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A

23 DE JANEIRO DE 1926

ORDEM

DO EXÉRCITO
(~.a Série)

Pubi.ca-se ao exército

o seguinte:

1.o -Decretos
Ministério da Guerra - P

Direcção Geml- t.a Repartiçãe

liei por bem decretar, sob proposta do Ministro da
Guerra, e nos termos da lei n. o 1:817, de 20 do Agosto,
o decreto n,o 11:077, de 14 de Setembro do ano findo,
quo se pague o subsídio mensal de 615, a D. Maria da
Anunciada de Resende, viúva do tenente do infantaria
João de Rosende; Hormínia 'I'eresa Monteiro, órfã do
tenente-coronel
reformado José Ricardo Amado da
Cunha, representada por sua mão Teresa Francisca Monteiro; D. Aurora Adelaide Ribeiro Borges de Castro e
Albuquerquo, o D. Rita Aurora Ribeiro Borges de Castro Seabra de Albuquerque, viúva e órfã do tenente,
chefe de música reformado, António Dias Seabra de AI.
buquerque; D. Emília Augusta Pereira, viúva elo capitão reformado António Alves Pereira o a D. Maria Alves de Almeida, viúva do capitão de infantaria Tomás
Ribeiro Dionísio de Almeida.

o Ministro da Guerra o faça publicar. Paços do Govêrno da República, em 9 do Janeiro de. 1926.- BERNARDINO
l\fACHADO-José
Esteves da Conceição Mascarenhas,
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Hei por bem decretar, sob proposta do Ministro da
Guerra e nos termos da lei noo 1:817, de 20 de Agosto
de 1925, e decreto n.? 11:077, de 14 de Setembro do
mesmo ano, que se pague o subsídio mensal de 61$ a
D. Aurora Cândida Marrecas Ferreira Pires, viúva do
general de divisão reformado Satúrio Augusto Pires :
D. Iria Adelina Ferreira Lopes de Oleastro, viúva d~
tenente de infantaria Huberto Albanes Lopes e a
D. Maria Isabel da Costa Pereira de Eça, órfã do general de brigada reformado Francisco de Paula Pereira
de Eça.
O Ministro -da Guerra o faça publicar. Paços do Govêrno da República, 16 de Janeiro de 1926.- BERXARDINO MACHADO - José Eeteves da Conceição ~!J{ascarenhas,

2.° __ Por decretos de 9 do corrente mês:
Minl~!ério da &uma - 1.1\ Direcção Gml-

2,A

Rellartiçlio

Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 14 de
Novembro, último, inserto na Ordem do Exército n.? 26,
2.:1 série, do ano findo, que passou à situação de reserva
o tenente do regimento de infantaria n.? 15 José Teixeira, em virtude de o mesmo oficial ter pendente um 1'0curso sobre a decisão da junta a que se refere o artigo
28. ° do decreto n. o 10:099, de 17 de Setembro de, 1924.
Extinto o processo de recurso apresentado, perante o
Conselho Superior de Promoções, pelo tenente de engenharia, ao tempo alferes, Caetano Maria da Cunha
Reis, pelos fundamentos expostos no mesmo.
Extinto o processo de recurso apresentado, perante o
Conse-lho Superior de Promoç~es, pelo tenente de ongenharia, ao tempo alferes, Raul Barbosa Ferreira Vídigal, 1 elos fundamentos expostos no mesmo.
Extinto o processo de recurso apresentado perante o
Conselho Superior de Promoções, pelo tenente de engenharia, ao tempo alferes, José de Noronha Campos, pelos fundamentos expostos no mesmo.

J.' Série
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Batalhão de caminhos de ferro

. Capitão, comandante da 4. a secção de exploração, o
tenente Júlio Carlos Faria Lapa, contando a antiguidade
desde 6 do corrente mês.
Disponibilidade

Os capitães, de cavalaria, pilôto aviador, Alfredo DeIesquo dos Santos Cintra, o do infantaria Fernando=So·
brinho Toscano, ambos adidos, com licença ilimitada,
por estarem ao abrigo do artigo 1. o do decreto [[.0 11 :214,
de 30 de Outubro último; o coronel, supranumerário,
Domingos Barreira da Silva Patacho e o major, adido,
António Lopes Rebelo de Andrade, ambos de infantaria,
o primeiro por ter sido exonerado de segundo comandante da Escola Militar e o segundo que, de regresso
do Ministério das Colónias, S8 apresentou em 31 do mês
findo.
Adido

O tenente do batalhão de pontonoiros Raúl Cardoso
Ressano Garcia, por lhe ter sido concedida licença ilimitada.
Inactividade

O major de infantaria, em disponibilidade, Jaime Augusto da Rosa Alpedrinha, por ter sido julgado incapaz
do serviço, temporàriamente,
pela j unta hospitalar de
inspecção.
Reserva

O tenente-coronel de cavalaria, chefe do distrito de
recrutamento n. o 11, Júlio César dos Santos Segurado,
por ter atingido o limite de idade, nos termos do n. o 2. o
do artigo 2.° do decreto de 25 de Maio de 1911.

Jlilllstério da Guerra - 2,A DiN'rçãn Geral-

5.a Repartição

Concedidas as vantagens do quo trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
lllodificado pela lei n. o 1:039, de 28 do Agosto de 1920,
ao corOMl médico, inspector de saúde da 1.1\ divisão do
~Xórcito, Francisco Diniz do Carvalho, a contar de 30
? Março de ] 925, por ter com plotado 27 anos de serV1ÇO efecth'o como oficial.
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Supranumerários

O major médico do Hospital Militar de Belém, António Augusto da Veiga e Sousa, e tenente médico da Escola de Aplicação de Infantaria João Manuel Rodrigues,
por terem sido nomeados professores ordinários do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e
Mar, ambos nos termos da alínea f) do § 1.0 do artigo
461. o do decreto de 25 de Maio de 1911.

3. o - Por decretos de 16 do corrente mês:
llillistério da Guma - Repartição do Gabinete

Condecorados com a medalha militar de prata da
classe de bons serviços, letra
os oficiais abaixo mencionados por se acharem ao abrigo da alínea a) do § 2.°
do artigo 8.0 do regulamento para a concessão da medalha militar, aprovado por decreto de 28 de Setembro
de 1917 e alterado pelo decreto n. o 6:003, de 11 do Setembro de 1919:
Capitão de infantaria, pilôto aviador, José Francisco
Antunes Cabrita.
Tenente do cavalaria João Augusto Azinhais de Melo.

a,

C~ndecorado com o 0Tau do comendador da Ordem
Militar de Avis, nos termos da alínea a) do artigo 5.0 e
artigo 16.0 do decreto n." 11:012, do 30 de Julho de 1925,
o major de infantaria do exército espanhol D. Luís do
la Gandaru Marsella.
lIiuislério 11a Guerra-

{,Il

Direcção Geral- f.'1 Itcl,artição

Concedidas as vantagens de que trata o § único do artigo 6.0 do decreto 11.0 5:570, de 10 do Maio de 1919
modificado pela lei 11.0 1:039, de 28 do Agosto de 1920'
desde 1 de Novembro do 1925, ao tenente-coronel do se~
crotariado militar Manuel Fernandes, por ter completado 25 anos de serviço efectivo como oficial.
Concedidas as vantagens do quo trata o § único do artigo 6.0 do decreto n.? 5:570, de 10 do Maio de 1919, modificado pela lei n." 1:039, do 28 de Agosto de 1920, e

2.' Série
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despachos ministeriais posteriores, desde 1 de Novembro
de 1924, ao tenente-coronel do secretariado militar Francisco Faustino, por ter completado 25 anos de serviço
efectivo como oficial, ficando por esta forma rectificado
o decreto de 30 de Maio de 1925, que lhe concede as
mesmas vantagens.
Concedidas as vantagens de que trata o § único do artigo 6.° do decreto n. ° 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
desde 1 de Novembro de 1924, ao tenente-coronel do
secretariado militar Henrique Herculano da Cunha, por
ter completado 30 anos de serviço efectivo como oficial.
Rejeitado o recurso interposto perante o Conselho Superior de Promoções pelo alferes do secretariado militar
João Baptista Pires, por O ter sido fora do prazo legal.

Ministério da Guerra -

t. a Direcção Geral- 2. a RepartiçãO

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 do Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
fi contar das datas que lhes vão designadas,
aos oficiais
em seguida mencionados:
Artilharia a pé

Tenente-coronel Alfredo Augusto de Barros Júnior,
no campo entrincheirado de Lisboa, desde 1 ele Dezembro de 1924, por ter completado 21 anos de serviço efecÍl'.TO desde que foi promovido a tenente.
Artilharia de campanha

Coronéis: Alberto Cósar de Faria Graça, no estado
maior do artilharia de campanha, Teotónio Roberto
1v~orais Sarmento, comandante do regimento de artilha1'1an." 7, desde 1 de Dozembro de H125, por terem completado 31 anos de serviço efectivo desde que foram promovidos a tenente.
'l'enente miliciano Raúl Augusto Nogueira Baptista
de Carvalho, no regimento de artilharia de montanha,
drsde 12 de Setembro de 1925, por ter completado 8
anos ele serviço efectivo como oficial.

6

ORDJ:'I

00 EXJ!.TtClTO N.· 1

2.' Série

Cavalaria

Capitães: Eduardo Knopili Júnior no regimento de
cavalaria n." 10, desde 1 de Novembr~ de 1924 ficando
nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 23 de
Maio de 1925 que lhe concedeu as mesmas vantagens,
por ter completado 14 anos de serviço efectivo como oficial; Manuel Martins, no regimento de cavalaria 9, desde
1 d€l Novembro de 1925, por ter completado 20 anos de
serviço efectivo como oficial.
Infantaria

Majores: António Germano Guedes Ribeiro de Carvalho, no estado maior de infantaria, desde 15 de Novembro de H)22, Américo Olavo Correia de Azevedo, no
estado maior de infantaria, desde 1 de Novembro de
1924, Albano de Melo Pinto Valoso, no regimento de
infantaria n. o 28, desde 17 de Junho de 19~5, ficando
nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 14 ele
Novembro de 1925, que lhe concedeu as mesmas vantagens, por terem completado 20 anos de serviço efectivo
como oficial.
Capitães: Joaquim Maria Neto, sub-chefe do distrito
de recrutamento n.? 10, Herculano Jorge Ferreira, na
inspecção de infantaria da 3. divisão do exército, desde
1 de Novembro de 1925, por torem completado 20 anos
de serviço efectivo como oficial, Augusto Lopes Guerra,
no regimonto de infantaria n. o 32, Bernardino de Matos
Tudela de Vasconcelos, no regimento de infantaria n, 035,
desde 1 de Novembro de 1924, Manuel António Pereira
Milreu no reaimonto de infaataria n , o 4, António Er•
dee im f antaria. n. o 24 ,
nosto 'b
de Almeida, no regimento
Agostinho do Nascimento Crisóstomo, no 7.0 gl'UpO de
metralhadoras, José António Teixeira Saavedra, sub-director da carreira de tiro da guarnição do Põrto, desde
1 de Novembro de 192ó, por terem completado 14 anos
de serviço efectivo como oficial.
Tenentes: João Martins de Barros, no regimento de
infantaria n.? 1, António da Trindade, no rezimento de
infantaria n, o 23, desde 6 do Maio de 1925 Duarte Rodrigues do Almeida, no regimento de infa~taria n." 16,
Celso Mendes de Magalhães, no regimento de infantaria
n." 31, Carlos Gomes dos Santos, na guarda nacional
republicana, desde 20 de Dezembro de 1925.
Tenentes milicianos do quadro especial: Raúl Gny da
Costa Oliveira, desde 1 de Novombro de 1924, Amadeu
Ii
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de Almeida 'I'eixcíre , no regimento de infuntaria n." 18,
desde 12 de Setembro de 1925, José de Melo Soares,
no regimento de infantaria n.? 16, António Lopes Chaves, no regimento do infantaria n." 18, Luís Borges Júnior, no regimonto do infantaria n." 19, desdo 19 de Outubro de 1925, João Maria Simões Pereira de Brito, no
regimento de infantaria. n. ° ~3, António Antunes Basílio,
no 7.° grupo de metralhadoras; desde 24 de Dezembro
de 1925, por terem completado 8 anos de serviço efectivo como oficial.
Nula o de nenhum efeito a parte do decroto de 5 do
Dezembro do ano findo luO passou à situação de adido,
por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão do serviço dependente do Ministério dos Negócio Estrangoiros, o major do estado maior de infantaria Américo Olavo Correia de Azevedo.
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto do 12 do
Dezembro do ano findo que colocou no regimento de sapudores mineiros o tenento do engenharia, adido, em
serviço no Ministório das Colónias, António Pires de
Carvalho Júnior.
Batalhão de sapadores mineiros de reserva
Capitão miliciano do pioneiros de reserva, o capitão

miliciano de pioneiros. do regi monto do sapadores mineiros, Jaime Farln de Ataíde e Melo, nos termos da
alíncn b) do artigo 2.° da lei n." 743, do 24 de Julho do
1917.
Companhia de oaminhos de ferro de reserva

°

Capitão miliciano do caminhos de ferro de reserva,
capitão miliciano de caminhos de f..rro, do batalhão de
caminhos de ferro, Luís de 'Meneses Correia Acciaiuoli,
nos t0rmos da alínea b) do artigo 2.° da lei n.? 743, de
24 de Julho de 1917.
Companhia de telegrafistas

de reservo.

