/
/Regimento de Lanceiros de Lisboa, nos termos do n." 1 do
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b)
do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de
Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/17, de 28 de
Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 228 - 2.' Série, de 3 de Outubro

n." 356/73.)
de 1981.)

Por despacho de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 9 de Setembro de 1981:

de

Victor Manuel Mesquita da Costa Henriques - contratado para exercer as funções de operário de 2.' classe (electricista) do Quadro

4.' Série
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do Pessoal Civil do Exército/Campo
de Instrução Militar de
Santa Margarida, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3.° da Portaria
n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
L' Série, de 13 de Agosto, e Decrete-Lei n." 246/80, de 24
de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 230 - 2.' Série, de 7 de Outubro

n." 356/73.)
de 1981.)

Por despacho de 31 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 20 de Agosto de 1981:

de

Fernando Neves Ribeiro de Oliveira - contratado para exercer as
funções de operário de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Direcção
do Serviço de Fortificações e Obras do
Exército, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei
n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3.° da Portaria
n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
I.' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24
de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 230 - 2.' Série, de 7 de Outubro

n." 356/73.)
de 1981.)

Por despacho de 31 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 11 de Setembro de 1981:

de

Vasco António Martins Jorge - contratado para exercer as funções
de operário de 2.. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Artilharia de Costa, nos termos do n." 1
do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b)
do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado
no Diário da República n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto,
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 230-2.'

Série, de 7 de Outubro

n." 356/73.)
de 1981.)
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--------------------------------------------------------Por despacho de 1 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Julho de 1981:
Rui Manuel de Oliveira Lourenço Capucho -- contratado para exer~
oer o cargo de operário de 2." classe do Quadro do Pessoa
Civil do Exército/Estado-Maior
do Exército, nos termos do
n." 1 do artigo 30° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
6
alínea b) do n." 3 do artigo 53: do Decreto-Lei no" 29417 ,
de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de
28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/
/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de
13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/730)
(Diário

da República

n." 236-20"

Série, de 14 de Outubro

de 1981.)

Por despacho de 3 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Agosto de 1981:
Eurico Manuel Teixeira - contratado para exercer as funções od~
operário de 20' classe do Quadro do Pessoal Civil do ExérCIto o
/Regimento de Transmissões, nos termos do n." 1 do artigo 30
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3
do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1
do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado nO
Diário dia República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei no" 356/73.)
(Diário

da República

n." 236 -

20" Série, de 14 de Outubro

de 1981.)

Por despacho de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Setembro de 1981:
Francisco António Mimoso Almanso -- contratado para exercer o
cargo de operário de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Colégio Militar, nos termos do n." 1 do artigo 3."
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3
do artigo 53: do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." I
do artigo 3: da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, con-

4.' Série
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jugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
Diário da República n." 186, I." Série, de 13 de Agosto, e
Decreto-Lei n.? 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do pecreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n." 236 - 2.' Série, de 14 de Outubro de 1981.)

Por despacho de 6 de Outubro de 1980, visado prelo Tribunal
Contas em 18 de Setembro de 1981:

de

António Silva Santos - contratado para exercer o cargo de operário de
2." classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar
dos Pupilos do Exército, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do
artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1
do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
Diário da República n." 186, I: Série, de 13 de Agosto, e
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n." 236 - 2.' Série, de 14 de Outubro de 1981.)

Por despacho de 6 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 18 de Setembro de 1981:

de

Virgílio Alves Correia - contratado para exeroer o cargo de operário
de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/
/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do
Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
n." J 86, 1.' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de
24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 236-2.'

Série, de 14 de Outubro

n." 356/73.)
de 1981.)

Por despacho de 31 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 18 de Setembro de 1981:

de

Américo Fernando Marques Pimenta - contratado para exercer o
cargo de operário de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil
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4.' Série

do Exército /R'egimento de Artilharia de Lisboa, nos termos do
n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Março,
alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294176, de
24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28
de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
publicado no Diário da República n." 186, I: Série, de 13 de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n.? 236 -

2.' Série. de 14 de Outubro

n." 356173.)
de 1981.)

Por despacho de 31 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 18 de Setembro de 1981:

de

João Manuel Gomes Afonso - contratado para exercer o cargo de
operário de 2.' classe do Quadro do iPessoal Civil do Exército/
/Escola Prática de Administração 'Militar, nos termos do n." 1
do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Março, alínea b)
do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/17, de 28 de Dezembro.
conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicada
no Diário da República
n." 186, 1." Série, de 13 de Agosto,
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 236 -

2.' Série, de 14 de Outubro

n." 356173.)
de 1981.)

Por despacho de 7 de Novembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 20 de Agosto de 1981:

de

Manuel António dos Anjos Pires - contratado para exercer o cargO
de operário de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/Regirnento de Artilharia de Costa, nos termos do n." 1 do
artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Março, alínea b)
do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de
Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/17, de 28 de
Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n.? 236 -

2.' Série, de 14 de Outubro

n.? 356173.)
de 1981.)

4," Série
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Por despacho de 11 de Novembro de 1980" visado pelo Tribunal
Contas em 18 de Setembro de 1981:

de

José Vaz Afonso - contratado para exercer o cargo de operano
de 2," classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 10,3/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53."
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3."
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o
Despacho Normativo n." 254/80" publicado no Diário da República n." 186, 1.. Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80"
de 24 de Julho,
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 236 -

2," Série, de 14 de Outubro

n." 356/73,)
de 1981.)

Por despacho de 11 de Novembro de 1980" visado pelo Tribunal
Contas em 18 de Setembro de 1981:

de

Henrique Mateus Castanheira Pereira - contratado para exercer o
cargo de operário de 2," classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Hospital
Militar Principal, nos termos do n." 1 do
artigo 3." do Decreto-Lei n." 10,3/77, de 22 de Março, alínea b)
do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de
Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28 de
Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80"
publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80" de 24 de Julho,
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 236 - 2," Série, de 14 de Outubro

n." 356/73,)
de 1981.)

Por despacho de 4 de Abril de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 17 de Setembro de 1981:

de

Joaquim Ferreira Mendes - contratado para exercer o cargo de auxiliar de serviço de 2.. classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Colégio Militar, nos termos do n." 1 do artigo 3." do
Decreto- Lei n." 10,3/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do
artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1
do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
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4.' Série
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Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
Por despacho de 17 de Agosto de 1981 do Chefe do Estado-Maior do Exército, entrou no exercício das suas funções desde
2 de Maio de 1981, por urgente conveniência de serviço, nOS
termos dos n.0 2 e 3 do artigo 3.° e n." 1 do artigo 15.° do
Decreto-Lei n." 146-C/80, de 22 de 'Maio.
8

(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n," 236 -

n." 356/73.)

2.' Série, de 14 de Outubro

de 1981.)

Por despacho de 15 de Abril de 19'81, visado pelo Tribunal
Contas em 17 de Setembro de 1981:

de

Mário Vaz Janine - contratado para exercer o cargo de auxiliar de
serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
/Colégio Militar, nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do
artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do
artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugadO
com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diári~
da República n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-LeI
n." 246/80, de 24 de Julho.
Por despacho de 17 de Agosto de 1981 do Chefe do Estado-Maior
do Exército, entrou no exercício das suas funções desde 1 de
Junho de 1981, por urgente conveniência de serviço, nos termOS
dos n." 2 e 3 do artigo 3." e n." 1 do artigo 15. do Decreto·
-Lei n." 146-C/80, de 22 de Maio.
0

(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 236 -

2.' Série, de 14 de Outubro

n." 356/73.)
de 1981.)

Por despacho de 28 de Julho de 1981, visado pelo Tribunal
de Contas em 30 de Setembro de 1981:

de

Isabel Maria Ramalhosa Gonçalves 'Martins, enfermeira de 2: classe
do Hospital de Santa Maria - nomeada como enfermeira de 2'classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército /Hospital Milita~
Principal, nos termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-LeI
n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53:
do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, alínea b) do n." 2
do artigo 2." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,

4.' Série
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Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, I: Série, de 13 de Agosto, Decreto-Lei n." 246/80,
de 24 de Julho, e alínea e) do n." 3 do artigo 2.° do Estatuto do
Pessoal Civil dos Serviços Departamentais das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

tDiârio da República n.? 242-2.'

Série, de 21 de Outubro

n." 356/73.)
de 1981.)

Por despacho de 31 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 25 de Setembro de 1981:

de

Licenciado em medicina José David Gomes, médico especialista de
cirurgia geral do Hospital Militar Regional n." 2, além do quadro
- contratado. para exercer as funções de chefe de clínica além
do quadro/Hospital
Militar Regional n." 2, nos termos do
artigo 2." do Decreto-Lei n." 220/71, de 26 de Maio, n." 2 do
artigo 2.° e n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 524-C/77, de
28 de Dezembro, despacho de 18 de Janc iro de 1980 do Chefe
do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, publicado no
Diário da República n." 27, 2: Série, de 1 de Fevereiro de 1980,
e alinea b) do n." 3 do artigo 2." do Estatuto do Pessoal Civil
dos Serviços Departamentais das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março. Auferirá a remuneração
mensal de 9866$00 correspondente a 12 horas semanais de serviço com base do vencimento da letra «D».
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

iDiârio da República n." 243 -

2.' Série, de 22 de Outubro

n." 356/73.)
de 1981.)

