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Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial 
à esquerda do coronel de INF, 9043084, António Augusto Gonçalves.

A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 
2 do artigo 20.º -A da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, aditado 
pelo artigo 4.º da Lei n.º 20/2012, de 14 de maio, e na sequência da 
autorização concedida pelo Despacho n.º 9878 -B/2012, de 20 de julho, 
de Suas Excelências os Ministros de Estado e das Finanças e da Defesa 
Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 140, de 20 
de julho de 2012.

31 de dezembro de 2012. — O Chefe da Repartição, José Domingos 
Sardinha Dias, COR ART.

206642765 

 Portaria n.º 16/2013
Manda o General Chefe do Estado -Maior do Exército, por portaria 

de 31 de dezembro de 2012, promover ao posto de Coronel, nos termos 
do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea a) do artigo 216.º do Estatuto dos 
Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 236/99, de 25 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 197 -A/2003, de 30 de agosto, por satisfazer às condições gerais 
e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.º, alínea e) do n.º 1 
do 217.º e 242.º do referido Estatuto, o:

Tenente -coronel de administração militar, 00944379, José Alves de 
Sousa

O referido oficial conta a antiguidade do novo posto desde 30 de 
dezembro de 2012, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 175.º do EMFAR, ficando integrado na primeira posição da estrutura 
remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º 
do Decreto -Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro.

Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde o dia seguinte ao 
da publicação do diploma de promoção no Diário da República, nos 
termos do n.º 3 do artigo 20.º -A da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezem-
bro (Orçamento do Estado para 2012), aditado pelo artigo 4.º da Lei 
n.º 20/2012, de 14 de maio.

Fica na situação de quadro no respetivo quadro especial, ao abrigo 
do artigo 172.º do EMFAR.

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro espe-
cial à esquerda do Coronel de ADMIL, 5760177, Luís Manuel Faria 
de Paula Campos.

A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 
2 do artigo 20.º -A da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, aditado 
pelo artigo 4.º da Lei n.º 20/2012, de 14 de maio, e na sequência da 
autorização concedida pelo Despacho n.º 9878 -B/2012, de 20 de julho, 
de Suas Excelências os Ministros de Estado e das Finanças e da Defesa 
Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 140, de 20 
de julho de 2012.

31 de dezembro de 2012. — O Chefe da Repartição, José Domingos 
Sardinha Dias, COR ART.

206642749 

 Portaria n.º 17/2013
Manda o General Chefe do Estado -Maior do Exército, por portaria 

de 31 de dezembro de 2012, promover ao posto de coronel, nos termos 
do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea a) do artigo 216.º do Estatuto dos 
Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 236/99, de 25 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 197 -A/2003, de 30 de agosto, por satisfazer às condições gerais 
e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.º, alínea e) do n.º 1 
do 217.º e 242.º do referido Estatuto, o:

Tenente -coronel de artilharia, 2792185, António José Pardal dos 
Santos

O referido oficial conta a antiguidade do novo posto desde 30 de 
dezembro de 2012, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 175.º do EMFAR, ficando integrado na primeira posição da estrutura 
remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º 
do Decreto -Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro.

Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde o dia seguinte ao 
da publicação do diploma de promoção no Diário da República, nos 
termos do n.º 3 do artigo 20.º -A da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezem-
bro (Orçamento do Estado para 2012), aditado pelo artigo 4.º da Lei 
n.º 20/2012, de 14 de maio.

Fica na situação de quadro no respetivo quadro especial, ao abrigo 
do artigo 172.º do EMFAR.

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro es-
pecial à esquerda do coronel de ART, 19734783, Luís Miguel Green 
Dias Henriques.

A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto nos n.os 1 
e 2 do artigo 20.º -A da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, aditado 
pelo artigo 4.º da Lei n.º 20/2012, de 14 de maio, e na sequência da 
autorização concedida pelo Despacho n.º 9878 -B/2012, de 20 de julho, 
de Suas Excelências os Ministros de Estado e das Finanças e da Defesa 
Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 140, de 20 de 
julho de 2012.

31 de dezembro de 2012. — O Chefe da Repartição, José Domingos 
Sardinha Dias, COR ART.

206642732 

 Portaria n.º 18/2013
Manda o General Chefe do Estado -Maior do Exército, por portaria 

de 31 de dezembro de 2012, promover ao posto de coronel, nos termos 
do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea a) do artigo 216.º do Estatuto dos 
Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 236/99, de 25 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 197 -A/2003, de 30 de agosto, por satisfazer às condições gerais 
e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.º, alínea e) do n.º 1 
do 217.º e 242.º do referido Estatuto, o:

Coronel graduado de engenharia, 07320186, Francisco António 
Amado Monteiro Fernandes

O referido oficial conta a antiguidade do novo posto desde 30 de 
dezembro de 2012, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 175.º do EMFAR, ficando integrado na primeira posição da estrutura 
remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º 
do Decreto -Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro.

Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde o dia seguinte ao 
da publicação do diploma de promoção no Diário da República, nos 
termos do n.º 3 do artigo 20.º -A da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezem-
bro (Orçamento do Estado para 2012), aditado pelo artigo 4.º da Lei 
n.º 20/2012, de 14 de maio.

Fica na situação de quadro no respetivo quadro especial, ao abrigo 
do artigo 172.º do EMFAR.

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial 
à esquerda do coronel de ENG, 03735777, Jorge Nunes Balazar.

A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto nos n.os 1 
e 2 do artigo 20.º -A da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, aditado 
pelo artigo 4.º da Lei n.º 20/2012, de 14 de maio, e na sequência da 
autorização concedida pelo Despacho n.º 9878 -B/2012, de 20 de julho, 
de Suas Excelências os Ministros de Estado e das Finanças e da Defesa 
Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 140, de 20 de 
julho de 2012.

31 de dezembro de 2012. — O Chefe da Repartição, José Domingos 
Sardinha Dias, COR ART.

206642724 

 Portaria n.º 19/2013
Manda o General Chefe do Estado -Maior do Exército, por portaria 

de 31 de dezembro de 2012, promover ao posto de coronel, nos termos 
do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea a) do artigo 216.º do Estatuto dos 
Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 236/99, de 25 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 197 -A/2003, de 30 de agosto, por satisfazer às condições gerais 
e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.º, alínea e) do n.º 1 
do 217.º e 242.º do referido Estatuto, o:

Tenente -coronel de veterinária, 05201482, Luís Manuel Carreira 
Garcia

O referido oficial conta a antiguidade do novo posto desde 30 de 
dezembro de 2012, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 175.º do EMFAR, ficando integrado na primeira posição da estrutura 
remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º 
do Decreto -Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro.

Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde o dia seguinte ao 
da publicação do diploma de promoção no Diário da República, nos 
termos do n.º 3 do artigo 20.º -A da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezem-
bro (Orçamento do Estado para 2012), aditado pelo artigo 4.º da Lei 
n.º 20/2012, de 14 de maio.

Mantém a situação de Adido ao Quadro pelo que nos termos do 
artigo 191.º do EMFAR não encerra vaga.

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial 
à esquerda do coronel de VET, 0221882, Carlos Augusto Gomes Barbosa 
de Penha Gonçalves.

A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto nos n.os 1 
e 2 do artigo 20.º -A da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, aditado 
pelo artigo 4.º da Lei n.º 20/2012, de 14 de maio, e na sequência da 