. Capitãos milicanos de telegrafístas de reserva, os capitães milicianos de tologrufistaa, do batalhão do telegrafistas, Luís Dinis Rodrigues o da companhia de telegrafista::; de praça, Firmino de Araújo Gomes e Carlos
Alborto de Aguiar, nos termos da alínea b) do artigo 2.°
da lei n. o 743, de 24 do Julho de 1917.

s
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Regimento de artilharia n. o 1

Alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
supranumerário,
o alferes do mesmo quadro, supranu
merário, adido, Alfredo Evangelista, que, de regresso
do Ministério das Colónias, se apresentou em 9 do corrente mês.
Disponibilidade

O capitão de infantaria Júlio Mário da Cunha Viana,
os tenentes de artilharia de campanha Francisco Manuel.'
Ventura Forbes Bessa, de infantaria Josino da Costa, e
Francisco Bernardino Pinheiro de Meireles Júnior, o alferes de infantaria Francisco Ferreira Sarmento de Morais Pimentel e o tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia Manuel Agudo, todos adidos, com licença ilimitada, por estarem ao abrigo do artigo LOdo
decreto n," 11:214, de 30 de Outubro último.
Reserva

O coronel do regimento de artilharia n. o 5, Alfredo
Vítor Ooolho de Oliveira, o o capitão de infantaria, adido,
com licença ilimitada, Adolfo Rafael Lallemant, 0 primeiro nos termos do n." 4.° do artigo 2.° do decreto de
25 de Maio de 1911, e o segundo por ter sido julgado
incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção.
O capitão do regimento de infantaria n. o 28 J osé
Arode Santa, por tor sido julgado incal~az dooserviç~
activo pela junta a que se refere o artigo 4. da 101
n.? 1:777, do 2 de Maio do 1925.
Reforma

Os coroneis, do regimento do infantaria n.? 3, Francisco José Pinto e na situação do reserva, José da Costa
Félix, o primeiro por ter sido julgado incapaz de todo o
serviço pela junta hospitalar de inspecção o o secundo
por ter atingido o limito de idade, nos termos do ~. ° 2.0
do artigo 3.° do decreto de 25 de Maio do 1911.
O tenente do regimento de iufantarin
n.? 14 Luis
Dias, por ter sido julgado incapaz do todo o serviço peIas juntas fi que se refere o decreto n.? 10:099, do 17
de Setembro de 1924.
O tenente do regimento de infantaria n.? 15 Damião
Afonso. do Pass?s, por ter sido julgado incapaz do todo
o serviço pela Junta a QUO se refere o artizo 4.0 da lei
n.? 1:777, de 2 de Maio de 1925.
I:>
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Repartição

Dado provimento,
em parte, ao recnrso apresentado
perante
o Consolho Suporior
de Promoções
pelo sargento ajudante
n.? 247, da 5." companhia do regimonto
de infantaria
n.? 16, Júlio Capelo Franco Duarte, por
ter cm parte fundamento lcgal ; 6 por isso quo o actual
alferes Francisco
Nunes da Conceição Caetano, recorrido neste processo,
deve ser colocado,
na escala de
acesso, no lugar que anteriormente
ocupava na referida
escala, por virtude do parecer do Oonselho Superior do
Promoçcõs do 23 de Abril de 1020.

Condecorado com a medalha militar de cobre da classe
de bons serviços, letra C', por se achar Das condições da.
alínea b) do § 3.° do urtigo 8.° e do n.? 3.° do artigo 13.°
e do § único do artigo 14.° do decreto n. ° 3:392, de 28
do Setembro
de 1917, alterado pelo decreto 11.° 6:093,
de 11 do Setembro de 1919, o segundo sargento n.? 118
da 7,~ companhia do regimento
de infantaria
H.O 9, Ramiro Ferreira
da Silva.

Ministério da Guerra- Direc~ão Geral dos Scniços Administrativos
do Exéwto- P Rep~r!içáo
Concedidas
as vantagens
do que tratam o § único do
artigo 0.° do decreto n, ° [j:ó70, de 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n." 1:039, do 28 do Agosto do 1920, e
espachos
ministeriais
posteriores, aos seguintes oficiais
do serviço de administração
militar:
a contar desde 1
de N overnbro de 1D~4:, ao capitão Manuel Alves 1\101'gado, o dO~l!10 1 elo Novembro do ano findo, ao tenente-coron«l Albino Pinto da Fonseca, por torem completado
respccti\'amcnto
14 e 26 anos de serviço como oficiais,
nos termos das referidas determinações,

Concodidas as vantagens do que tratam o § unico <19
artigo 0,° do decreto n." ó:ó70, ele 10 do Maio do lO!!:):
alterado pela lei 11,° 1:030, do 28 de Agosto do 1020, o
despachos
ministeriais
posteriores,
fi contar
desde 1 do
N ovem bro de 102-1-, ao tenente coronel do serviço do
ndministrnçüo
militar Jaime Augusto da Mota Portugal,
por ter completado 25 anos de serviço como oficial, nos
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termos das referidas
determinações,
ficando por esta
forma rectificado o decreto de 15 do mesmo mês e ano,
que lhe concedeu aquelas vantagens.
Concedidas
as vantagem;
de qne trata o § único do
artigo 6.° do docreto n." 5:570, do 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n," 1:039, de 28 do Agosto do 1920,
a contar respectivamente
de 26 de Outubro de 19~4 e
10 de Dezembro
do ano findo, aos tenentes milicianos
do serviço de administração
militar, do quadro eapeciul,
Henrique Carlos de Moura e Álvaro 'I'rocolo , 1)01' terem
completado
8 anos de serviço como oficiais, nos termos
do referido parágrafo.
Concedidas as vantagens de quo tratam o § único de artigo 6.,0 do decreto n .? 5:[)70, de 10 do Maio do 1\:)19,
alterado
pela lei 11.° 1:039, do 28 do Agosto de 1920,
o despachos
ministeriais
posteriores,
a contar desde 1
de Novembro de 1924, ao tenouto-corouol
do serviço de
administração
militar José jfaria Freire, por tor completado 25 anos de serviço como oficial, DOS termos das
referidas determinações,
ficando por esta forma rectificado
o decreto ele 15 do mesmo mês e ano, quc lhe concedeu
aquelas vantagens.
Concedidas
as vantagens
do que tratam o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 do Maio do 1919,
alterndo 1)01a lei n.? 1:039, de :38 do Agosto de 1920, e
despachos
ministeriais
posteriores,
fi contar
desde 1 do
Novembro
de 1924, ao capitão do serviço do administração militar Francisco
da Novoa, por ter completado
14 anos de serviço como oficial, 110S termos das referidas determinações.
Concedidas as vantagens
de que tratam o § único do
artigo G.? do decreto 11.° 5:570, do 10 de Maio do 1919
alterado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920'
e desllachos ministeriais posteriores,
a contar de .do 1 d~
Novembro
do 1924, aos seguintes oficiais do serviço do
administração
militar:
tenonte-coronel
Antonino Rosa
major António José Rodrigues, capitães Azuelo August~
de Gouveia Cabral, Joaquim Gomes Salaz~lr Braga, António Maria Pinto Salgueiro,
António da Silva Simões,
por terem completado o primoiro 25, o segundo 20 o os
restantes
14 anos de serviço como oficiais, nos termos

2.· Série
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das referidas determinações,
ficando por esta forma rectificados os decretos de 30 de Outubro, 5 de Dezembro
e 28 de Novembro do ano findo, respeitantes
respectivamente ao primeiro,
último, e restantes oficiais e pelos
quais lhes foram concedidas aquelas vantagens.
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 0.° do decreto n." 5:570, de 10 do Maio de 1919,
alterado
pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920, a
contar de 15 de Dezembro do ano findo, ao tenente miliciano do serviço de administração
militar, do quadro
especial, Honríquo Rocha, por ter completado
8 anos de
serviço como oficial, nos termos do mesmo parágrafo.
Concedidas
as vantagens
do que tratam o § único do
artigo 6.0 do decreto n. ° ;):570, do 10 de "Maio do 1019,
alterado
pela lei n." 1:039, de ~8 de Agosto de 1020,
e üeloqaches ministériniu
posteriores,
a contar desde 1
de ~ ovr-mbro elo 1924, ao tenente-coronel
do serviço de
adrninistrueão
militar Abc! da Fonseca Osório, por ter
completado
25 anos do serviço como oficial, nos termos
das referidas determinações.
Concedidas
as vantagens
de que tratam o § único do
artigo 6.° du decreto n.? 5:570, do 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n. ° 1:039, de 28 ele Agosto de 1920, e
deapachos
ministeriais
posteriores,
a contar desde 1 de
Non~lIlbro
do 19~5, ao coronel do serviço do administrncuo militar João Evangelista
da Costa Roxo, por ter
complrÍ<t<lo :35 anos de serviço como oficial, nos termos
das referidas determinações.
Conco lidas as vantagens
do que tratam o § único elo
urtigo G.o do decreto u.? 5:570, do 10 do Maio do H119,
altu'ado
pela lt>i n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1\):!0.
e def!pachos ministeriais
posteriores,
a contai' desde 1
do NOYPlUbl'o de 1924, ao coronel do serviço do admillisfraC;;10 militar João Carlos do Sousa Schiappa
do
AZ('Y('do, por ter completado
40 anos do serviço corno
oficial, nos termos das referidas dotcrrninacõcs,
flcando
por esta forma roctlficado o decreto de 28 do Novembro
do ano findo quo lho concedeu aquelas vantagens.
Concedidns
as vantagens
do que tratam o § único do
artigo G.? do decroto n.? j:570, do 10 de Maio de 1010,
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alterado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920, e
despachos ministeriais posteriores, a contar desde 1 de
Novembro de 1924, ao tenente-coronel do serviço de
administração militar Joaquim Gregório Gonçalves, por
ter completado 25 anos de serviço como oficial, nos termos das referidas determinações.
1.0 grupo de companhias de saúde

Tenente, contando a antiguidade desde 1 do corrente,
o alferes do serviço de administração militar Artur
Pinto Bastos Júnior, nos termos do artigo 84.° da lei
do 12 de Junho de 1901.
Disponibilidade

O alferes do serviço de administração militar, adido,
de licença ilimitada, António Rodrigues Cardoso, nos
termos do artigo 1.0 do decreto n.? 11:214, de 30 de Outubro de 1925.

4. o - Portarias

Por portarIa de 2 do corrente mês:
Ministério da Guerra - 2,11 Direcção Geral- :i.a Reparlição
Exonerado, a seu pedido, do corpo activo da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha o alferes equiparado
de maqueiros Alberto Rebocho Oosta.