Por despacho de 31 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 25 de Setembro de 1981:

de

Licenciado em medicina Custódio Monteiro Pais Rodrigues, médico
c specialista de medicina interna do Hospital Militar Regional n." 2
além do quadro - contratado para exercer as funções de chefe
de clínica além do quadro/Hospital
Militar Regional n." 2, nos
termos do artigo 2.° do Decreto-Lei n." 220/71, de 26 de Maio.
n." 2 do artigo 2.° e n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n° 524-C/77,
de 28 de Dezembro, despacho de 18 de Janeiro de 1980 do
Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, publicado
no Diário da República n." 27, 2: Série, de I de Fevereiro de
1980, c alínea b) do n." 3 do artigo 2.° do Estatuto do Pessoal
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Civil dos Serviços Departamentais das Forças Armadas,
vado pelo 'Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março.

apro-

Auferirá a remuneração mensal de 9866$00 correspondente a
12 horas semanais de serviço com base do vencimento da
letra «C».
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n.? 243 - 2.' Série, de 22 de Outubro de 1981.)

Por despacho de 14 de Abril de 1981, visado
Contas em 25 de Setembro de 1981:

pelo Tribunal

de

Licenciado em medicina José Carlos Delgado Lameiras - contratado
para exercer as funções de médico especialista de psiquiatria além
do quadro no Centro de Selecção de Coimbra/Quartel-General
da
Região Militar do Centro, nos termos do artigo 2.° do Decreto-Lei n." 220/71, de 26 de Maio, n." 2 do artigo 2.° e n." 1 do
artigo 3.° do Decreto-Lei n." 524-C/77, de 28 de Dezembro, e
despacho do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
publicado no Diário dia República n." 27, 2." Série, de 1 de
Fevereiro de 1980. Auferirá a remuneração mensal de 13 750$00
correspondente a 18 horas semanais de serviço com base do
vencimento da letra «E».
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n.? 243 - 2.' Série, de 22 de Outubro de 1981.)

Por despacho de 20 de Julho de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 30 de Setembro de 1981:

de

Maria Isabel Marques Coelho Sousa Matos, professora efectiva do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas - confirmada no respectivo cargo, nos termos do n." 1 do artigo 3." do
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 2." do
Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho de 1965, mandado aplicar
ao Instituto de Odivelas por força do Decreto-Lei n." 204/72, .d.~
25 de Junho, e alínea d) do n." 3 do Estatuto do Pessoal C1VJ
dos Serviços Departamentais das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n.? 244 - 2.' Série, de 23 de Outubro de 1981.)

4." Série
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Por despacho de 8 de Setembro de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 30 de Setembro de 1981:

de

Raquel Leonor Azevedo Batalha Santos, professora efectiva do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos
do Exército - confirmada no respectivo cargo, nos termos do
n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
n." 1 do artigo 2." do Decreto-Lei n." 46377, de 11 de Junho
de 1965, e alínea d) do n." 3 do artigo 2.. do Estatuto do Pessoal
Civil dos Serviços Departamentais das Forças Armadas, aprovado
pelo Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n.? 244 - 2." Série, de 23 de Outubro de 1981.)

Por despacho de 19 de Junho de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em I de Outubro de 1981:

de

Olinda Paulo Monteiro Carreira dos Santos, enfermeira de 2.. classe,
contratada do Hospital de Santa Maria - nomeada para exercer
o cargo de enfermeira de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Hospital
Militar Principal, nos termos do n." 1 do
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b)
do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
alínea b) do n." 2 do artigo 2." da Portaria n." 791/77, de 28
de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de
Agosto, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e alínea c) do
n." 3 do artigo 2.° do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços
Departamentais das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n." 33/80, de 13 de Março.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 251-2."

n." 356/73.)

Série, de 31 de Outubro de 1981.)

II- MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Por despacho de 26 de Agosto de 1981, anotado
Contas em 8 de Setembro de 1981:

pelo Tribunal

de

Alcides Gaspar Ascenso, auxiliar de serviço de 1.· classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Altos Estudos Militares

ORDEM
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N.o 11

_ passou à situação de licença ilimitada desde 1 de Setembro
de 1981, nos termos do artigo 77. do Estatuto do Pessoal Civil
dos Serviços Departamentais das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março.
0

(Diário

da República

n." 228 -

2.' Série, de 3 de Outubro

Por despacho de 22 de Junho de 1981, anotado
Contas em 3 de Setembro de 1981:

de 1981.)

pelo Tribunal

de

Maria Cecília Lopes Paulino Rosa, auxiliar de serviço de 2: c1ass2
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General
da
Região Militar de Lisboa - exonerada do referido cargo desde
2 de Julho de 1981, data em que tomou posse do cargo de
telefonista do mesmo quadro/Direcção
do Serviço de Finanças.
(Diário

da República

n." 228 -

2.· Série, de 3 de Outubro

Por despacho de 22 de Julho de 1981, anotado
Contas em 3 de Setembro de 1981:

de 1981.)

pelo Tribunal

de

José Nunes Proença, fiel de depósito do Quadro do Pessoal Civil
do Exército / Academia Militar - exonerado do referido cargo
desde IOde Julho de 198), data em que tomou posse do carga
de encarregado de depósito do mesmo quadro e serviço.
(Diário

da República

n." 228 -

2.' Série, de 3 de Outubro

Por despacho de 22 de Julho de ) 981, anotado
Contas em 3 de Setembro de 1981:

de 1981.)

pelo Tribunal

de

Albertino da Costa Pais Peralta, fiel de Depósito do Quadro do
Pessoal Civil do Exército / Academia Militar - exonerado do
referido cargo desde 10 de Julho de 1981, data em que tomOU
posse do cargo de encarregado de depósito do mesmo quadro
e serviço.
(Diário

da República

n.? 228 -

2.' Série, de 3 de Outubro

Por despacho de 4 de Agosto de 1980, anotado
Contas em 4 de Agosto de 1981:

de 1981.)

pelo Tribunal

de

Júlio de Jesus Ferreira, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército /Colégio Militar - exonerado do

4,' Série

ORDEM

DO EXIÔRCITO

N,o 11

407

referido cargo desde 21 de Julho de 1981, data em que tomou
posse do cargo de vigilante de 2," classe do mesmo quadro
e serviço,
(Diário da República n.? 228 - 2,' Série, de ~ de Outubro

Por despacho de 6 de Agosto de 1981, anotado
Contas em 8 de Setembro de 1981:

de 1981.)

pelo Tribunal

de

Orlando Rodrigues Macedo Costa, chefe de clínica psiquiátrica do
'Hospital Militar Principal - exonerado das funções de especialista de psiquiatria desde 17 de Junho de 1981, data em que tomou
posse da actual categoria,
(Diário da República n.? 228 - 2," Série, de 3 de Outubro

Por despacho de 11 de Agosto de ] 98], anotado
Contas cm 8 de Setembro de 1981:

de 1981.)

pelo Tribunal

de

António Lacerda Fernandes, encarregado de serviço de 2." classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Comandos
- exonerado das funções de auxiliar de serviço de 1." classe do
mesmo quadro e serviço desde ] 6 de Julho de 1981, data em
que tomou posse do actual cargo,
(Diário da República n." 228 - 2,' Série, de 3 de Outubro

Por despacho de 11 de Agosto de 1981, anotado
Contas em 8 de Setembro de 1981:

de 1981.)

pelo Tribunal

de

Gilberto da Silva Vieira, vigilante de 2,' classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Colégio Militar - exonerado das funções de auxiliar de serviço de 2." classe do mesmo quadro desde 28 de Julho de
1981, data em que tomou posse da actual categoria,
(Diário da República n.? 228 - 2,' Série, de 3 de Outubro

Por despacho de 13 de Agosto de 1981, anotado
Contas em 8 de Setembro de 1981:
Manuel Vieira da Silva, cozinheiro do Quadro
Exército/Escola
Prática de Administração

de 1981.)

pelo Tribunal

de

do Pessoal Civil do
Militar - exonerado
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das funções de auxiliar de serviço de 2: classe do mesmo quadro
desde 24 de Julho de 1981, data em que tomou posse da actual
categoria.
(Diário da República n." 228 - 2.' Série, de 3 de Outubro de 1981.)

Por despacho de 2 de Setembro de 1981, anotado
Contas em 8 de Setembro de 1981:

pelo Tribunal

de

Mapril Nogueira Portela, vigilante de 2." classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Hospital
Militar Regional n." 2 - exonerado
do cargo de barbeiro do mesmo quadro desde 13 de Julho de
1981, data em que tomou posse da actual categoria.
~

(Diário da República n." 228 - 2." Série, de 3 de Outubro de 1981.)

Por despacho de 4 de Setembro de 1981, anotado
Contas em 9 de Setembro de 1981:

pelo Tribunal

de

Manuel Crispim Ramos, encarregado de serviço de 2." classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos PupiloS
do Exército - exonerado das funções de auxiliar de serviço de
2." classe desde 22 de Agosto de 1981, por ter tomado posse da
actual categoria.
(Diário da República n." 228 - 2." Série, de 3 de Outubro de 1981.)