Por pcrtatía de 6 do corrente mês:
Minislério da Guerra - Reparlição do Gabinete
Tendo o coronel de infantaria, com o curso do estado
maior, João António Corroia dos Santos publicado vários livros e trabalhos, além de som despesa para o Estado ter visitado em vários países estrangeiros estabelecimentos de ensino e unidades militares, apresentando
relatórios e estudos apteciávoís,
no que denota um
grande lUter~sse pelo ensino e questões militares, concorrendo USSImpara o bom nomo e dignificação do oxército:
Manda O Govêrno da República Portuguesa, pelo l\li-
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nistro da Guerra, louvar o referido oficial pelo zêlo, manifesto interêsse,
muita dedicação, constante actividade
e grando compotõncia revelados em inúmeras conferências, publicações
o trabalbos,
dos quais resultam um
justo aprêço às suas qualidades pessoais quo so reflectem na classe a quo pertence.

Por portarias de 16 do corrente mês:
Ministério Jz Guerra - Repartição do G3binele
Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Gnerrn, qU3 sejam considcrados como extraordiuários o importantes
os serviços prestados polo capitão de infantaria,
pilôto aviador, Josó Francisco Antunes
Cabrita, o pelos quais foi louvado por portaria de 20 do
l\fnrc;ó do 19H), inscrta na Ordem rio Exército n.? 14,
2. a sério, do mesmo ano.

Manda o Govõruo da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
considerar
de extraordinários
e importantes
os serviços prestados pelo tononto de cavalaria João Augusto
Azinhais
de Melo, o pelos quais foi
louvado pela ONtem da Exército n.? 20, 2.;1 sério, de 18
do Outubro do 1921.
Tendo o segundo sargento do infantaria)
da Inspec<,:fto Geral do Aeronáutica
Militar, Domingos Hermcnsgildo Branco Santaun, prestado vários serviços destinados a coadj uval' a roalização do ratd aéreo Lisboa=Macau, juntamente
com os militares
o indivíduosda
classe
civil que foram louvados pcl a Ordem do Exército n." 8,
'):\ sene,
,.
d O ano fidno:
....
. Manela o Govêrno (ln, República Portuguesa,
pelo Milllst1'O da Guerra,
10\1\":11'o referido sargento pelo seu
graudo patrioti8illO o pelos relevantes
serviços prestados
no país com o vulioso auxílio qno prestou
realização
do rC'feritlo raid,

u

Miaistério da GlIem - f. a Dircc~ão Gcral- 3, a nellarli~ão
Mauda O GOYêrno da República Portuguesa,
pelo Miu' stro (ln, Guerra, nomear uma comissão constituída
pelos o'iciais abaixo indicados,
servindo o primeiro como
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presidente
e o último como secretário,
encarregada
de
rever o regulamento
para a classificação,
acesso, direitos e deveres dos músicos militares e para a organização das bandas de música dos corpos do exército, de 23
de Maio de 1872:
Coronel do estado maior de infantaria
Raúl Olimpio
Boaventura
Ferraz.
..
Major do estado maior de infantaria Amadeu Teixeira
de Serpa.
Capitães chefes de música: do. regimento de infantaria n. o 1 António Augusto Lopes da Silva; do reg'rnento
de infantaria n.? 16 Martinho Pincho Nogueira; da guarda
nacional republicana
Joaquim Fernandes;
do regimento
de infantaria n.? 31 Maximiano de Assunção Gomos Fontoura Rebêlo;
supranumerário,
em serviço no Colégio
Militar, Manuel António.
Tenente chefe de música do batalhão de caminhos de
ferro Henrique Lopes.
Segundo
tenente chefe de música da armada Artur
Fernandes
Fão,
.
Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
nomear presidente
da comissão
do
centenário da Guerra Peninsular
o general
Alfredo Ernesto de Sá Cardoso.
Exonerado
de vogal da comissão nomeada 1)or portataria de 7 de Fevereiro
do 1924, inserta na Ordem do
Exército D.• o 4, 2. II eério, do mesmo ano, o capitão de
cavalaria João Maria Ferreira
Sarmento Pimeutel , e nomear para o substituir o major de cavalaria, com o curso
do estado maior, Joaquim Martins da Costa.Soares.

5.0

-

Por determinação do GO'lêrno da Repúbllca:

Ministério da Guerra - Dirrcção Geral dos Serviços Administrativos
do Elército - tn Rtpartição
:\.djunto o. capitão do serviço ~e administra~ãc
militar,
adjunto da inspecção
dos servrços administrativos
da
1.a divisão, Carlos Domingos N unes.
Batalhã~ de eamínhos de ferro
Exonerado
de c?mandante
da. 4. a secção
ção, o tenente Aquiles José de Oliveira.

de explora-
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Companhia de telegrafistas de praça

Alferes do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, o alferes do mesmo quadro do batalhão de pontoneiros Amadeu Ferreira Matias.
Estado maior de artilharia de campanha

Tenente, o tenente do regimento de artilharia
Artur Rebelo do Almeida, pelo pedir.

n.? 4

Regimento de artilhariá n.· 1

Capitão da 3. a batariu, O capitão da 7. butaria João
José Guerreiro I acheco.
Capitão da 4." bataria, o capitão da B.a bataria Álvaro de Bivar Moreira de Brito.
Capitão da 6." bararia, o capitão da 3. a bataria Manuel J OSÓ Oscar Guimarães da Costa Cabral.
II.

Regimento de artilharia n.· 3

Tenente veterinário
miliciano, na situação
Martinho.

miliciano, o tenente veterinário
de licenciado, J aciuto Pereira

Regimento de artilharia n.·

Comandante, o coronel,
cisco Poreira Vianll.

õ

segundo comandante, Fran-

Estado maior de infantaria

Coronel, o coronel, de infantaria Domingos Barreira da Silva Patacho.
Capitão, o capitão do regimento de infantaria n. o 12,
António Augusto Ferreira, pelo pedir.
Tonentes, os tenentes: do regimento de infantaria n. o
11, Alfredo Tôrres Baptista; do regimento de infantaria
n.? 12, Eugénio Gonçalves de Magalhães Figueiredo;
do regimen to de infantaria n, o 17 Abel de Sena Raposo
do regimento de infantaria n. o 23, António Barbosa,
e de infantaria da guarda nacional republicana, Manuel
de Jesus Campos, todos pelo pedir.
Tenente, sllprauumorário, o tenente, supranumerário,
do regimento de infantaria n.? 34, Luis Henrique Cordeiro, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.· 2

Ajudante do 1.0 batalhão, o alferes, supranumorário,
José Mourato Chambel.
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Alferes, supranumerário,
o alferes, supranumerário,
do 3.° batalhão do mesmo regimento, João Basilio Grave
da Costa Rosa.
Regimento de infantaria n.· 3

Comandante, o coronel do regimento de infantaria n.?
34 Alfredo de Passos Ribeiro, pelo pedir.
Regimento de infantaria n," 6

Comandante, para os efeitos da alínea e) do artigo
437.° do decreto de 25 de Maio de 1911, o coronel de
infantaria, supranumerário, David Augusto Rodrigues.
Regimento de infantaria n,s 10

Capitão, supranumerário,
da 4. n companhia, para os
efeitos das alíneas b) e g) do n.? 1.0 do artigo 434.° do
decreto de 25 de Maio do 1911, o capitão, supranumerário, ajudante, Francisco Bastos de Matos, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.s 14

Capitão da 10.a companhia, para os efeitos da alínea
g) do n. ° LOdo artigo 434.° do decreto de 25 elo 1\1 aio
de 1911, o capitão do regimento de infantaria n.? 9, com
o curso do estado maior, Reinaldo Vale de Andrade,
pelo pedir.
Regimento de infantaria n,> 115

Capitão da 9." companhia, o capitão do regimento de
infantaria n.? 34 Vorgílic Varela do Sena Magalhães,
pelo pedir.
Tenento, o tenente do regimento do infantaria n.? 34
Casimiro Moreira Waddington, pelo pedir.
Regimento de infantaria. n.> 16

Comandante, para os efeitos do artigo 17.° do decreto
de 25 de Maio de 1911, modificado peja lei u.? 79S, do 31
de Agosto do 1917, o coronel do corpo do estado maior,
supranumerário, Fernando Augusto Froiria, nos termos
da determinação 8.:1 da Ordem. do Exél'cito 11.° S, La
sério, do 1925.
Regiment.o de infantaria n.s 18

Tenente miliciano do quadro especial, o tencnto miliciano do infantaria do mesmo quadro ela auar da nacional republicana. Daniel Pinto de Banos, p~lo pedir.
Regimento de infantaria n.s 23

Ajudante
Fresco.

elo 2.° batalhão, o tenente Adeliuo Ferreira
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Capitão da 3.a companhia,
o capitão do regimento de
infantaria
n.? 32 Manuel Joaquim
Gonçalves
Coruche,
pelo pedir.
Regimento de ínfunturta n.O24.Comandante,
o coronel, segundo comandante,
Júlio
Alberto de Sousa Schiappu de Azevedo.
Regimento de infantaria n.O28
Capitão,
supranumerário,
da 5." companhia,
o capitão, supranumerário,
do regimento
do infantaria, n,U 7
Jaime Borges do Lemos Avelino, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.O 29
Comandante
do 1.0 batalhão,
o major do regimento do
infantaria
n.? 21 Joaquim Peixoto Martins Mendes Norton.
Capitão
da 2.a companhia,
o capitão ela 8.11 companhia, António de Sousa Coelho, pelo pedir.
Capitão
da 8.a companhia,
o capitão da 2." companhia, J osé Gonçalves
da Sil v a, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.O 34
Tenente,
o tenento de infantaria,
do presidio militar,
António dos Santos Celorico, por motivo disciplinar.
'I'enonto supranumerário,
o tenente, supranumerúrio,
do estado maior de infantaria,
subalterno
da Casa do
Reclusão da La divisão, João dos Santos Alvim, por
motivo disciplinar.
1.0 grupo de esquadrilhas de aviação «República"
Comandante
da esquadrilha
n." 2 de obscrvacão,
o
capitão miliciuno do cavalaria,
do quadro especial, piIõto aria(lor, da extinta esquadrilha
u.? 1 de bombardeamento, J osé Francisco Antunes Cabrita.

Esquadrilha. n.v 1 de caça
Comandante,
o capitão do estado maior de cavalaria,
~ilôto a"ia~or, da ES('ola du Aplicação do Cavalaria, Te6.·
filo José Ribeiro da Fonseca.
Esquadrilha de aviação do treino e depósito
PilOto, o capitão do estudo maior de cavalaria,
supranumerário,
pilOto aviador, da Escola Militar de' Aviação,
Alberto Lolo Portela.
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Distrito de recrutamento n.>10"

Exonerado do' cargo de chefe, o tenente-coronel do
serviço de administração militar, na reserva, José Bernardo. Proença, pelo pedir.
Quadro especial dos oficiais milicianos do serviço
de administração militar

Capitão miliciano, o capitão miliciano no serviço de
administração militar, do mesmo quadro, da Manutenção
Militar, Abel Augusto Lopes de Almeida.
Guarda nacional republicana

Capitão, o capitão de infantaria Mário Marrecas Ferreira Pimentel.
Escola Militar de Aviação

Comandante, o capitão do estado maior do cavalaria,
píloto
aviador, segundo comandante, J oão Luís de
Moura.
Director da divisão de instrução, o capitão do estado
maior de cavalaria, pilõto aviador, instrutor de pilotagem, Francisco IIigino Craveiro Lopes.
Instrutor de pilotagem, da divisão de instrução, o tenente miliciano de artilharia de campanha, inscrito na
escala dos sargentos do secretariado militar, pilôto aviador, Amílcar Jorge Alvarenga Passos, ficando exonerado de instrutor de observação,
Escola Militar de Aerostação

Ajudante, o alferes, supranumerúrio, do regimento de
infantaria n," 16 Joaquim Pedro Alexandre Borges.
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Regente de estudos da 1.8 secção, o capitão do estado
maior de iuiantaria[ Armando Martins Dias Rocha.
Depósito de remonta e garanhões

Alferes, o alferes do regimento
Armindo Nunes Paleta.

do cavalaria

n.? 3

Comissão do contenoioso militar

Vogal, o coronol do estado maior de artilharia
campanha Amílcar Barcinio Pinto.

de

Júri para avaliar as provas espeoiais de aptidão, para o
p6sto de major, dos oapitães do aervíço de administra.ção militar, no corrente ano:

Presidente, inspector
vos do exército.

geral dos serviços administrati-
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Vogais:
coronel do serviço de administração
militar
Francisco
Augusto
Henriques
Segurado Achemann,
tenente coronel do eorpo do estado maior João de Sousa
Eiró e tenentes-coronéis
do serviço de administração
militar João Maria Penteado
Pinto e Amadeu Damasceno Vieira de Castro.
Vogais suplentes:
tenente-coronel do corpo do estado
maior Joaquim
Artur dos Santos Machado e major do
serviço de administração
militar Guilhermino
Augusto
de Melo Sárria.
6.

°-

Jliuislério tia Guerra - ntparli~ão do Gahiuele

á) Nos termos do § 2.° (lo artigo 3.° do regulamento da
Biblioteca
do Ministério da Guerrn. declara-so que o indivíduo e estações
abaixo mencionados
ofereceram
à
mesma Biblioteca
as publicações
que se indicam a seguir:
António

Cabreira:

O milagre de Ourique e as cõrtes de Lamego.CabreiraLisboa, 1925. (Um vo1.)

A.

Nacional (ln. Guiné:
Anuúr'io da proulncia da Guiné.- A. A. G. de Morais e Castro - Bolama, 1920. (Um vol., 5 ex.)
Jfinist6rio
das Colónias:
.
Catálo.fJo das obras da Biblioteca Milito»: da Índia
Portuguesa.-~ova
Goa, 1925. (Um "01.,2 ex.)

Imprensa

Guarda

Nacional

Republicana:

A acção do exército português na tomada e perda de
Netcala, - A. Saraiva
Ramos - Lisboa,
1925.
(Bm folh.)

Considerações gerais sõbre a artilharia de campanha
na última guerra.- C. Ponte de Carvalho - Lisboa,

1925. (Um folh.)

Comissão da comemoração
do IV centenário do nascimento do dr. Gaspar Frutuoso:
Saudades da teJ'I'(!.- Livro IV - G. ll'rutuosoPouta. Delgada, 102,1. (Um vo1.)
Associa<;:ão dos Arqueólogos

Arqueologia
(Um vol.)

Portugueses:
e Illstôria,:-: Vol. IV - Lisboa,

102ó.
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de Engenharia:

Três cartas
do Polígono
assuntos militares.

e quatro
-

folhetos

sobro

b) Declara-se que, pela Sociedado Portuguesa da Cruz
Vermelha,
foi agraciado com a medalha do louvor o tenente, piloto aviador,
Jorge de Vasconcelos
de Ávila,
que é autorizado
a fazer uso da respectiva
insígnia.

c) Declara-se

que o segundo sargento Celestino MenSantos
em serviço na Direcção
dos ::;orvi\:os
Gráficos do Exército que foi louvado pela Ordem do
Exército n.? 2-1, 2." sério, do ano findo, pertenco ao distrito do recrutamento
n.? 5 e não ao 1.0 esquadrão de
reserva como consta da referida Ordem.
des

dos

c) Declara-se
que ó António Pavia Guerra o verdadeiro nome do primeiro sargento do 3.° esquadrão do rogimento ele cavalaria da guarda nacional ropublicana
quo
por portaria
de 29 do Outubro do ano findo, inserta na
Ordem do Exército n. o 28, 2. a série, do mesmo ano foi
louvado por serviços prestados por ocasião <lo movimento
rovolucicnário
de 19 do Julho daquele uno.
d) Declaruso que, por decreto de 11 de Dezembro do
nno findo, elo Ministério do Interior,
inserto no Dlúrio
do Govêrno 11.° 2()j, do lG do mosmo mês e ano, foi
agracindo com o grau do cavaleiro da Ordem Militar do
Cristo, com palma, O tenente miliciano do infuntat ia elo
quadro especial Alfredo Augusto da Costa Poreirn porq ne
tendo tomado parte na Grnnde Guerra entrou no combato contra os alemães na foz do rio Lugcuda,
ondo deu
proyas do valor militar, o l)or ter ruostrndo a sua dódicação à República, uprosontnndo-so
ospontâucam ,11t(1p~ll·a

combater

. 0:-; revoltosos

monúrquicos,

tendo dcclarudo,

anula estava no L'ôrtc, uão acatar us juntas mio que lho originou ser preso e enviado pora Lisbon, distiuguiudo-so
ainda nas opC'rtl.<:õcs militares cfcctundas pela 2.n divisão do exército, não só como oficial
às ordens <lo gcnorul comauduntc,
como tamhóru no cumprimento
de várias comissões arriRcnt1ns, para Ui:! quais,
om regra,
fW ofl>reciu, desempollhnndo
as com decitlid.t
coragem, illieiati\'a o muita
ropublicana.

quando
litares,

ró

2.' Série

7.

ORDEM DO EXERCITO

o-

21

N.· 1

Ministério da Guerra - ta Direcção Geral _ L a Repartição

a) Vencimentos
que, 110S termos do decreto 11.010:099,
de 17 de Setembro de 1924, competem aos seguintes oficiais roformados,
que pelas Ordens do Exército mencionadas foram promovidos aos postos que vão indicados:
Pela Ordem do Exército n,o 27, 2." série, do ano findo:
Alferes José dos Anj os Valério, 43GD85, sendo: reforma 198,$57; invalidez, 100 por cento, 198,,)57; 10 por
cento sõbre o total, 39~71.
Alferes Ramiro dos Santos, 3331$413, sendo: reforma,
189~45; invalidoz , GO por conto, 1136ô7;
10 por cento

sobro o total 30;531.
Pela Ordem do Exército n. o 28, 2.:1. série,
do ano
findo:
Alferes Ezequiel da Costa Ferreira,
333610, sendo:
reforma,
201688; invalidez, 50 por cento, 100~94; 10
por cento sôbro o total, 30;$28.
Alferes
Luis da Silva Catarmo, 314688, sondo: reforma, 190;>8.,1; invalidez, 50 por cento, 05542; 10 por
cento sôhro o total, 28tSG:.!.

b) Declara-se
que O' oficiais reformados
cm seguida
mencionados
têm incluídos nos vencimentos
q 110 lhes foram arbitrados
as seguintes importâncias,
nos termos da
lei n. o 1 :332:
Generuis

com 5 anos do pOsto:

João Eduardo Soto Muior Lencastre c Meneses,
JO[o Lúcio Truvasaos Ynldcz, 348~71.
José EHt(lYll0 de :\Iorais Sarmento, 3.J~b72.
Pau1ino António Correia, :3G8t$88.

4031520.

J'osó do Oliveira Garção do Carvalho Cnmpclo do Andrade,
40.
Diol1:O.Peroira do Sampaio, 282;\2·t.
lj rancisco Hodriguus da Silva, 28:?h~-1-.
JO:lqllim José Rih iro Júnior, 302,)40.
António Luís Gomes Branco
d; Morais Sarmento,
282,~2 J •
Jono : Iartins do Cnrvalho, 3.t-2t372 .
•Toão Hicar!lo de )[irnllcla :Jlac do ~ Bri to, :?82,~24.
António Xavior Correia Barreto, 302:510:
I ..I1['! AlI)I'rto ITom III da Cunha Côrte Reul , 221,)70.
AILodo )Iimoso da Co ..ta Ilharco, 322~');):3.

ao:?·
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c) Para execução do dotorminado na, circular n. o 27,
de 10 de Dezombro de 1925, da 2.&Repnrtição da Dirocção Geral dos Serviços Administrativos do Exórcito se
publica a seguinte relação dos oficiais nas situações de
reserva e reforma.

no

Nomos

Posto
que corresponde
v vcnuimontc

Generais
João de 80n,[I Novos .
João E,lnal'do Soto Maior Lencastre e
Meneses.
Jo"é Lúcio 'I'rnvassos Valdez .
José Estêvão do Morais Sarmento .
Pauli no António ('orreia .
Alberto Carlos cio Morais Carvalho
de Carvalho
José de Oliveira Garção
Campelo de Andrade.
Augusto Sotero Esteves
. . . . . . .
Hugo Godair de Lacerda Castelo Branco
Agostinho Alves de Moura.
Alexandre Magno de Campos Júnior ..
Maxiuuliano Augusto Cabedo . . . . .
António Augusto Lopes i\I cudes Saldanha,
António Edua rdo Alves rle Noronha.
Guilherme Chartors Henriques de Azove-lo.
Beuto Manuel Gonçalves Roma.
Francisco Leite Arriscado
. . .
Aires Osório de Aragão ....
: : :
Aires Pinheiro de Muscarenh as Valdoz
Antóuio
Már ia do Morais Pinto SaJ'mento
Júlio César Garcia de l\Ingalhães
Diogo Pereira de Sampaio ...
Francisco Rodrigues da Silva.
l lonriquc Baptista tle .\ n.l rade
.Ioaquim .J osé Iiibc iro .J úuior .
António Emílio de Quadros Flores
João Maria Jalcs ...
"
..
António
Luís Goruos Branco de l\Iorai~
Sarmento.

2

('010111'1.
coru

5

com

s

5

1

com
anos.
1,1"lll.
Coronr l.
( '1'l1l'ral com
anos.
( '01"01\0'1.

2

I,1"1ll.

G"III'ral
nuos

l,l"lll.
Id,'m.
l dr-ui.
2

( '01'01)('1.

(,('IH'ral

auos.
1
:l

1
1

:3
1

( 'oro (li' 1.
ld"lll.
1'!"Ill.
1,I(,lIl.
Idem.
Idem.

I,.

1

1

ldpl11.
1deru.

2
1
1

Idem.
J dom.
1,1,,111.

2
2

Idem.

2

ItlP111.
Tll'l1l.
( ,I'I11'ra1

2

( "'(li'r;11
ano ..

ii

com 5
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Pô,to
a que corresponde
o vencimento

Nomes

•J oão Mart ins de Carvalho
Ernllsto da Encarnação
Ribeiro.
August'l Duarte Leão . • .
João Ricardo
.Ic Miranda 1\1acedo
Brito.
•Iosé AUg'lI~to Arnaut Peres.
Alv!uo Hcn ri quos Pernir a .
Norherto .l aiuie 'I'clcs ...
José .loaquiu, d L Costa Lima.
Autouio Xavier Corroia Barreto
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2

I deui .
( 'oroncl.

1

l deru.

c

Fernardo
Eduando ele Serpa Pi uientel
Antón io Vaz Correia (lo Seabra Lacerda
João .loaquim do Carl110 Caldeira Pi res
Luís Alberto lIo leia ela Cunha. Côrte
Hp11.
Alberto :'Ilimoso da Costa Ilharco
Yitorino Teixeira Laranguira.

General

5

com

anOB .

1
2
1

( '01'01101.

l dotu.
Coronr-l.

1
1

r dr-m.
( ,('upral
anos.
Coronel.
Idem.

1

Idem,

com 5

3

OI"lOral
auos.
Idem.
Coronel.

Tenente

corou I.

1

co-u

Coronéis
Guilherme Augusto Lobo dc .\.vila
Luis António Alves Leitão . . . .
Cipriauo Por.i~z.
.
.
Luís Augasto de Oliveira .....•
Joaquim Maria Sociro de Brito ...
Ago"tillho Autóllio de :\lat08 Leitão,
.
Abílio dc Sousa Ripado de Vasconeelos
Quaresrnfl,
António Artur da Costa Mendes e _\.1meida.
Sebastião l\Iesqnita Correia de Oliveira
Constautillo
Fontoura Madureira Guede, .
•\l11iIear SatÍlrio Pi res . . . . . .
.J oaqll~1l1Lobo do .\ vila. da Graça.
"~ntoI110 AUglltito Garcia.
. . . . . .
Emento
\lI~llo;tO Pereira da ilva ...
Isidoro de :\Iagalhàes ~1a.l'q\le:; da Custa
Júnior.
,.\le. uudru Correia de Lemos
.100é (b Costa Cascai'.
.
Belchior .Iu,é ~Iachado ..
.I()~é Vicente Cansado ..
Afoll~O de Melo Perestrero
Júlio Hipólito ~oareij .••

1
1
1
2

1
2
2

1
2
1
2

2
2

1
2
2

2
1

1
1
1

'I'onon te coronel.

I

ldllrn.
Ideui.
Idem.
Idem.