Por despacho de 24 de Outubro de 1980, anotado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Outubro de 1980:
João Antóruo Paraíso Bencatel, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal
Civil do Exército /Hospital 'Militar IPrincipal- exonerado, a seU
pedido, das funções que exercia, desde 27 de Agosto de 1980.
(Diário da República n." 226-2."

Série, de 17 de Novembro de 1980.)

Por despacho de 22 de Julho de 1981, anotado
Contas em 3 de Setembro de 1981:

pelo Tribunal

de

Ulisses Arnaldo de Melo Camboia, terceiro-oficial do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Quartel-General
da Zona Militar doS
Açores - rescindido o contrato, a seu pedido, desde 1 de Setembro
de 1981.
(Diário da República n.O 228 - 2." Série. de 3 de Outubro de 1981.)

4," Série
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Por despacho de II de Agosto de 1981, anotado
Contas em 8 de Setembro de 1981:
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pelo Tribunal

de

Eurico Eduardo de Miranda Martins, técnícç superior de 2." classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de
Finanças - rescindido o respectivo contrato, a seu pedido, desde
20 de Julho de 1981.
(Diário da República n.? 228 - 2," Série, de 3 de Outubro de 1981.)

Por despacho de 22 de Agosto de 1981, anotado
Contas em 28 de Agosto de 1981 :
João

pelo Tribunal

de

Tomé Cordeiro, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Regimento de Artilharia de Costa - rescindido do referido cargo, a seu pedido, desde 15 de Junho de 1981.
(Diário da República n." 228 - 2,' Série, de 3 de Outubro de 1981.)

Por despacho de 6 de Agosto de 1981, anotado
Contas em 9 de Setembro de 1981:

pelo Tribunal

de

António da Cruz, segundo-oficial do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Tribunal
Militar Territorial de Coimbra - despedido do
serviço em 6 de Agosto de 1981, nos termos do n, ° 2 do artigo
J 72," do Regulamento de Disciplina Militar,
(Diário da República n.? 228 - 2," Série, de 3 de Outubro de 1981.)

Por despacho de 30 de Junho de 1981, anotado
Contas em 28 de Setembro de 1981:

pelo Tribunal

de

Maria Olívia Ferreira Rios - anulado o provimento como auxiliar de
serviço de 2.. classe do 9uadro do Pessoal Civil do Exército/
/Escola Prática de Transmissões, publicado no Diário da República
n." 93, 2." Série, de 22 de Abril de 1981, por ter renunciado a
tomar posse do lugar,
(Diário da República n.? 239 -

2," Série, de 17 de Outubro de 1981.)
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N,· II

Por despacho de 8 de Setembro de 1981, anotado
Contas em 16 de Setembro de 1981:

pelo Tribunal

de

José Augusto Aleixo Dias, professor provisório do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército - exonerado do referido cargo desde 30 de Setembro de 1981, a seu
pedido,
(Diário da República n.? 239-2,"

Série,

de 17 de Outubro

Por despacho de 8 de Setembro de 1981, anotado
Contas em 29 de Setembro de 1981:

de 1981.)

pelo Tribunal

de

Joaquim Freire, especialista auxiliar de 2: classe do Quadro do Pess'O~1
Militarizado d'OExército/Centro Militar de Educação Física, EqUltação e Desportos - exonerado do cargo de especialista auxiliar
de 3,· classe do mesmo quadro, desde 26 de Agosto de 1981,
data em que tomou posse das actuais funções,
(Diário da República n." 239 -

2," Série, de 17 de Outubro

de 1981.)

P'Or despacho de 11 de Setembro de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1981:
Júlio Campos Damas, operário de 2: classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/ Academia Militar - exonerado das referidas
funções desde 9 de Setembro de 19'81, a seu pedido.
(Diário da República n." 239 -

2," Série, de t 7 de Outubro

de 1981.)

P'Or despacho de 16 de Setembro de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Setembro de 1981:
Maria da Conceição Marinho Teixeira Alves Inácio, professora provisória do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Jnstituto
Militar
dos Pupilos d'O Exército - rescindido 'Orespectivo contrato. a seU
pedido, desde 30 de Setembro de 1981.
(Diário da República n." 239 -

2," Série,

de 17 de Outubro

P'Or despacho de 12 de Agosto de 1981, anotado
Contas em 25 de Agosto de 1981:

de 198 t ,)

pelo Tribunal

de

Maria José do Rosário Santos Paes, escriturária-dactilógrafa
de 1.'
classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do ServiÇO

4.' Série

ORDEM
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de Materialpassou à situação de licença
Setembro de 1981, nos termos do artigo
Pessoal Civil dos Serviços Departamentais
aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/80, de

~
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ilimitada desde 10 de
77." do Estatuto do
das Forças Armadas,
13 de Março.

(Diário da República n." 248 - 2." Série, de 28 de Outubro

ror despacho de 1'2 de A~05tO de 1981, anotado
Contas em 7 de Outubro de 1981:

de 1981.)

pelo Tribunal

de

Licenciado José Miranda de Melo, médico civil do Hospital Militar
Regional n." 2 - passou à situação de licença ilimitada desde 2
de Maio de 1981, nos termos do artigo 76: do Estatuto do Pessoal
Civil dos Serviços Departamentais das Forças Armadas, aprovado
pejo Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março.
(Diário da República n." 248 - 2.' Série, de 28 de Outubro

de 1981.)

Por despacho de 22 de Agosto de 1981, anotado pelo Tribunal
Contas em 28 de Agosto de 1981:

de

Jcão Tomé Cordeiro, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Artilharia de Costa - rescindido do referido
cargo, a seu pedido, desde 10 de Julho de 1981, ficando assim
rectificado na parte respectiva o constante no Diário da República
n." 228, 2: Série, de 3 de Outubro de 1981.
(Diário da República n.? 248-2.'

Série, de 28 de Outubro

de 1981.)

Por despacho de 29 de Setembro de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Outubro de 1981:
Jaime Carrilho Marques, empregado administrativo do escalão JT
contratado eventual das Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento - rescindido o contrato desde 14 de Setembro de 1981,
a seu pedido.
(Diário da República n.? 248 - 2.' Série, de 28 de Outubro

de 1981.)

Por despacho de 29 de Setembro de 1981, anotado pelo Tribunal
Contas em 6 de Outubro de 1981:

de

Américo de Abreu Ferreira, professor provisório do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército _ rescindido o contrato, a seu pedido, desde 30 de Setembro de 1981.
(Diário da República n." 248 - 2.' Série, de 28 de Outubro

de J 981.)
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Por despacho de 29 de Setembro de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1981:
Levi Eugénio Ribeiro Guerra, médico civil além do quadro do Hospital
Militar Regional n." 1 - rescindido o contrato, a seu pedido,
desde 31 de Agosto de 1981.
(Diário da República n." 248 - 2,' Série, de 28 de Outubro

Por despacho de 6 de Outubro de 1981, anotado
Contas em 9 de Outubro de 1981:

de 1981.)

pelo Tribunal

de

João Pedro Ratana de Oliveira, auxiliar de serviço de 2." classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Infantaria de
Abrantes - rescindido o respectivo contrato, a seu pedido, desde
11 de Setembro de 1981.
(Diário da República n." 248 - 2,' Série, de 28 de Outubro

Por despacho de 7 de Outubro de 1981, anotado
Contas em 13 de Outubro de 1981:

de 1981.)

pelo Tribunal

de

António José Rodrigues Marques, operário de 2: classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército /Quartel-General da Região Militar
de Lisboa - rescindido o respectivo contrato, a seu pedido, desde
24 de Setembro de 1981.
(Diário da República n," 249 -

2,' Série, de 29 de Outubro

Por despacho de 8 de Outubro de 1981, anotado
Contas em 13 de Outubro de 1981:

de 1981.)

pelo Tribunal

de

Luís Filipe Rodrigues, auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército /Colégio 'Militar - rescindido o respectivo contrato, a seu pedido, desde 1 de Outubro de 1981.
(Diário da República n.? 249 - 2,' Série, de 29 de Outubro

Por despacho de 8 de Outubro de 1981, anotado
Contas em 13 de Outubro de 1981:

de 1981.)

pelo Tribunal

de

Santos Floriano João Fernandes, auxiliar de serviço de 2: classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - rescindido
o respectivo contrato, a seu pedido, desde 1 de Outubro de 1981,
(Diário da República n." 249 - 2,' Série, de 29 de Outubro

de 1981.)

4.' Série
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Por despacho de 8 de Setembro de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Outubro de 1981:
Júlio dos Santos Sabina, especialista auxiliar de 3: classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro Militar de Educação Física,
Equitação e Desportos - exonerado do referido cargo desde 26
de Agosto de 1981, data em que tomou posse do cargo de especialista auxiliar de 2: classe do mesmo quadro e serviço.
(Diário da República n.' 248 - 2.' Série, de 28 de Outubro de 1981.)

Por despacho de 25 de Setembro de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Outubro de 1981:
Maria ArmindaPinto, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas - exonerada das
referidas funções desde 26 de Junho de 1981, data em que tomou
posse do cargo de vigilante de 2: classe do mesmo quadro c
serviço.
(Diário da República n.' 248- 2.' Série, de 28 de Outubro de 1981.)