•
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N.o 1

põ·to
a que corr cs ponde
o vencnnr nto

Nomes

.Ioão Luís Ramos
• . . . . . • . . .
António
do Canto
Blanc
Moreira
da
Câmara
Faleão.
Alfredo
Ferreira
de Sousa Alvim
.J osé Paulo Gon.os . . . . •.
António
Maria da Silvn
.
Manuel
Jacques Fró is
.
Delfim Ernesto
de ~lagalhães
.
Domingos
Beleza da Costa
Alfredo .J úlio de Lima ....
.lúlio César Oom ....•..
Francisco
Lopes.
. . . . . .
Augusto
César Pires Scrorncnho.
.Iosó da Costa Pereira
.....
.lúl io de Sousa Pereira
Girão ..
João Pinto de Az cvcdo Meireles -Iúuior
Augusto
da Costa Macedo
. . . . .
José António
da Costa Brakla.ny
JCt-

2
1

2
1
1
1

1
1
1
1

1
2
2

1
1
1

1

nior.
Simão Pena Pacheco.
. . . . . . • .
Manuel
da Costa o Sousa ,
D. Miguolllonriqlle
de Meneses .vlarcão
Augusto
(; ouzn lez de i\Iudilla.
. . • .1
Justino
,\ ugusto Fcrnnudcs.
.J acinte da Costa ;\1 irnuda
.
Antóuio
Sebastião
do VlIle.
"
F'rnncisco
Augusto
Mcrci ra Il ibeiro
.JÚlio Artur
Lopes Ca rdoso . . . .
Ernesto
Pinto Emílio
de Ol ivcira
.
Henrique
Baptista
da Si lv a ....
Eduardo
Júlio Gomes Calado.
. .
Franeiseo dc' Assis da Cosra Cabral.
./056 Carlos Tu.lelu ('!)rte Real ..•.
Antonio
.\ug'usto
de l-Iousa Bossa
.•.
Ernesto
'I'cixciru
de .\lencscs
e Lonc::t~'1
troo
.J0:10 .J osé da Luz . . • . • • . . . .

11

-Iaclnto Joaquuu

Fragoso

.Toão f::legunrlo Adcorlnto
Hola LOIJn ..
D. N UIlO i'If aria
do 1,1igucirc(10 ('aural
ela (':'\oJara.
António
Maria (10 Barros
o Vascol\('clo,

da Cruz
:;\fanllcl
Jacinto

Alfredo
António

:O;obral.

de Freitas
Barros
••.
E(lnardo
Pu(·hcco ....
Porei ra '1'o\'at· dc LClI\os
Petlro da Costa Belo.

2." Série

1
1
1
1
1
t
1
1

:1
2

"

i~

2

"

iJ

"

.)

.
2

1
2
2
:-I

.,

d

2 • Série

ORDEU

DO EXERCITO

POsto
a que correspor.de
o vcnchncnto

Nom~s

Augusto
Salustiano
:\Ionteiro
de Lima
José :\Iariu da ~ilvu B1stOS .lúnior
António
Cân.l ido ('redcira
de Almeida
Sociro (; amboa .
•\COllSO da ~ilveira ~chado
de Ya .concclos Castelo Branco.
-Iosó Xavier Barbosa da Costa ...
António Ernesto da Cunha.
,Joaquim Nunes ,la :\Iata
.
Feliciano
da Fonseca
de Castro
e
Sola.
Fraucisco Maria Cabral da França
.
António Luíi rr,'ófilo de Araújc "'ading ton.
Adriano Travassos Valrlr-» .•.•
-Iosó )[Unlu'! .Joaquirn Rib.·iro ..•
Hoclrigo F,'lieio .\ tenso Snlg-lIl'i ro .
s utón io Augusto
Pinto ,II' :-;oll~a Cruz
Autóulo :\laria :\Iimoso d,' )[,'10 Gouveia
l'rl'g'O,
Anlónio
Correia dos Santos c ,\hnl'id~
Luís GII!l,I!'s.
, •.
•••.•••.
p",lro António S 1l'lIlfl <: a 1'.;:,0 . . . .
('I'htóvr~o Aires de :\Iagalh:ll'd
Sl'PÚ!vl'da.
André -Ioaqulm Bastos .•.•.••.
•José Joaqlli'll d,· Castre
.....
.10.6 Gaspar
de Castro e Silva Soto
:\laior,
Cànrli!lo .\u~nsto da Cunha Viana. . .
Jo~é Artur Brás ,la Silva
.
.~lItóllio :\laI'!JII"s dn Costa .....•
l~,lllal'.Jo .\ ug usto ,1(, Carvulho Proi-nça
1 r anr-i co vtonso ('hc(la~ Saut'Ana
..
.\lcxalldn·!k
.\Inl('ida (' Olivl'ira
...
•\lItónio ,\ngn to da ~ilva
.
."
.J os{' N areiso \ntllll('s dI' \ull {'alle .1Úuior.
Ant611io .Angusto I""rn'il'a
.
•10:10 Eloi • 'UIlI'S ('anho.
,
.
FrancibcO !le Sall's Halllos ,la ('0 'ta .
.\d, lino (':lllllido l'!'l'l'I·ira Rl'aklalll\' .
.\bel \U::lIstO. '0J!\1I'ira :-;onre!;,
.
"lunl1l'l .\ugusto .Iatos l'onll'iro
( a2'108 Adolfo -'lanIIH'S Leitão.
•
.Joao lfl'nriquo .\Iodl'v .JÚnior,
Maauel Br'rllardo
• '. . . • .•

25

N.o 1

2
2
2

1
.,
.)

1
2
2
2

1
2
2
1

1
2
1

3
2
1

~
2

Capitão.

2

1
2

TCllI'IÜ" C01'OU!'1,

1

2
2

~
1

;\1 ajol'.
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2." Série

Pôsto
a que corr sponde
a diuturnidade

Nomes

Rodolfo Augusto de Scgueira.
:~.
Francisco Alberto da Silva Pclejão
Augusto Carlos Nazaré Barbosa
.Jobé António Araújo J ún ior. . •
Augusto Maria Soares
Antóuio Maria Frois .

1

José Joaquim Peixoto
,T osé Comes Ribeiro •

1
3

2
2
1

2
General
anos.

Tenentes-coronéis
Manuel Carlos Gomes Pereira.
Joaquim Zeferino de Scqucirn.
Frederico
Augusto Botelho Nobre da
Veiga.
José Leopoldino Furtado.
.
•T osó Nicolau da Costa e Lis . . . . .
António Maria Botelho de Lacerda Lôbo
José Eugénio da Silva ....•
António Pamplorra Côrte Real
Joaquim Zeferino Sequeira de Morais
Luís da Silva Alves.
António Augusto Nogueira
de Campos
António Tavares (la Silva Godinho Júnior.
António Augusto de Sousa Machado.
João Carlos Rodrigues (los Reis ...
António Auguôto Matos Cid.
Francisco de Uarvalho.
. .
.
Manuel José do Sacramento Monteiro
António Pires Casqueiro.
. . . . .
Alfredo .\.ugusto Bandarra de Seixas.
Alberto Ilipólito Pereira de Arat'ljo .
Vicente Herculano Delgado Durão. •
Agostinho Rodrigues Pinto Brandão.
Henrique (le Housa Monteiro . . . .
Francisco Pallla Rélgo . .
António Pádua Peixoto. . . . . •
Artur Engénio de Almeida e Silva
Joaquim Augusto Cambezos .••.
Albano Justino Lopes Gonçalves
.•
João Maria Pinheiro Pinto da Cruz.
Miguel Augusto de Sousa Cercjoiro .
João Forjaz Pereira de Sampaio ..
Francisco Augusto da Silva Botelho.

2
1
1
2

2
1
2

2

)fajor.
)fajor .
Idem.
I(lem.
Id m.
Idem.

1

1
2

:;Uajor.
Coronel.

2
2
1

2
2

1
2
2

1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Coronel.

com

5

2.'

érie

ORDEM

DO E.XIffiCITO

PÕlto
a que eorreaponde
a dluturnldado

NomOI

Manuel Ferreira Bairrão Ruivo .
Franeisco Cri 'tuvão do Sales Lisboa.
José Alves Oamacho .
Tomás Eugónio de Almeida Caiola
António Augusto U uer rei ro . . . .
David Forreira da Rocha, . • .
l\laullel .Jo:;1Íde Aguiar Trigo.
Silvúrio António dn Conceição
Aquiles .TOb' Cardoso . . . . . ..
Adriano ~Ien.les Strccht Vasconcelos.
Artur )tiranda de Lemos.
António Pacheco.
arlos Augusto da ilva Oliveira.
Zeferino António Montci ro Falcão .
Alberto Amâncio na Co-ita autos ,
António C rbauo da Gama Lôbo .
•1orge Soares Pinto de -'rabcarcnha
Luís Ebtplita de Freitas
Epif:lnio Lopes de Azevedo.
•10:;6 -'Ianples .' ogueira.
. .
.IOSt· Pacheco . "
."
Carlos Alberto ~.arcia Moreira da Silva
Acicio :\[elHlo do Ab reu
Alexandre
aruei ro Pinto
•
Fernando de Almeida . . . • • •
Pranci:.co Roque dc Aguiar.
• . •
Franci:;co -'Iaria dus Santos (~uerra .
Francisco Vila Chã ltollrigllos Leite.
Luciano :\lolltoil'o Paeheco . . . . .
CarIo Honornto de .\IIlIII.1onç I'errv da
Cllrnara.
.
An elmo 'atanheir~.
. . .
JUbtiniano Augustu Ebteves.
João Bor"c
-Vlpoi m do auto

27

N.o 1

2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2

Coronel.
Coroucl.

1
1

1
1

1
2
:l

1

)lajor .
Capitão.
Idelll.
l dern .

2
1
1

1
1
2
1
2

2
2

1
2
2

Coronel.

1

Capitão.
Id"lIl.
IIl,·m.
Idem.

Majores
Aparício Per ira de Lima
Eduar,lo João Caetano de Sou 'a.
João Bnpt! ta homo
....
João Augu to • og'lloira de á. .
José -'lunucl lia Silva.
. •..••.
Ana Hcio H:llnulho J' aJú . . . • . . .
f'r~lIci co ,\ng' I to de Almeida BrnlIlao
Joao Pc,lro C' • ar t -Oll e ....
António do .\11 u:lÍda 'arvalhais.

2
1
1
1

l dum.

1

1,1f>1ll.

1
1

I,lcm.

Idem.

)d

'III.
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&

Abílio César Lopes Ramires
-Iosé Levi da Silva ~atnrnino .
David Gomes do Amaral.
Luís Inácio da Assunção •
:Malluel de Oliveira da Fonseca.
D. António José de Melo.
Joaquim Higino de Azevedo Canhão.

Josó

(tOO1(:S

Fcrreira

.

António Nicolau Hado
Agostinho Alvaro de Figueiredo
Gi l Alcoforado (la Costa ..•.
Alexandre José de Carvalho
António Augusto de Almeida c Silva.
Eduardo Primo da Cunha Sargedas
. .
António Lourenço de Matos Az ambuja
Albino Cândido Ferreira Pinto .
Francisco Gonçalves Lopes.
.
Caetano Xavier Dinis .J úuior .
Justino F'rodor+co Crispim
Manuel .Iosó Mendes ..•
José .1 acin to da Fonseca
Filipe da Veiga ...•
António Simões Dias.
José Eduardo de Morais
José Alves da Costa Rato
Rodrigo Jaime Corrcin .
.J osó Ferrcl ra G onçal vos
Manuel de Passos Silva
.
Guilherme
Augusto Fernandes
Bra"'a
o
Francisco :\faria Nunes de .\ndrade. .
•Iosó Ezequiel Rod rigues Leitão.
Lázaro Moreira ('ôrte Real ...
:-;everino Gon~''llve8 Chaves ..•
António Joaquim Antunes
...
Guilho rma Qui ntl no Pinto Prado
:\Ianuel do Sonsa Durão
António Fortunato.
Manuel luocêucio da Silva.
Isidoro Gomes de Carvalho.
António da Cruz.
•
José Magro.
:\1anuel das 1>0 res dos Hantos :\1 adeira
.vlcxand ro do .\lllleida Barbas
..
Francisco lnúcio I'Imentel
Júnior.
Fernando da Costa Albuquerqno
.losé BI':1I1<lão . • . . . . •••
Rotlolfo .Jos6 Gonçalves

2
1
2

1
1
2

2
1
2
2
2
2
1

Pôsto
quo corresponde
a dluturnldndo

Capitão.
Idem.
Idcrn.
1(10111.
Idem.
Idem.
I(lol11.
Idem.
ldom.
ldl'lll.
Idem.