Por despacho de 1 de Outubro de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1981:
Maria das Dores Lourenço Frederico Cunha Vieira, enfermeira de
2: classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar
Principal- exonerada do cargo de enfermeira de 3: classe do
mesmo quadro e serviço, desde 13 de Agosto de 1981, por ter
tomado posse da actual categoria.
(Diário da República n.' 248 - 2.' Série, de 28 de Outubro de 1981.)

Por despacho de 29 de Agosto de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Setembro de 1981:
Licenciado Domingos José Marques Antunes de Azevedo, médico
civil do Hospital Militar Regional n.' 1 - exonerado, a seu pedido,
desde 31 de Julho de 1981, ficando assim rectificado o constante na parte respectiva do Diário da República n.' 228, 2: Série,
de 3 de Outubro de 1981.
(Diário da República n.' 251 - 2.' Série, de 31 de Outubro de 1981.)
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m-

4.' Série

N." 11

PROMOÇÕES

Por despacho de 19 de Abril de 1979, visado
Contas em 1 de Setembro de 1981:

pelo Tribunal

de

Laurinda Rodrigues Gonçalves de Almeida, auxiliar de serviço de
2: classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/lnstituto
de
Odivelas - promovida a auxiliar de serviço de 1.' classe do mesmo
quadro e serviço, nos termos dos n." I, 4 e 5 do artigo 3. do
Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Março, artigo 19.0 da portaria
n." 791/17, de 28 de Dezembro, com a redacção
da portaria
n." 555/79, de 22 de Outubro, Despacho Normativo n." 254/80,
publicado no Diário da República n." 186, 1.' Série, de 13 de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
0

(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n," 228 -

2.' Série, de 3 de Outubro

Por despacho de 13 de Abril de 1981, visado
Contas em 9 de Setembro de 1981:

n." 356173.)
de 1981.)

pelo Tribunal

de

Maria Madalena dos Santos Fernandes Palma Ramos, primeiro-oficial
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
Finanças - promovida a adjunto administrativo do mesmo quadro
e serviço/Colégio Militar, nos termos do n." 1 do artigo 3. do
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19.0 da portaria
n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção dada pela por·
taria n." 555/19, de 22 de Outubro,
Despacho NormativO
n." 254/80, pubicado no Diário da República n." 186, L' Série,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
0

(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 230 -

2.' Série, de 7 de Outubro

Por despacho de 14 de Maio de 1981, visado
Contas em 9 de Setembro de 1981:

n." 356/73.)
de 1981.)

pelo Tribunal

de

Pedro João de Sousa, operador principal de fotogrametria do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Serviço
Cartográfico do Exército
_ promovido a operador chefe do mesmo quadro e serviço, nos
termos dos n." le 5 do artigo 3. do Decreto-Lei n." 103/77,
de 22 de Março, artigo 19,0 da Portaria n." 791/77, de 28 de
Dezembro, com a redacção dada pela Portaria n." 555/79, de
0

4.' Série
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22 de Outubro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
publicado no Diário da República n." 186, 1." Série, de 13 de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 232 - 2.' Série, de 9 de Outubro

n." 356/73.)
de 1931.)

Por despacho de lO de Fevereiro de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 30 de Setembro de 1981:

de

Adelaide do Livramento Antão, auxiliar de serviço de 2: classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior
do Exército
- promovida a auxiliar de serviço de 1.' classe do mesmo quadro
e serviço, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19." (este com a
redacção da Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro) da Portaria
n." 791/77, de 28 de Dezembro, Despacho Normativo n." 254/80,
publicado no Diário da República n." 186, L' Série, de 13 de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 242 - 2.' Série, de 21 de Outubro

n." 356/73.)
de 1981.)

Por despacho de 10 de Fevereiro de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 30 de Setembro de 1981:

de

Maria do Céu Mendes, auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do
Pessoal Civil do ExércitojEstado-Maior
do Exército - promovida
à 1.a classe do mesmo quadro e serviço, nos termos dos 11. I,
4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
artigo 19. (este com a redacção dada pela Portaria n." 555/79,
de 22 de Outubro) da Portaria n." 791/77, de 28 de D~zembro,
conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado
no Diário da República n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto, e
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
0'

0

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 242 - 2.' Série, de 21 de Outubro

Por despacho de 8 de Abril de 1981, visado
Contas em 7 de Outubro de 1981:

n." 356/73.)
de 1981.)

pelo Tribunal

de

Eduardo Xavier Filomeno de Albuquerque, escriturário-dactilógrafo
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/ Direcção do Serviço de
Materialpromovido a terceiro-oficial do mesmo quadro/Jornal
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do Exército, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19.° da Portaria n." 791/77,
de 28 de Dezembro, com a redacção dada pela Portaria n." 555/79,
de 22 de Outubro, Despacho Normativo n." 254/80, publicado
no Diário da República
n." 186, L' Série, de 13 de Agosto, e
Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 244-2.'

Série,

de 23 de Outubro

Por despacho de 30 de Abril de 1981, visado
Contas em 9 de Setembro de 1981:

n." 356/73.)
de 1981.)

pelo Tribunal

de

Elsa Alcina Grangeon Cavaleiro Baptista Amaral,' escriturária-dacti. lógrafa do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior
do Exército - promovida a terceiro-oficial do mesmo quadro I
/Direcção do Serviço de Finanças/ ADME, nos termos dos n." 1
e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77,' de 22 de Março,
alínea a') do n." 1 do artigo 18.° e alínea b) do n." 2 do artigo 19:
(este com a redacção da Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro)
da Por:taria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Despacho NormativO
n." 254/80, publicado no Diário da Repúbica
n." 186, 1." Série,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80. de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos

n." 244 -

do Decreto-Lei

2.' Série, de 23 de Outubro

n." 356/73.)
de 1981.)

Por despacho de 8 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 13 de Julho de 1981:

de

Fernando Nunes Lourenço, encarregado de serviço de 2: classe do
Quadro de Pessoal Civil do Exército/Campo de Tiro de AlcOchete - promovido a encarregado de serviço de 1." classe do
mesmo quadro e serviço, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3:
do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19.° da portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24
de Julho.
(São devidos emolumentos
(Diário

da República

nos termos do Decreto-Lei

n." 245 -

2.' Série, de 24 de Outubro

n." 356/73.)
de 1981.)

4.' Série
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de 1980, 'Visado pelo' Tribunal

de

Agostinho Rodrigues, encarregado de serviço de 2.' casse do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/lnstituto
Militar dos Pupilos do
Exército - promovido à!.' classe do mesmo quadro e serviço,
nos termos dos n." 1,4 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei u." 103/77,
de 22 de Março, artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de
Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
publicado no Diário da República n." 186, I: Série, de 13 de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n." 245 - 2.' Série, de 24 de Outubro de 1981.).

Por despacho de 27 de Março de 1981, visado peo Tribunal
Contas em 2 de Outubro de 1981:

de

António Bento Rodrigues Júnior, especialista auxiliar de L' classe
do Quadro do 'Pessoal Militarizado do Exército - Depósito Geral
de Material de Guerra - promovido a encarregado de sector
(armazém) do mesmo quadro e serviço, nos termos do n." 2 do
artigo 2." do Decreto-Lei n." 550-R/76, de 12 de Julho, n." 2
e 3 (este com a redacção dada pela Portaria n." 556/79, de 22
de Outubro) da Portaria n." 13(79, de 9 de Janeiro.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356(73.)

(Diário da República n." 245 - 2.' Série, de 24 de Outubro de 1981.)

Por despacho de 10 de Fevereiro de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 1 de Outubro de 1981:

de

Beatriz de Campos Esteves, auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro
do Pessoal Civil cio Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do
Exército - promovida a auxiliar de serviço de 1: classe do mesmo
quadro e serviço, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3: -do
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19." da Portaria
n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção dada pela
Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, Despacho Normativo
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, 1.' Série,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 251-2.'

Série, de 31 de Outubro

n." 356(73.)
de 1981.)
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Por despacho de 12 de Junho de 1981. visado pelo Tribunal
Contas em 2 de Outubro de 1981:

de

Rosa Maria Martins Farinha Rodrigues. terceiro-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro
Financeiro do Exército
- promovida a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço, nos
termos dos n." 1 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/17,
de 22 de Março, artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de
Dezembro, com a redacção dada pela Portaria n." 555/79, de
22 de Outubro, Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
Diário da República n." 186, L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos 'emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 251 -

2.' Série, de 31 de Outubro

n." 356/13.)
de 1981.)

Por despacho de 27 de Fevereiro de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 2 de Outubro de 1981:

de

João da Conceição Ferreira, contramestre do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Agrupamento
Base de Santa Margarida - promovido
a mestre do mesmo quadro/ABSM, nos termos dos n." 1. 4 c
5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março.
artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com ii
redacção dada pela Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, Despacho Normativo n." 254/80, publilcado no Diário da República
n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80,
de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n." 251-2."

Série, de 31 de Outubro

n." 356173.)
de 1981.)