'l

...,

Capitão.

2

Idem.
Idem.

2
1

] demo

1

] (!t;III.

1

Idem.
Capitão.
l deui.
Idem.
Idem.
1IIc ui.
l dcm.
Idem.
Id('lII.
f.ll'm.

2

1
2
2

1
1
2
2

1
2

[OPIII.

Itll·m.

1
2
1

1
1

Capitão.
Idem.
J deui.

Idem.

2

1dr-m.
Idem.

1
1
1
1
1
1

I dcm.

2

2

l dr-m.
1<11'111.

I

IdeIO.

~

Idem.

Idem.
1dom.
Illclll.

Idem.

] dem.

ORDEM: DO EX:€RCITO N.o 1

2.' Série

rôsto
a que correspondo
a diueuruldndç

l\omc8

José Francisco. ..•.
Sisenando António
das 'Chagas Franco
.Augusto Césa r Perrcira
Carvcla
• • •
José {'alisto Ferreira
.....••.
José -Iúlio Pessoa
.•.•.••••.
.\ntónio
Joaquim
de Alrnol d a Rcb êlo
José Eduardo .\lves de Noronha .••.
António Joaquim de Audra.lc .••
Ma rcos Pin to
José Francisco da Silveira Júnior.
Artur Julião Maciel Alves "
.
Vergílio Gonçalves Roma .•••.
Joaquim Cipriano elos Santos ..••
Agostinho Manuel da Silva Ferreira.
Zeferino Câudido Castro Caria ...
Ezequiel Augusto Roque ele Carvalho
Machado.
J osé Rod l'Ígues Brusco. . . . .
Franeisco Posso a de Barros e Sá
Henrique Lnís Monteiro
José Paria L'tpa.
".
João .JOS') :\Iarques ...•
-Ioão ,\lIgl1~tO Leitão ...
-Ioão Lino .1eróu imo Alves . .
Sebastião
Ramalho de .\breu :\Iaeedo
Ortigão .
.Joaquim de Freitas Ramos.
Call1ilo António
dos Halltos 8:1 Pinto
Sotto :\I aior .
.~delino .\ug'usto Esteves ....
.José. I'~reil'e de :\[ato; :\ferglllhão
.
.\ntoulo .\UgllstO Ferreira Braga ...
Carlos Engénio da 'I'ôrrc do Vale de
Lacerda .
.~le:call(ho A,leodato ela Fonseca Veiga
I·eltzardo .\utónio Adão .\lves Pereira
o Silva .
.Toaquim Lourenl"o ...
:\Ianucl Maurício' ...•
Ca1:10s .\lbcrto Paixão.
.\lh edo .\ugusto Loal ...
.\ntónio .José Pires :\fOl'cir:1.
. •
.\ll!ónio Ribeiro do .\ltllcida o Silva.
~lItlhor!IlO Luís dos Salltos Ferreira.
J. raneiseo :\feneles . . . • .
João
1 ' • '1'00<101'0dau, Silvau Rosa
...
n•••••
lIaCIO França.
• • . • . . . . . •
o

o

•

•

•

29

•

•

••••••

•

•

•

•

1
1

1
1
2
2
2
1
2
2

1
2
1
1
1

Telem.
Idem.
1dem.
Idem.
J dern.
1dom.
I (10m.
Idem.

'l'encnte-coronol,

It!(,IU.
Idem.

1

1

Capitão.

2

2
1
2
1

1
2

Capitão.

2

1
2

1
1
1

1
2
2
2

1
2
2

2
2

Capitão,

r clCl!1.

Capitão .

1

Capitão.
I dcm,

2
1

111cOI.
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N.o 1

l

Série

pasto
a que corresponde
a dluturnídade

Nomos

João Luís Fernandes.
. . •
José Francisco Tavares.
. .
José Maria Nunes Amorim .
Manuel Silvestre de Abreu.
Jacinto de Araüjo , . '.'
. .
António Pedro do Nascimento e Sousa
Armando Barata
.
Artur Celestino Sangreman
Henriques
Eduardo de Almeida Esteves Figueira
Bento de Vasconcelos Meneses de 1\1agalhães.
José Rodrigues
....
Joaquim dos Santos Caio.
Leonardo Augusto da Silva. •
Antero Augusto Ferreira de Magalhães
Lnís de Azevedo Cruz.
• • . . . • .
António Bernardo de Freitas.
. . • .
António Correia Soares. • • . • . . .
Inácio Baptista
Pereira
. . . . • . .
Alberto Evaristo Félix da Costa J únior
António da Conceição Ribeiro de Andrade.
António Sérvulo Nunes .•.
Fernando Mamede ••.•
Luís Firmiuo ..
Manuel Teixeira de Morais.
Manuel Joaquim Esteves
.
Francisco Carlos da Silva Lôbo de Miranda.
Raúl Monteiro Lopes de Macedo . .
Eduardo Augusto de Carvalho Baldino
Manuel César Rodr igues . .
Salvador Jerónimo da ilva
Manuel de Oliveira
.'
.
Francisco Augusto Ferreira.
Manuel Gonçalves Pereira.
J osé Feruandes
. . . • • . . . . . .
Francisco Eduardo do Campos Beltrão
Acácio Alberto de ]\forais Lôbo.
. . .
Ernesto de Melo Cantinho Garrido
. .
Romão José Infante de Sequeira Soares
Manuel da Si lva Nunes. . . . . . . .
Isidoro Gomes. . . ..•......
Manuel José de Novais .....•..
António Hibeil'o de Almeida .....
Duarte Augusto Pinto de Azevedo Alcoforado.

2

1
1
2

1
1
2

Capitão.
Idem.

2
2

1
1
2

2
1
1
1

Capitão.
Idem.

2

Capitão.

2
1
2
2

Capitão.

1

Idem.

2
2

Capitão.

1
1
2

Capitão.
Idem.

1
2

Oapitíto.

2
1
1
1
1

Idem.
Idem.
Capitão.

2
2

1
2

2
1
1
1
1
1

Capitão.
Capitão.
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N.o 1

=-----

pô.to
a que corresponde
a dluturnrdado

Nomes

António Correia dos Santos
Armando Mouteiro Leite.
.
João Baptista Gomes . . . . •
César Allgu'ito Pereira Caldeira
Afonso N ovais da Rosa
Guilherlllo Maurício da Rosa.
.
Fr anci sco António Gomos Duque
Augusto Maria de Leão . . . .
João José da Hilva Dores'
António ela Costa Lima . • . . .
Júlio António da Fonseca Saraiva Calde ira.
João de Almeida Matos
José Ru(lrigues Laje. .
José Tavares Afonso..
"
Mlnllel Alberto Figueiredo Carvalho.
Américo dos Santos Mateus.
. . . .
Fernando
de Vilhena Barbosa de Magalhãos,
Bernardo Peixoto Pinto Coelho
Carlos Alllérico de Aguiar
. .
Autónio Antunes Guerra.
. .
António kodrigues ~Iarques
.
Henrique .JOM) Rebõlo Branco
. . .
Abílio A ugusto Vasconcelos Cardoso.
José António das Dores . . . . . .
José Maria Fernandes
. • .
Franei::ico Maria 'o ares . .
António de Pigueire<lo.
• .
Cândillo de Campos Penedo
Dâmabo Augusto ~Iarques
J 086 Veloso de Castro . .
António Aluaro Correia
•
J~a.quilll EugólJio Alonso , . . . .
FIlipe Augu~to de SOUba Tribolot . '.
Eduarrlo de Noronha Gama Lôbo Demony.
David Nunes Rafeiro
. . . . .
António Júlio Belo de Almeida.

2
2
1

1
1

1
1
2
1
2

Capitão,
Irlem.

Idom.

1
1
2
1
2
2
2
2

2
2

Capitão.
Tenente-coronel.

Capitão.

1
2
2
1

Tenente-coronal.

1
2
1

T -nentc-corouol.

CApitão.

2

2
2

1
1
2
2
1
1

Capitães
D. AD~ónio de Portugal
. . . . • •.
FrauClSCO de Paula Botelho
. • • •.
llenriquo Josó de Oliveira Júnior.
•.
Eduardo
Alberto Leão Marrecas Ferreira.

Capitão.

2
1
1
1

Capitão.
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Pôsto
a que corresponde
o vencimento

Nomes

Hermenegildo
Jo~é Gomes Júnior.
António Bernardo Pereira Cabral.
Carlos Freitas da Silva
Isidoro Ferreira .le Sousa Alvim
Augusto César de :\1agalhães Sant'Ana
Albino Moreira de Sousa Baptista.
. .
Manuel J osó de Sonsa Machado.
.
Pedro de l\ledl)iro~ e Albuquerquc .
.Iülio Augusto Hodrigues de Castro
Joaquim Bernardino Fernandes do Azevedo .
•José Autóuio
ReMlo.
J 05.0 D iogó Ca b ral Mascureuhas.
José Tomás Alves do Jesus.
F'rancisco Aut onio Ramos
Anfbal AUg"usto de S{L
Bernardo Pcrei ra de Vasconcelos
.J osé da Costa I'ossoa
Bento (;ollles Forrnosinho
João José Lucas.
Constantino i\ ugusto da Costa
Francisco Percirn do Figueiredo
Jouqu lm Ma rt in-s de Carvalho.
Tomás Hillleilo Gomes
.João Pereira Ya/.
.Iosé António de Araújo ....
Francisco
Augu-ro X avier do .:\1011 ra.
Haül Germnno Brandão
.
Venâncio César Ro.lr lgncs
José .Ionquiui [o'c 'reira .
Lourenço Y entura .
João Neves .
Francisco de Mr-rlciroa Moura.
Félix da Silva Fiorueire,!o
J 0\10 Pires . . .0. • • • • • •
Nicolau de Albu(l1lCrr!ue VilllCna
António de I~rl)itas ...
"
.
~Iltóni.<: .:'Iraria Duqlle
Sebastião Lou~:\dn .•.....
António .foaqllinl Cnmojo ...•
Ilerculuno do :\ a-cimento Nozes.
José Maria Hodl'i"lleH ....
Filipe José de .\r';"'ão Rihciro
vlfrc.lo Vui lot. . ~ . . . . .
Aníbal A11g'1I;;(0 da Silva.
Manuel • !ari:~ I'nncrula ..•.....
<luilherme Flamíuio (la Fonseca Veiga

2.& Série

1
2
2

1
1
1
1

1
1

Tenente.

2

1
1
1
1
1

'I'cnen te.
Tenente.

2
I
2

1
2
2

1
1
1
.Major.

1
1

:\Iajor.

1

ldem,

1
I
2
2

1
1
1
1
2

:\Iajor.

1
1

1
2
2

1
1

.:\Iajor.
lllelll.
:\Injor.
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Pôsto
a que correspoude
o vencimento

Nomes

Joaquim Dinis Afonso Rôlo .•••
Pio José da Costa.
. . . . . •.
Francisco José Maria de Lemos .•
José Francisco Teotónio da Silva.
Joaquim Bapt ista Fcrreira.
. .
'I'ibúrcio Carreira da Câmara.
. •
Eduardo Misrue! . . • . . . • • • •
José Maria Pais de Sousa e Andrade.
João Maria Pe rei ra da Silva
Francisco J osé de Campos •
José Rodrigues J anuário.
•
João de Serpa Bulcão ...
João António P!\res Maldonado .
Manuel de Almeida Lima. . . •
Joaquim Maria da Silva Zucheli.
Manuel Gomes Teixeira
. . . .
José Rodrigues Braga .•.••
António Pedro de Brito Aboim Vila
Lôbos.
António Augusto Correia de Campos.
José Afonso Baeta Neves ...•..
Alfredo ria Costa Rodrigues
• •
José Coelho Moreira Nunes .••
José Pedro Lopes Pinto ....
Guilherme Augnsto Dias Rebulo
António Augutito Marques
. • •
António Estêvão Simões Alves • •
Manuel Joaquim Tavares da Silva.
João Bernardo
'orreia
'aupers , .
Pedro Alfredo de Morais Rosa • • • •
GlIilIlcrmino Augusto de Castro e Silva
Soto Maior.
1\1anua] da Encarnação.
• • • •
Joao António de Freitas Garcia.
Júlio de .Paria ~Iachado Vieira.
Jorge Vanzeler Pereira Palha
. . .
Prancisco Augusto de Lima Possolo de
Sousa.
António Xavier Pereira da Trindade.
Mannel Firrnino de Freitas.
. . . •
Bernardo Maria Eleutério Loureiro
Carlos Alberto Viana Pedreira
.•.
João Angusto Dia, .....
Joaquim Emiliano da Costa
José da Si! va 'I'ôrros . . . .
António Ro,lriglles Pinto.
. . .
Ii rancisco Pereira de ~raO'albães
o

2
1
2

Major.