Por despacho de 1 de Junho de 1981, visado pelo Tribunal de ContaS
em 2 de Outubro de 1981:
Mário Jorge Cavaleiro, operário especial do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Regimento
de Engenharia n." 1 - promovido a
contramestre do mesmo quadro/Hospital
Militar Principal, nOS
termos dos n." 1 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77.
de 22 de Março, artigo 19: da Portaria n." 791/77, de 28 de
Dezembro, com a redacção dada pela Portaria n." 555/19, de

4.' Série
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22 de Outubro, Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

(Diário da República n.? 251-2."

Série, de

31

de Outubro

n." 356/73.)
de 1981.)

IV - TRANSFERÊNCIAS
Annas e Serviços
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Pessoal Civil
Terceiro-oficial (92046072) Maria José Carrilho Paulo Nunes Lourenço, do Batalhão de Reconhecimento das Transmissões.
Deve ser considerada

nesta situação

desde 6 de Outubro

de 1981.

Direcção do Serviço de Administração Militar
Terceiro-oficial (90113411) Maria do Carmo Nunes Pereira Monteiro,
da Direcção do Serviço de Intendência.
Deve ser considerada

nesta situação

desde 8 de Outubro

de 1981.

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução e
unidades:
Regimento de Infantaria de Faro
Segundo-oficial (92126573) Maria José Bartolomeu
riques Dias, do Centro Financeiro do Exércitto.
Deve ser considerada

Florêncio

nesta situação desde 26 de Outubro

Hen-

de 1981.
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Centro de Instrução e Classificação n," l/Do A. T.
Escriturário-dactilógrafo
(91076977) Carlos
Chefia do Serviço Postal Militar.
Deve ser considerado

Luís Martins

Rios,

nesta situação desde 30 de Outubro

da

de 1981.

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Faro
Escriturária-dactilógrafa
(92056673) Maria Gabriela da Palma pires
Martins, da Direcção da Arma de Transmissões.
Deve ser considerada

nesta situação desde 21 de Outubro

de 1981.

Órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Hospital Militar Príncípal
Escriturária-dactilógrafa
(92098373) Maria José Milheiro, da Chefia
do Serviço de Material de Instrução.
Deve ser considerada nesta situação desde 8 de Outubro de 1981.
Diversos
Centro de Gestão Financeira/C. I. M.
Primeiro-oficial (90057211) José Manuel Santos Farinha
Agrupamento Base de Santa Margarida.

Cardoso, do

Deve ser considerado nesta situação desde 9 de Outubro de 1981.

V-DIVERSOS
Por despacho de 11 de Janeiro de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 31 de Julho de 1981:

de

Maria Margarida Simões Freire de Figueiredo e Lima, professor~
efectiva do Quadro do Pessoal Civil do Exército / Instituto de OdJvelas - concedido o ingresso na fase 3 do escalão J do ensina

4," Série
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secundário e o direito ao correspondente abono desde 27 de
Setembro de 1980, nos termos da alinea b) do n." 1 do artigo 7."
do Decreto-Lei n." 513-Ml/79, de 27 de Dezembro,
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário da República n." 230-2,'

o

~

Série, de 7 de Outubro

Chefe do Estado-Maior do Exército

Amadeu Garcia dos Santos, general
Está conforme,

o

Ajudante-General

Joaquim Lopes Cavalheiro, general

de 1981.)

,

ESTADO-MAIOR DO EXERCITO

,

ORDEM

DO

EXERCITO

4,- SÉRIE
N.· 12/1

DE DEZEMBRO

DE 1981

Publica-se ao Exército o seguinte:
I - ADMISSõES
Por despacho de 29 de Julho de 1981, visado pelo Tribunal de Contas
em 1 de Outubro de 1981:
Francisco António Janeiro, auxiliar de serviço de L" classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - nomeado encarregado de serviço de 2: classe do mesmo quadro/Escola Prática
de Administração Militar, nos termos do n." 1 do artigo 3.· do
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 5.°
da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, Despacho Normativo
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série,
de 13 de Agosto, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, e n." 3
do artigo 25: do Decreto-Lei n," 49410, de 24 de Novembro
de 1969.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n.· 251-2."

Série, de 31 de Outubro de 1981.)

Por despacho de 14 de Março de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Outubro de 1981:
Maria Floriana de Sousa Pacheco Raposo - contratada para exercer
o cargo de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Regimento de Infantaria de Ponta Delgada,
nos termos do n." 1 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de
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22 de Março, n." 1 do artigo 3,° da Portaria n." 791/77, de 28
de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
publicado no Diário da República n." 186, 1.& Série, de 13 de
Agosto, Decreto-Lei n.? 246/80, de 24 de Julho, e alínea b)
do n." 3 do artigo 53,° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário da República

11,°

256 -

2,' Série, de 6 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 29 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Junho de 1981:
Fernando Pinho de Castro - contratado para exercer o cargo de
operário de 2," Classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
/Academia Militar, nos termos do n." 1 do artigo 3,° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, n." 1 do artigo 3,° da Portaria
n." 791177, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
L" Série, de 13 de Agosto, Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
Julho, e alínea b) do n." 3 do artigo 53,° do Decreto-Lei n." 294/
/76, de 24 de Abril.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário da República n.? 259 - 2_' Série, de 10 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 11 de Janeiro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Outubro de 1981:
Maria iHenriques Marques - contratada para exercer as funções de
auxiliar de serviço de 2," classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Instituto Superior Militar, nos termos do n," 1 do
artigo 3,° do Decreto-Lei o." 103/77, de 22 de Março, alínea b)
do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril.
o." 1 do artigo 3." da Portaria o." 791/77, de 28 de Dezembro,
conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado
00 Diário da República
n." 186, L" Série, de 13 de Agosto,
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
(São devidos emolumentos oos termos do Decreto-Lei o." 356/73,)
(Diário da República n." 265 - 2," Série, de 17 de Novembro de 1981.)
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Por despacho de 25 de Fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Outubro de 1981:
Augusto Lourenço da Silva - contratado para exercer as funções
de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Batalhão de Administração Militar, nos termos do
n." t do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
alínea h) cio n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de
24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28 de
Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n." 265 - 2.' Série, de 17 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 28 de Abril de 1980, visado pelo Tribunal de Contas
em 15 de Outubro de 1981:
Maria Odília Fernandes Aleixo Baptista - contratada para exercer
as funções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exérci·to/Grupo de Artilharia de Guarnição
n." 2/Zona Militar da Madeira, nos termos do n." 1 do artigo
3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b) do n." 3
do artigo 3.° da iPortaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado
com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário
da República n." 186, L" Sér-ie, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n." 265 - 2." Série, de 17 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 11 de Agosto de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Outubro de 1981:
Maria Júlia Carvalho Ferreira - contratada para exercer as funções
de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Hospital Militar Regional n." 1, nos termos do n." 1
do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, alínea b)
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do n." 3 do artigo 53,° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril,
n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado
no Diário da República n." 186, La Série, de 13 de Agosto,
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário da República n," 265 - 2," Série, de 17 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 27 de Agosto de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Outubro de 1981:
Maria de Lurdes Silva Ribeiro Ferreira - contratada para exercer
as funções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Engenharia, nOS
termos do n." 1 do artigo 3,° do Decreto-Lei n." 103/77, de
22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53,° do Decreto-Lei n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3,° da Portaria
n." 791/77, de 28 de Dezembro, conjugado com o Despacho
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
I: Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
Julho,
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário da República n.? 265 - 2,· Série, de 17 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 27 de Agosto de 1980, visado pelo Tribunal de
Oontas em 21 de Outubro de 1981:
Teresa Cidália da Costa Teixeira - contratada para exercer as funções de auxiliar de serviço de 2: classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Escola Prática de Engenharia, nos termos do
n." 1 do artigo 3,° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
alínea b) do n." 3 do artigo 53,° do Decreto-Lei n." 294/76, de
24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria n." 791/77, de 28
de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
publicado no Diário da República n." 186, 1.' Série, de 13 de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário da República n," 265 -

2," Série, de 17 de Novembro de 1981.)
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Por despacho de 4 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal
Contas em 21 de Outubro de 1981:

de

Maria Emília Antunes Vicente - contratada para exercer as funções
de auxiliar de serviço de 2." classe do Quadro do Pessoal Civil
do ExércitojHospital
Militar de Doenças Infecto-Contagiosas,
nos termos do n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lo] n." 103/77,
de 22 de Março, n." 2 do artigo 53. do Decreto-Lei n." 294/76,
de 24 de Abril, n." 1 do artigo 2. da Portaria n." 791/77, de
28 de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/
/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13
de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho, § 5: do
artigo 48.° do Decreto-Lei n." 41 892, de 3 de Outubro, com
a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n." 218/76, de 27 de
Março.
0

0

(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n.? 265 - 2.' Série, de 17 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 7 de Novembro de 1980, visado pelo Tribunal
de Contas em 21 de Outubro de 1981:
Eusébio Rosa Valente - contratado para exercer as funções de
operário de 2." classe (carpintaria) do Quadro do !Pessoal Civil
do Exército/Regimento
de Cavalaria de Estremoz, nos termos
n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 103/77, de 22 de Março,
alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76,
de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28
de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
publicado no Diário da República n." 186, L' Série, de 13 de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n.? 265 - 2.' Série, de 17 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 11 de Novembro de 1980, visado pelo Tribunal
de Contas em 21 de Outubro de 1981:
Arnaldo Vicente Lopes - contratado para exercer as funções de
operário de 2." classe (carpintaria) do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Hospital
Militar Regional n." 1, nos termos do
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n." 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março,
alínea b) do n." 3 do artigo 53.° do Decreto-Lei n." 294/76, de
24 de Abril, n." 1 do artitgo 3.° da Portaria n." 791/77, de 28
de Dezembro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80,
publicado no Diário da República n." 186, 1.' Série, de 13 de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n." 265 - 2." Série, de 17 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 23 de Outubro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1981:
Otília de Oliveira Calado Varino - contratada para exercer as fuoções de auxiliar de serviço de 2.' classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa Margarida, oos
termos do n." 1 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, d~
22 de Março, alínea b) do n." 3 do artigo 53." do Decreto-Lei
n." 294/76, de 24 de Abril, n." 1 do artigo 3." da Portaria o: 791/
/77, de 28 de Dezembro, conjugado com 'O Despacho Normativo
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, 1." Série,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n,? 268 - 2.' Série, de 20 de Novembro de 1981.)

José Manuel dos Santos Araújo - anulado o provimento como
operário de 2: classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
/Museu Militar, publicado no Diário da República n." 187,
2: Série, de 17 de Agosto de 1981, por ter r-enunciado a toma!
posse do lugar.
(Diário da República n." 274 - 2.' Série, de 27 de Novembro de 1981.)

II- MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Por despacho de 28 de Setembro de 1981, anotado pelo Tribunal
de Contas em 16 de Outubro de 1981:
António Natalino de Jesus Alcântara Martins, primeiro-oficial ~o
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço e
Fortificações e Obras do Exército - passou à situação de licença
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ilimitada, desde 13 de Setembro de 1981, nos termos do artigo
77: do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços Departamentais
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n." 13/80, de
13 de Março,
(Diário da República n." 256 - 2," Série, de (; de Novembro de 1981.)

Por despacho de 9 de Outubro de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Outubro de 1981:
Maria Leonor Lourenço da Costa Abrantes, técnica superior de
3: classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de
Estudos Psicotécnicos do Exército - concedida a passagem à
situação de licença ilimitada, a partir de 1 de Novembro de
1981, nos termos do artigo 77: do Estatuto do Pessoal Civil
dos Serviços Departamentais das Forças Armadas, aprovado
pelo Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março,
(Diário da República n." 256 - 2,' Série, de 6 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 14 de Outubro de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Outubro de 1981:
Ilda Serrano dos Santos, vigilante de 2: classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Instituto de Odivelas - exonerada do cargo
de auxiliar de serviço de 2: classe do mesmo quadro, desde
24 de Julho de 1981, data da possse da actual categoria.
(Diário da República n.? 256 - 2,' Série, de 6 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 15 de Outubro de 1981, anotado pelo Tribunal
de Contas em 20 de Outubro de 1981:
José Manuel Rodrigues Belchior, fiel de depósito do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército - exonerado do cargo de auxiliar de serviço de 2,' classe do
mesmo quadro, desde 7 de Setembro de 1981, data em que
tomou posse da actual categoria,
(Diário da República n.? 256 -

2,' Série, de 6 de Novembro de 1981.)
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Por despacho de 16 de Setembro de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Outubro de 1981:
Licenciado Francisco Conde da Fonseca Ribeiro, médico civil além
do quadro do Centro de Operações Especiais - rescindido o
contrato, a seu pedido, a partir de 1 de Janeiro de 1982.
(Diário

da República

n." 254 -

2.' Série, de 4 de Novembro

de 1981.)

Por despacho de 15 de Outubro de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Outubro de 1981:
Maria Zamy de Carvalho Brito, segundo-oficial do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Centro Financeiro do Exército - rescindido
o respectivo contrato, a seu pedido, desde 6 de Outubro de 1981.
(Diário

da República

n." 256 -

2.' Série, de 6 de Novembro

de 1981.)

Por despacho de 16 de Outubro de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1981:
dos Reis Rodrigues Dinis, fiel de depósito do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar - exonerada das funções
de auxiliar de serviço de 2.· classe do mesmo quadro e serviço,
desde 7 de Setembro de 1981, por ter tomado posse das actuais
funções.

Adélia

(Diário

da República

11." 259 -

2.' Série, de 10 de Novembro

de 1981.)

Por despacho de 16 de Outubro de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1981:
José Vicente Espanhol de Carvalho, escriturário-dactilógrafo do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do Exército
_ rescindido o respectivo contrato, a seu pedido, desde 2 de
Outubro de 1981.
(Diário

da República

n." 259-2.·

Série, de 10 de Novembro

de 1981.)

Por despacho de 20 de Outubro de 1981, anotado pelo Tribuna1 de
Contas em 29 de Outubro de 198 t :
Dina Alice Gomes da Silva Marques, professora efectiva do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do
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a seu pedido,

(Diário da República n.? 265 - 2," Série, de 17 de Novembro

Por despacho de 21 de Outubro de 1981, anotado
de Contas em 29 de Outubro de 1981:

desde

de 1981.)

pelo Tribunal

Maria Joana dos Santos Dias Moita Maçanita, terceiro-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Artilharia
de Lisboa - passsou à situação de licença ilimitada, desde 26
de Outubro de 1981, nos termos do n." 1 do artigo 77: do Estatuto
do Pessoal Civil dos Serviços Departamentais das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março,
(Diário da República n.? 265 - 2,' Série, de 17 de Novembro

de 1981.)

Por despacho de 22 de Outubro de 1981, anotado pelo Tribunal
Contas em 30 de Outubro de 1981:

de

Licenciado Armando Oliveira Moreno, médico especialista de Ortopedia contratado além do quadro para o Hospital Militar Principal
- exonerado do referido cargo, a seu pedido, desde 1 de Outubro
de 1981.
(Diário da República

11,·

269 -

2,' Série,

de 21 de Novembro

de 1981,)

Por despacho de 27 de Outubro de 1981, anotado pelo Tribunal
Contas em 6 de Novembro de 1981:

de

Engenheiro João José Lopes da Costa Freire, professor adjunto da
Academia Militar - exonerado, a seu pedido, desde 28 de Setembro
de 1981.
(Diário da República n." 272 - 2,' Série, de 21 de Novembro

Por despacho de 29 de Setembro de 1981, anotado
de Contas em 2 de Outubro de 1981:

de 1981.)

pelo Tribunal

Jaime Carrilho Marques, 'empregado 'administrativo de escalão )J
contratado
enventual das Oficinas Gerais de Material de
Engenharia - rescindido o contrato desde 14 de Setembro, a
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seu pedido, ficando assim rectificado, na parte respectiva, o
constante no Diário da República n." 248, 2.a Série, de 28 de
Outubro de 1981.
(Diário da República n." 276 - 2." Série, de 30 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 27 de Outubro de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1981:
Doutor Américo Andrade Mota Cavalheiro, professor adjunto da
Academia Militar - exonerado desde 21 de Setembro de 1981,
a seu pedido.
(Diário da República n.? 273 -- 2.' Série, de 26 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 29 de Outubro de 1981, anotado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1981:
José Carlos Taveira, terceiro-oficial do Quadro do !Pessoal Civil
do Exército/Repartição de Oficiais da Direcção do Serviço de
Pessoal- passsou à situação de licença ilimitada, desde 24 de
Outubro de 1981, nos termos do artigo 77: do Estatuto do
Pesssoal Civil dos Serviços Departamentais das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n." 33/80, de 13 de Março.
(Diário da República n." 273 - 2.' Série, de 26 de Novembro de 1981.)

m-

PROMOÇOF.S

Por despacho de 16 de Setembro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Agosto de 1981:
Maria Carolina Santos Russo, encarregada de serviço de 2.. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
_ promovida a encarregada de serviço de 1.' classe do mesmo
quadro e serviço, nos termos dos n." I, 4 e 5 do artigo 3: do
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19: da Portaria
n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção da Portaria

ORDEM DO EXeRCITO

4.' Série

N.o 12

433

n." 555/79, de 22 de Outubro, Despacho Normativo n." 254/80,
:publicado no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de
Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos d~ Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário

da República

n." 259 -

2.' Série, de 10 de Novembro

de 1981.)

Por despacho de 27 de Fevereiro de 1981, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Setembro de 1981:
Manuel da Costa Henriques, contramestre do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa Margarida - promovido a mestre (oficinal de construção civil), nos termos dos
n." I, 4 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
Março, artigo 19.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
com a redacção dada pela Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro,
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de
24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário

da República

n,? 263 -

2.' Série, de 14 de Novembro

de 1981.)

Por despacho de 27 de Fevereiro de 1981, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Setembro de 1981:
Raul Caetano de Sousa, contramestre do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Agrupamento Base de Santa Margarida - promovido
a mestre (oficinal de construção civil) do mesmo quadro e serviço,
nos termos dos n." J, 4 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/
/77, de 22 de Março, artigo 19.° da 'Portaria n." 791/77, de
de 28 de Dezembro, com a redacção dada <pelaPortaria n." 555/
/79, de 22 de Outubro, Despacho Normativo n." 254/80, publicado
no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto,
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário

da República

n.? 263 -

2.' Série, de 14 de Novembro

de 1981.)