1
1
2
1
1

1
1
2

Major.

1
1
1
2

1
2

2
2
2
2
2
2

1
1

Major.

2
2

2
1
1
1
1
1
2

1
2
1
2

2
1
1
1
1
1

Major.
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N.o 1

Posto
a quo corrosponde

o vencimento

José Sotero e Silva. . . . • • .
José Carlos Botelho Moniz . . . •
Eugénio Crisóstomo Pinto . . •
Adriano Gabriel de Aguiar Dias
José Maria Tavares Portugal.
Jacinto de Abrantes.
. . . .
José Maria Pereira . . • . .
José Alberto Alves Mimoso. . •
António Augusto de Oliveira Dias J ú-.
nior.
Carlos Ribeiro Nogueira Ferrão. .
Manuel Augusto de Mira Godinho.
José Francisco Ferraz . . . . . .
João Silvério Correia Diniz
António Moreira. • . . . . . • • •
Francisco Bernardino de Morais Sarmento.
Carlos Barreiros Montês Champalimaud.
Manuel Pedro Afonso. . . • . . .
Felisberto Augusto do Figueiredo.
José Bernardo Ferreira. . . . • .
Bernardo Barbosa de Quadros . .
Carlos Augusto de Sousa Azevedo.
Manuel José da Costa Matos
José da Cunha e Silva. .
Manuel Fróis de Carvalho
José Pedro Vieira.
. .
Artur de Brito Penedo. .
Jordão de Melo Falcão. .
Pedro Antunes. . . ..
...
.,
Manuel l\Ia ria dos Santos Sá. Pinto Soto
Maior.
João Evangelista de Morais. . . . .2
José da Conceição Hortins Júnior. •
Carlos França. . . . . . . . . . .
Jaciuto Gonçalves Guerreiro Chaves.
José Maria Fiusa . . . . . . . . ..
Venceslau José Gonçalves Guimarães
Augusto César Alve. Águia. . . . .
Francisco da Ascensão Pereira Soares
Jos6 'I'iburcio Monteiro . . . . . .,
Joa:Iuim Augusto Barros e Matos. ..
Raú Gonçalves Dias . . • • . . .,
António de Macedo Chaves. . . . .,
Francisco Vítor Cardoso. . . . . ..
Francisco Miranda Martins de Carvalho

1
2
1

2
1
1
1
2

Major.

2

2
1
2
1
1

Major.

2
1
1
2
1
2
1

Major.

2

2
1
1
2
1
1
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
1.
1

Major.
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PÔsto
a que corresponda
o vencimento

Nome.

José Coelho de Almeida
•..
Daniel Rodolfo Gomes Braga.
António da Silva Tôrres . . •
João Botelho Correia Mourão.
.
Fernando Emílio Pereira de Vilbena.
Germano de Sequeira Varejão Castelo
Branco.
António Alves de Oliveira Tristão
Tibério César de Campos Beltrão.
José Leonardo Dores
..•..•
José Novais Vilaça
.
Salomão Vaz da Silveira Leitão.
•
João Marques de Oliveira Guimarães
Júnior.
José Beato Dinis Miguens .
António Maria de Sequeira.
Manuel António dos Santos.
José Xavier Vaz Osório . •
José Nunes Pereira Tavares
João Carlos Simões Alves
Francisco Gonçalves Rita
Luís J osé Ferrei ra. . . .
José Marcolino
• . • . •
António de Passos Calado
Amadeu Gonçalves Nunes
Horácio de J esus Pimentel ..
.•
Mário Augusto da Fon eca Barbosa.
•
Paulo Elllílio Alberto
de Figueiredo
Garcia.
José da Costa Teixeira.
• • • • • • .
Alexandre Manuel do Nascimento Teixeira
Luís Marrecas da Trindade.
António Dias . . . . • . •
Francisco José Teixeira
.
João Mendes Cabeçadas
•
Carlos Alberto
equeira.
João António Mendes Pio •
António da Silva Pinho . •
João Marcelino Dias Pereira
•
Júlio César Enes do Almeida.
Francisco Baptista Leitão
, •
José da Silva Pereira
..••
FlausLIO Correia Tôrrcs . . • • . •
Jerónimo Pinto Montenegro Carneiro.
António da Cruz Júnior
.••.••
Manuel Caeiro Vieira •.•..••

1
2

1
1
2
1

1
2
2
2'
l!
2
2
2
1
2
2
1

Major.
Major.
Major.

Major.

1

1
2'

1
2
2

Tenente-eoroneI.

2
1
1
1
1

Major.

1
1
2
2
1

2
2
l!

2
2
1
1

1
2

Tenente.
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Posto
a que corresponde

Nomes

o vencimento]

Albano de Seabra Rangel
Luciano Ferreira Marques da Cunha.
Carlos Rebêlo Leão ..
Anselmo Monteiro de Oliveira
Virgolino Eduardo Nepomoceno Mimoso
Simão Cândido Sarmento.
José Joaquim Simões Júnior
José Fernandes Soares.
José Pereira Guimarães
Manuel Rodrigues Falcão.
António José Afonso ..
José F'ranciseo de Freitas
José António da Costa Segadães.
Lôpo José Sequeira de Moura e Brito
José António de Almeida .•
Ilídio Leopoldo Magalhães Moura.
Carlos Infante da Câmara
Estefânio Eduardo Ferreira
. •
João da Fonseca e Sá .
António Tibúrcio de Magalhães.
Manuel Moreira da Costa Couto.
Viriato António Valério Cardoso
1'ibério José Teixeira
.
Augusto César Loureiro
José Maria de Carvalho
.
Camilo do Carmo Machado.
Augusto Alves de Moura.
João da Graça Teles de Lemos .•
Alexandre Teodoro de Figueiredo.
J osé Ribeiro
. . . . . . . . . .
Custódio Rodrigues
Jacinto da Silva
...
António Maria elas Graças .
J.oaquilll Augusto Moutinho
• • •
Alvaro Alberto Raio ele Carvalho.
Alexandre Alves de Carvalho.
.
Manuel Teixeira de Morais.
. .
António Ernani Gomes de Melo.
.i)..ntónio Pereira Machado
Alvaro Ané rcio Machado.
Domingos Dias Barroso
Joaquim Antunes Galho
João da Costa Garrett.
Manuel da Graça ...
J osé Faustino.
. . . .
João Bapti sta de Sousa Franco.
Custódio Gomes de Azevedo
• •
o

o

•

o

•••

o

o

o

•

•

o

o

o

o

••

o

o

o

1
2
2

o

2

•

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

•

o

•••

•

•

o

•

o

1
1

•

o

•

o

••

•

•

o

•

•

o

Major.

2

•

o

o

o

o

Major.

1

•

•

o

2

2

o

o

Major.

2
2

o

o

2
2
1
2
2
2

1
2
1
1
2
2

2
1
2

1
2

1
1
1

1
2
2
2

2
2
2
2

1
2
2
1

1
1
2

Tcncute-coronel.
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,

Pôsto
a que corresponde
o voucímento

Nomes

Manuel Nobre Saint Maur ice .
Adilio Gonçalves Presa •••
Fernando de Sousa Medeiros
António da Silva Abrantes.
• •
Benjamim António dos Santos
• •
Manuel de Figueirodo e Oliveiros .•
João Pedro de Melo Quintela Saldanha
Francisco Cândido na Costa
Alfredo Barata da Rocha
Mário Valdês Bandeira
João Pedro Ferreira.
Henrique Carlos Fragoso.
Humberto de Sousa 1\1elo .
Fernando do Amaral Lebre.
Aristi<les Augusto Tavares Ferreira.
•
José Augusto Simões Esteves Lopo •
Agostinho de á. Vieira •.••
Venâncio de Aralljo • • • • • •
Yicente Cipriano Rodrigues
de Mendonça.
Arlnando de "ousa Soares Andrea Ferreira.
Ramon Novato do La Feria
Artur Gerardo Bastos dos Reis .••
Manuel Caetano . • • • . • . . • • .
Yergílio Arménio Lopes Pires Monteiro
Francisco Pinto de Albuquerque
.•.
Fransisco 'I'riudadn • • . • • •
"icei. te PerTeira Barata .•••
FranciBco Palma Vargas ....
Arméuio Augusto Si lva Correia.
JOS\) Cura,lo.
. • . • . . . .
Francisco l'ieolau de Oliveira
\'itorino
~ilJlõe~ ...•...
:.\Ianuel .\Iexandre l\[ontp, . • • •
Eduardo Adolfo -lai me Picaluga
.
Augusto César da Costa Monteiro.
.\ntónio Teixeira
.
Mário Herculano Campos HOgo

1
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2

Major.
Idem.

1
2
2

Tenente.

2
2
2
2
2

1
2
2

1
2
2

2
1

Major.

2

1
2
2

1
2
2

Tenentes
Cristiano Romão Tavares.
Jlílio Auzusto Teixeira Pinto.
MunU1I1 .Joaquim de ousa ..
Manuel Luis Alves
.

Major.

1
1

1
1

'I'enente-eoroncl.
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Pôsto
a que correspondo
o vencimento

Nomes

João da Silva Soares.
.....
João de Melo Bulhõos
.•...
José Alves de Je~us.
..•••
Luís da Costa Leal Furtado Coelho
Joaquim da Costa Brás. .
José Francisco Medeiros . • . . •
Benjamim da Costa. . . • . • .
José Maria Correia Júnior . •
Duarte José da Assunção Júnior
José Carlos da Assunção e Almeida
António Milheiro
.
António José Lôbo de Abreu
Aníbal Gonçalves ela Costa.
Francisco José. . ..•
Manuel Moreira Flores.
• .
Jerónimo José Raposo . . .
César Augusto Possolo Bemfeito
Francisco Morais Manchego.
Albino
Cândido
Ferreira
Pinto
da
Cunha Júnior.
Manuel Marçal de Mendonça
Bonifácio da Silva 'I'ojciro . • •
Pedro José da Guia Pau Real.
Francisco Correia de Figueiredo
José Augusto de Aragão.
.
Artur de Sousa Mascarenhas
António Pais Gomes Júnior.
António Dias da Silva.
. .
.
Benjamim
de Magalhães
Vasconcelos
Carlos Augusto Crugei ra . • ..
.•
Adolfo Ernesto Cunha Mota • . • •.
José Augusto Correia de Campos.
"
Hermínio Mário Coutinho de Gouveia
Lucas Fernandes Clemente . .
Manuel de Ameida Oliveira.
.
Marceliano Pereira da Rocha.
Pedro do Carmo Forçado.
. .
Manuel José Lourenço . . . .
Joaquim Carlos Nunes Branco
• . •
()aetano Marques Soares de Oliveira.
Alfredo Cândido da Silva. . . • • .
Francisco Godinho.
. .
António Mendes Gomos.
Jacinto Rodrigues.
• .
João Luis Monteiro . .
Ricardo Mariano.
. . . . . . • • •.
João. Evangelista dos Santos Gonçalves.