Por despacho de 27 de Fevereiro de 1981. visado pejo Tribunal de
Contas em 27 de Outubro de 1981:
Afonso da Silva Machado, contramestre do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Escola Prática de Infantaria - promovido a mestre
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(oficinal de construção civil) do mesmo quadro e serviço, nos
nos termos dos n." 1,4 e 5 do artigo 3,° do Decreto-Lei n." 103i
/77, de 22 de Março, artigo 19,' da Portaria n." 791/77, de
28 de Dezembro, com a redacção dada pela Portaria n." 555/79,
de 22 de Outubro, Despacho Normativo n." 254/80, publicado
no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto,
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário da República n." 263 - 2," Série, de 14 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 21 de Maio de 1981, visado pelo Tribunal de Contai
em 27 de Outubro de 1981:
Francisco José 'Pacífico Gomes, operário de 2,' classe (mecânico
auto) do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Campo de Tiro
de Alcochete - promovido a operário de L" classe do referido
quadro e serviço, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3.. do
Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, 'artigo 19" da Portaria
n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção da Portaria
n." 555/79, de 22 de Outubro, conjugado com o Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
Julho,
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário da República n." 265 - 2," Série, de 17 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 28 de Abril de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 9 de Setembro de 1981:

de

José Teófilo Vieira de Matos Saraiva, terceiro-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do Exército
- promovido a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço,
nos termos dos n." 1,4 e 5 do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/
/77, de 22 de Março, artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28
de Dezembro, com a redacção da Portaria n." 555/79, de 22 de
Outubro, Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário
da República n." 186, L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
n." 246/80, de 24 de Julho,
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário da República n," 269 - 2,' Série, de 21 de Novembro de 1981.)
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Por despacho de 12 de Junho de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 27 de Agosto de 1981:

de

Maria de Lurdes Guimarães Medeiros Vasconcelos Afreixo, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil dõ Exército/Museu Militar
de Lisboa - promovida a segundo-oficial do mesmo quadro e
serviço, nos termos dos n." 1 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei
n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19.° da Portaria n." 791/77,
de 28 de Dezembro, com a redacção dada pela Portaria n." 555/
/79, de 22 de Outubro, Despacho Normativo n." 254/80, publicado
nó Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto,
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n,? 268 - 2.' Série, de 21 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 12 de Junho de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 1 de Setembro de 1981:

de

Vicência Rosa Garcia Cabeças Abreu Baptista, terceiro-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do
,Exército - promovida a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço, nos termos dos n." I, 4 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei
n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19." da Portaria n." 791/77,
de 28 de Dezembro, com a redacção da 'Portaria n." 555/79, de
22 de Outubro, Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
Diário' da República n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n.? 269 - 2.' Série, de 21 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 12 de Junho de ]981, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Setembro de ]981:
Maria Helena Geraldes Leal Sequeira, terceiro-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Repartição de Pessoal Civil da
Direcção do Serviço de Pessoal - promovida a segundo-oficial
do mesmo quadro e serviço, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do
artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo
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19: da 'Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção
da Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, Despacho Normativo
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, L" Série,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n." 269-2.'

Série, de 21 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 12 de Junho de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 18 de Setembro de 1981:

de

Luís Eduardo Bernardes Relvas, terceiro-oficial do Quadro do pessoal
Civil do Exército/Centro de Gestão Financeira Geral- promovido
a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço, nos termos dos
n." 1, 4e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
Março, artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
com a redacção da Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, Despacho
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186,
L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de
Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei n." 356/13.)

(Diário da República n." 269 - 2.' Série, de 21 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 12 de Junho de 1981, visado pelo Tribunal de Contas
em 21 de Setembro de 1981:
Isabel Deolinda de Jesus Nunes Ferreira, terceiro-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão Financeira da
Região Militar de Lisboa - promovida a segundo-oficial do
mesmo quadro e serviço. nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo
3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19." da
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção dada
pela Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, Despacho Normativo
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, L' Série,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n." 269 - 2." Série, de 21 de Novembro de 1981.)
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Por despacho de 12 de Junho de 1981, visado pelo Tribunal de Contas
em 30 de Setembro de 1981:
Francisco Maria Alves Rosário, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Lisboa - promovido a segundo-oficial do mesmo quadro e
serviço, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei
n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19.. da Portaria n." 791/77,
de 28 de Dezembro, com a redacção da Portaria n." 555/79,
de 22 de Outubro, Despacho Normativo n." 254/80, publicado
no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e
Decreto-Lei n." 246/80. de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n." 269 - 2." Série, de 21 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 12 de Junho de 1981, visado pelo Tribunal de Contas
em 14 de Outubro de 1981:
Maria Emília Silva Matafome Garcia da Silva, terceiro-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão do Serviço de
Material- promovida a segundo-oficial do mesmo quadro e
serviço, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3.. do Decreto-Lei
n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19.. da Portaria n." 791/77,
de 28 de Dezembro, com a redacção da Portaria n." 555/79,
de 22 de Outubro, Despacho Normativo n." 254/80, publicado
no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto,
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
. (Diário da República n." 269 - 2.· Série, de 21 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 12 de Junho de 1981, visado pelo Tribunal de Contas
em 27 de Outubro de 1981:
Luísa Maria Castanheira Martins Dias dos Santos, terceiro-oficial
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Artilharia
de Costa - promovida a segundo-oficial do mesmo quadro
e serviço, nos termos dos n." 1,4 e 5 do artigo 3.. do Decreto-Lei
n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19." da iPortaria n." 791/77,
de 28 de Dezembro, com a redacção da Portaria 555/79, de 22
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de Outubro, Despacho Normativo n." 254/80, publicado no
Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n.? 269-2.'

Série. de 21 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 12 de Junho de 1981, visado pelo Tribunal de Contas
em 16 de Outubro de 1981:
Maria Helena Monforte Calheiros dos Santos Pato, terceiro-oficial
do Quadro do Pessoal Oivil do Exército/Direcção do Serviço
de Finanças - promovida a segundo-oficial do mesmo quadro
e serviço, nos termos dos, n." I, 4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19." da iPortaria n." 791/77,
de 28 de Dezembro, com a redacção da Portaria o." 555/79, de
22 de Outubro, Despacho Normativo o" 254/80, publicado no
Diário da República o" 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei o" 356/73.)
(Diário da República n.? 269 -

2.' Série, de 21 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 12 de Junho de 1981, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Novembro de 1981:
Maria Augusta de Jesus Henriques e Freitas Simões, terceiro-oficial
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infaotaria
de Tomar - promovida a segundo-oficial do mesmo quadro
e serviço, nos termos dos 0.° 1, 4 e 5 do artigo 3.· do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19.. da iPortaria n." 791'1
177, de 28 de Dezembro, com a redacção dada pela Portaria
n." 555/79', de 22 de Outubro, Despacho Normativo n." 254/80,
publicado no Diário da República o." 186, L" Série, de 13 de
Agosto, Decreto-Lei n," 246/80, de 24 de Julho, e 0.° 1 do artigo
10: do Decreto-Lei n." 271/81, de 26 de Setembro.
0

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n." 268 - 2," Série, de 20 de Novembro de 1981.)
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de

Maria Manuela Silva Neves de Melo, terceiro-oficial do Quadro do
Pessoal Civil do 'Exército/Centro Financêiro do Exército - promovida a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço, nos termos
dos n." I, 4 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22
ele Março, artigo 19.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
com a redacção da Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro,
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
n." 186, 1.' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80,
de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário 'da República n.? 269 - 2." Série, de 21 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 25 de Junho de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 23 de Setembro de 1981:

de

Maria Irene Tavares da Silva, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Superior Militar - promovida
a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço, nos termos dos
n.O I, 4 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
Março, artigo 19.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
com a redacção da Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro,
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
n." 186, L" Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80,
de 24 de Julho.
O

(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n.? 269 - 2." Série, de 21 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 25 de Junho de 1981, visado pelo Tribunal
Contas 'em 25 de Setembro de 1981:

de

Jorge Manuel de Soure Dores, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Centro de Gestão Financeira Geral- promovido
a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço, nos termos dos
n.O I, 4 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de
Março, artigo 19." da iPortaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
com a redacção da Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro,
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
O
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n." 186, L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80,
de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n." 269-2."

Série, de 21 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 25 de Junho de 1981, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Setembro de 1981:
Rosa Maria Caetano Bastos Justino dos Santos, terceiro-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão de Reconhecimento
de Transmissões - promovida a segundo-oficial do mesmo quadro
e serviço, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19.° da Portaria n." 791/
/77, de 28 de Dezembro, com a redacção da Portaria n." 555/79,
de 22 de Outubro, Despacho Normativo n." 254/80, publicado
no Diário da República n." 186, 1." Série, de 13 de Agosto,
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n." 269 - 2.' Série, de 21 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 25 de Junho de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 29 de Setembro de 1981:

de

António dos Santos, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Centro Financeiro do Exército - promovido a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço, nos termos dos n." 1, 4 e 5
do artigo 3.. do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo
19.. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacçãO
da Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, Despacho Normativo
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, L' Série,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n." 269- 2.' Série, de 21 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 25 de Junho de 1981, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Setembro de 1981:
Aida Alves Farinha da Silva, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Repartição
de Oficiais da Direcção do Serviço
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de Pessoal- promovida a segundo-oficial do mesmo quadro
e serviço, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19.° da Portaria n." 79'1/
/77, de 28 de Dezembro, com a redacção da Portaria n." 555/79,
de 22 de Outubro, Despacho Normativo n." 254/80, publicado
no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto,
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n.? 269 -

2.' Série, de 21 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 25 de Junho de 1981, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Setembro de 1981:
Maria Albertina Basílio Palha, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Repartição de Oficiais da Direcção do Serviço
de Pessoal- promovida a segundo-oficial do mesmo quadro
e serviço, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3." do DecretoLei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19." da Portaria n." 791/77,
de 28 de Dezembro, com a redacção da Portaria n." 555/79,
de 22 de Outubro, Despacho Normativo n." 254/80, publicado
no Diário da República n," 186, L' Série, de 13 de Agosto,
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n.? 269 - 2.' Série, de 21 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 25 de Junho de 1981, visado pelo Tribunal de
Contas em 29' de Setembro de 1981:
Manuel Moreira da Silva Marques, terceiro-oficial do Quadro do
Pesssoal Civil do Exército/Centro Financeiro do Exército - promovido a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço, nos termos
dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de
22 de Março, artigo 19." da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
com a redacção da Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro,
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
n." 186, L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80,
de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n." ~69 - 2.' Série, de 21 de Novembro de 1981.)
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Por despacho de 25 de Junho de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 27 de Outubro de 1981:

de

Manuel Luís dos Santos Gaspar, terceiro- oficiaI do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do Exército - promo-vida a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço, nos termos
ros n." 1, 4 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/17, de
22 de Março, artigo 19.° da Portaria n." 791/77, de 28 de
Dezembro, com a redacção da iPortaria n." 555/79, de 22 de
Outubro, 'Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário
da República n." 186, 1." Série, de 13 de Agosto, e Decreto.Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário

da República

n.? 269 - 2." Série, de 21 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 25 de Junho de 1981, visado pelo Tribunal
Contas em 3 de Novembro de 1981:

de

Estrela de Jesus Nunes Gageiro, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Chefia do Serviço de Transportes - promovida
a segundo-oficial do mesmo quadro 'e serviço, nos termos dos
n." 1, 4 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/17, de 22
de Março, artigo 19.° da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro,
com a redacção da Portaria n." 555/19, de 22 de Outubro, Despacho
Normativo n." 254/80, publicado no Diário da Repúblico. n." 186,
L' Série, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n," 246/80, de 24 de
Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário

da República

n." 269 - 2.' Série, de 21 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 25 de Junho de 1981, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Outubro de 1981:
Maria Antónia Ferraz da Costa Pinto Pereira da Silva, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Repartição de
Oficiais da Direcção do Serviço de Pesssoal- promovida a
segundo-oficial do mesmo quadro e serviço, nos termos dos
n." 1, 4 e 5 do artigo 3." do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de

4.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 12

443

0

Março, artigo 19. da Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro.
com a redacção da Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro,
Despacho Normativo n." 254/80, publicado no Diário da República
n." 186, L" Série, de 13 de Agosto. e Decreto-Lei n." 246/80,
de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.· 356/73.)
(Diário da República n." 269 - 2." Série, de 21 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 2 de Julho de 1981, visado pelo Tribunal de Contas
em 28 de Outubro de 1981:
Maria Eduarda Machado da Silva Vaz Birrento, terceiro-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do ExércitojEscola Militar de Electromecânica - promovida a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço,
nos termos dos 11."' 1, 4 e 5 do artigo 3: do Decreto-Lei
n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19: da Portaria n." 791/77,
de 28 de Dezembro, com a redacção da Portaria n." 555/79,
de 22 de Outubro, Despacho Normativo n.? 254/80, publicado
no Diário da República n." 186, L" Série, de 13 de Agosto,
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73.)
(Diário da República n.O 269 - 2.' Série, de 21 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 2 de Julho de 1981, visado pelo Tribunal de Contas
em 3 de Novembro de 1981:
Maria de Fátima da Silva Filipe Correia Lapa, terceiro-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Repartição de Recrutamento
da Direcção do Serviço de Pessoal - promovida a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço, nos termos dos n. o. 1, 4 e 5
do artigo 3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo
19: da 'Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção
da Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, Despacho Normativo
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, L' Série,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n.? 356/73.)
(Diário da República n.O 269 - 2.' Série, de 21 de Novembro de 1981.)
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Por despacho de 10 de Fevereiro de 1981, visado pelo Tribunal Je
Contas em 27 de Outubro de 1981:
Maria Adelaide Araújo de Oliveira, auxiliar de serviço de 2: classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
de Viseu - promovida a auxiliar de serviço de 1.' classe do
referido quadro 'e serviço, nos termos dos n." 1 ,e 5 do artigo
3.° do Decreto-Lei n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19." da
Portaria n." 791/77, de 28 de Dezembro, com a redacção da
Portaria n." 555/79, de 22 de Outubro, Despacho Normativo
n." 254/80, publicado no Diário da República n." 186, I: Série,
de 13 de Agosto, e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho,
ficando assim rectificado o constante na parte respectiva do
Diário dia República n." 261, 2: Série, de 12 de Novembro
de 1981.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/73,)
(Diário

da República

n," 273 -

2.' Série, de 26 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 16 de Março de 1981, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Outubro de 1981:
Avelino de Sousa Rodrigues, operário de 1." classe (serralharia) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Militar de Electromecânica - promovido a operário especial do mesmo quadro e
serviço, nos termos dos n." 1, 4 e 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei
n." 103/77, de 22 de Março, artigo 19.° da Portaria n." 791/77•
de 28 de Dezembro, com a redacção da Portaria n." 555/79,
de 22 de Outubro, Despacho Normativo n." 254/80, publicada
no Diário da República n." 186, I: Série, de 13 de Agosto,
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos nos termos do Decreto-Lei n." 356/í3.)
(Diário

da República

n." 274 - 2." Série, de 27 de Novembro de 1981.)

Por despacho de 18 de Março de 1981, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Outubro de 1981:
Ercílio Martins Cunha, operário de 1: classe (electricidade) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Militar de Electromecânica _ promovido a operário especial do mesmo quadro e

4.' Série

ORDEM DO EXt;RCITO N.o 12

445

serviço, nos termos dos n." I, 4 e 5 do artigo 3.< do Decreto-Lei n." 103/17, de 22 de Março, artigo 19.° da Portaria n.? 791/77,
de 28 de Dezembro, com a redacção da Portaria n." .555/79,
de 22 de Outubro, Despacho Normativo n.? 254/80, publicado
no Diário da República n." 186, L' Série, de 13 de Agosto,
e Decreto-Lei n." 246/80, de 24 de Julho.
(São devidos emolumentos

nos termos do Decreto-Lei

n." 356/73.)

(Diário da República n." 274 - 2.' Série, de 27 de Novembro

de 1981.)

IV - TRANSFEIU:NClAS
Annas e serviços
Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Encarregado de depósito (92035377) Maria de Jesus Barata Cardoso,
da Direcção da Arma de Engenharia.
Deve ser considerada

nesta situação desde 31 de Outubro

de 1981.

Direcção do Serviço de Infonnática do Exército
iPrimeiro-oficial (91048673) José Manuel Gomes de Oliveira, da
Repartição de Pessoal Civil da Direcção do Serviço de Pessoal.
Deve ser considerado nesta situação desde 19 de Novembro

de 1981.

Escolas práticas das armas e serviços, centros de instrução
e unidades:
Regimento de Infantaria de Viseu '
Auxiliar de serviço de 1.' classe (92031111) Susana do Carmo Mendes,
do Instituto de Odivelas.
Deve ser considerada

nesta situação desde 31 de Outubro

de 1981.

Agrupamento Base de Santa Margarida
Operário de 2.' classe (carpintaria) (91051781) José Joaquim Pinheiro
da Silva, do Regimento de Artilharia de Leiria.
Deve ser considerado

nesta situação desde 19 de Outubro

de 1981.
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Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Operário de 2." classe (serralharia) (91021477) António
Pereira Pinto, do Hospital Militar Principal.

Augusto

Deve ser consíderaée nesta situação desde 2 de Novembro de 1981.
órgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Instituto Superior Militar
Escriturária-dactilógrafa de L' classe (92015574) Isilda Augusta Pinho
Duarte da Silva, do Regimento de Artilharia de Lisboa.
Deve ser considerada nesta situação

desde 8 de Outubro de 1981.

Escola de Sargentos do Exército
Porteiro, do Q.G.A., na situação de requisitado no Exército (91016080)
Manuel Tomé Guerra, do Centro Militar de Educação Física
Equitação e Desporto.
Deve ser considerado nesta situação desde 3 de Novembro de 1981.

o

Chefe do Estado-Maior do Exército

Amadeu Garcia dos Santos, general
Está conforme.

o

Ajudante-General

Joaquim Lopes Cavalheiro, general