2.· Série

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Pôsto
a que corresponde
o vencimento

Nomoo

Joaquim Martins Branco ..
Manuel Monteiro
.
José Montciro de l\fag-alhães
Alfrerlo José da Salvação ..
Augusto da Costa . . . .
-Joaquíui
Augusto Cari-ilho
José Manuel dos Reis ..
José Lopes de Brito
.
.Toaquim Lopes Craveiro
.
HUlllberto Pereira da Câmara Stone .
Arnaldo de Almeida.
. . . . . . .
José Gomes Rios .......•..
José Martins
. . • . . . . . . • .
Manuel João de Deus Martins Manso.
Joaquim de Figueiredo l\Iinititro ...
Jaime Garcia de Lemos . . . . . .
Agostinho Autónio Louceiro.
.
Joaquim Mcndes Borges Simões Costa
Huilherme da Cunha Alves de Sousa ..
Manuel Domingues.
......•
João Augusto Pires
•
. ....
José Francisco de Medeiros Correia.
José Rodrigo Rodrleues da Costa ..
Mário Saraiva da )Fouta Dias. . . .
Alfredo da Cruz Curado
.
José Duarte Barbosa.
. . . . . . .
Carlos Alberto de Firrueiredo Lopes.
Luís de Portugal da Fonseca e Melo.
João Falcão Ramalho Ortigão
...
Acácio Teixeira Lopes.
. .
José Nunes
.
-José Maciel Ribeiro Fortes ..
Josó Est~ve~ Canilho. . . . . . .
Alberto Iligino da Ponte e Sousa .
Anastácio Josó dos Santos ....
Alberto Prior ·'outinho. . • . . . •
Armando
Artur Barbosa
da Fonseca
lardoso.
Eugénio Guilherme Cardoso de Lima
Manuel da Conceição Borralho e Brito
António Augusto Rodrigues de Carvalho.
António Luís de Resende.
. .
Carlos Rodrigues Manat a. . .
Albant' -Ioaqulrn do Couto ..
Raúl Joaquim Leitão da 'iIva
'.1
Joaquim de Figueiredo.
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1
1
1
1
1
1
1
1

Capitão.

1

1··

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
2

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Capitão.
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Pôsto
a quo corresponde
o vencimento

Nomes

Francisco de Assis Alves da Mota. .
João Pereira Simas . . . .
Mário da Costa Amorim . .
Etelvino Lopes . . '", ..
Diogo do Sobral Saraiva.
Augusto de Oliveira Seixas .
Mário Dias 'I'rigo . .

1
1
1
1
1
1
1

d) Declara-se que o segundo sargento n.? 163 do Quadro dos Sargentos do Secretariado Militar, a quem pela
Ordem do Exé? cito n. ° 28, 2. série, do 24 de Dezembro
do ano findo, foi permitido o uso das insígnias da medalha de cobre de filantropia o caridade do Instituto de
Socorros a Náufragos,
é Albano Augusto Vaz de Araújo Rodrigues o não Albano Vaz de Araújo Rodrigues
como na mesma Ordem foi publicado.
li

e) Condecorado com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917 :
Medalha de prata

Primeiro sargento Aníbal Rafael da Silva, n. ° 74 do
Quadro dos Sargentos do Secretariado Militar.
Segundo sargento Artur Martins, n.? 111 do Quadro
dos Sargentos do Secretariado Militar.

8.

°-

Ministério da Guerra - P

Direcção Geral- ta Repartição

a) Declara-se que o coronel de infantaria António Alvares Guedes Vaz, na situação de disponibilidade, nos
termos do § único do artigo 1.0 da lei n." 1:250, de 6
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de Abril de 1022, deixa de estar na mencionada situação por lhe ter cabido no respectivo quadro a vaga do
referido pôs to.
b) Declara-se que o capitão de infantaria, nos termos
da lei n.? 1:250, de 6 de Abril de 1922, em disponibilidade, Mário Marrecas Ferreira Pimentel, chegou à sua
altura para entrar no quadro dos subalternos da sna
arma, ficando na mesma situação, mas nos termos do §
único do artigo 1.o da referida lei.
c) Declara se que, por lhe ter sido deforido um requerimento em que pedia a aplicação do disposto no artigo
1.o do decreto n. o 11:214, de 30 de Outubro do ano
findo, deixa de sor considerado na situação de licença
ilimitada, não passando, porém, à do disponibilidade,
em virtude de ser supranumerário por exercer o cargo
de professor efectivo do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, o capitão de infantaria José da Cruz
Viegas.
d) Doclnra-ae
que o tenente de artilharia de campanha, cm disponibilidade, Fr-ancisco Manuel Ventura Forbes Bossa, so encontra prestando
serviço no regimento
do artilharia n. o 6.

e) Declara-se que fica S0m efeito a determinação insorta na Ordem do Ex,;,.cito n. o 29, 2." série, do ano
nodo, que transferiu pura o 5.0 grupo do motrulhndoras,
o alferes do quadro auxiliar elos servicos de artilharia,
snprauumcrflrio, do regimento de artilharia n." 1, António Francisco .

.f) Declara.-se qn o capitão do infantaria, em disponibilidade e em serviço no regimento de infantaria n." 11,
Caetano Alberto do Carmo Axovodo , pnssa n prcstnr
serviço no regimento
do iufantaria
n.? 1, como comandante da 4.& companhia, pelo que devo SOl' mandado
apresentar nesta unidade.
,q) Declnra-so que o tcnonto do eng nhnrin, na aituação do adido, cru servico no Ministério das Colónias,
António Pires de Carvalho Júnior,
se apresentou neste
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Ministério em 4 de Dezembro findo, sondo mandado fazer serviço no regimento de sapadores mineiros a fim
de satisfazer às condições de promoção, continuando porém na mesma situação de adido.

h) Declara-se que o tenente do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia, cm disponibilidade, Manuel Simões Tejo, foi mandado prestar serviço, pelo pedir, no
5. o grupo de metralhadoras.
i) Declara-se que em 18 de Março de 1920 se apresentou neste Ministério, de rogresso do 1Iinistério dos
Negócios Estrnugeiros, o capitão do estado maior de infantaria Mário Urosa Gomes, por ter sido exonerado
de adjunto ao adido militar junto à Legação de Portugal nos Estados Unidos do Brasil.

j) Declara-se que, por despacho de 8 do corrente mês,
foi o tenente do regimento de infantaria n." 13, Joaquim
Maria, autorizado a usar o nome de Joaquim Maria dos
Santos Magalhães, devendo, portanto, o mos mo oficial ser
inscrito nos respectivos registos com õsto nome.
lc) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, om conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28
de Setembro do 1917:
~.ledulha de ouro

Coronel do corpo do estado maior Gcnipro da Cunha.
de Eça Costa Freitas e Almeida.
Tenente-coronel de infantaria, em serviço no Ooléeio
Militar, Celestino Júlio Garcia Gomes.
e
Majores: de cavalaria, em serviço no Colégio Militar
Carlos Eugénio Álvares Pereira, do quadro auxiliar doa
serviços do artilharia, em serviço no sector norte da dofesa marítima, António Murquos Monteiro.
Capitães: do regimento do infantaria 11.0 35, Jos6 Jou.quim Afonso, de infantaria, sub chofo do distrito de rocrutamento n.? 24, Francisco Gonçalves Corono do
quadro auxiliar dos serviços de artilharia, em sel'\'i~o no
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N.· 1

campo entrincheirado
de Lisboa,
Isidoro
Coelho.
Alferes
de cavalaria
da guarda nacional
Carlos Alberto Gonçalves Macieira.

do Rosário
republicana

Mcdo.l1.a de prato.
Capitães:
do estado maior de artilharia António Miguel
Monteiro Libório o José A ugusto Vieira da Fonseca
Júnior,
do 1.0 batalhão
de artilharia
de costa, António
Peixoto Chedas, de infantaria,
cm disponibilidade
em
serviço no quartel general da 1." divisão do exército,
Raúl Caldeira Garcia do Andrade,
sub-chefe do distrito
de recrutamento
n," 35, Manuel Miranda, miliciano do
regimento
de infantaria
n.? 3n, Francisco
Maria dos
Santos Galhardo.
Tenentes:
miliciano do estado maior de infantaria Filipe Gomes Gonçalves,
do regimento do infantaria n.? 2,
Albano Dias Milheiriço, do regimento de infantaria n. 020,
Gervásio Martins Campos de Carvalho,
do regimento de
infantaria
n.? 29, Carlos Crnz, do regimento de infantaria n." 35, Raúl Figuoiredo
Rodrigues de Almeida, miliciano de infantaria
da guarda nacional ropublicana Gustavo Adolfo de Gouveia,
e Silvino Artur
de Oliveira
Saraiva.
Alferes:
do regimento de infantaria
n.eI 2, Francisco
Alves Vilela e do regimento
do infantaria
n. o 3ó, António Folgado Dias Catana.
Z) Declara-se

que,

por

portaria do Ministério da Made 1925, foi agraciado com a
medalha de prata de filantropia e caridade, do Instituto
de
ocorro
a. Náufragos,
o capitão miliciano do regimonto de infantaria n. o 8 António J osé de Mesquita.

rinha, de 17 de Dezembro

m) Declara se que os oficiais em seguida mencionados
na situação de reserva, com [) ruíos de serviço efectivo
no põsto elo gen ral, tem nos
11 vencimentos
do resorva a. importância
cor r pendente A. lei n.· 1:332 que
lhos vai indicadaGeneral
General

241692.

José ~{Al'ia do Oliveira Simões.
António
Augusto
de Oliveira

241692.
Guimarães,
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General João Pedroso de Lima, 309~22.
General Gaspar António de Azevedo Moira, 262608.
General João Evangelista Pinto de Magalhães, 241;$92.
General Teófilo José da Trindade, 332a56.
n) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de
9 de Setembro do 1924, competem aos oficiais em seguida mencionados transferidos para a situação de reserva:

Pela Ordem do Exército n. o 23, 2.11 série, de 1925:
Coronel de engenharia António Carlos Aguado Leote
Tavares,
430tS70, sendo: pensão de reserva, 28M;
0,14 por cento, 6;$02; lei n.? 1:332, 139~68.
Pela Ordem do Exército n.? 28, 2.a série, de 1925:
Coronel de artilharia de campanha Viriato Gomes da
Fonseca, 776;$33, sendo: pensão de reserva, 374;$37;
0,14 por cento, 76699; lei n,o 1:332, 324697; do vencimento total 424;$76 são pelo Ministério das Colónias,
sendo Cabo Verde a última provincia onde serviu, e
351~57 pelo Ministério da Guerra; tem 3 diuturnidados.
Pela Ordem do Exército n.? 29, 2.a série, de 1925:
Coronel de artilharia de campanha António Guedes
Vilhegas Quinhones de Matos Cabral, 509;$14, sendo:
pensão de reserva, 374~37; lei n.? 1:332, 1341$77; tem
3 diuturnidades.
Capitão de infantaria José Esteves Robalo Cordeiro,
158626, sendo: pens11? de reserva, 147~72; 0,14 por
cento, 10654; do vencimento total 18~08 são pelo Ministério das Colónias tendo servido em Angola, e 140t$18
pelo Ministério da Guerra.
Capitão de infantaria José Maria Gomes Rascão,
284~64, sendo: pensão de reserva, 197;$50; 0,14 por
cento, 241$88; lei n. o 1:332, 62;$26; do vencimento total
101;$90 são pelo Ministério das Colónias, sendo Angola
a última província onde serviu, e 182;$74 pelo Ministério
da Guerra; tem 1 diuturnidade.

2.- Série
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Ordem do Exército:

Capitão de infantaria José Arede Santa, 273t$64, sendo:
pensão de reserva, 202t$50; 0,14 por cento, 4681; lei
n." 1:332, 66633; tem 1 diuturnidade.
o) Vencimentos que nos termos do decreto n.? 10:099,
de 17 de Setembro de 1924, competem aos oficiais em
seguida mencionados, que pela presente Ordem do Exército são transferidos para a situação de reforma:

Tenente de infantaria Damião Afonso de Passos,
417642, sendo: pensão de reforma, 252;$99; 50 por
cento do invalidez, 126;S49; 10 por cento sobre o total,
37;$94; tem 1 diuturnidade.
Tenente de infantaria Luis Dias, 389641, sendo: pensão de reforma, 236;$01; 50 por cento de invalidez,
118;$; 10 por cento sobre o total, 35~40; tem 1 diuturnldade.

p) Vencimentos que nos termos da lei n.? 1:668, de 9 de
Setembro de 1924, competem ao oficial em seguida mencionado, que pela. presente Ordem do Exército é transferido para a situação de reforma:
Coronel de infantaria Francisco José Pinto, 365t$37,
sendo: pensão de reforma, 2971$; 0,14 por cento, 7~48;
lei n.? 1:332; 60;$89, tem 2 diuturnidades.
q) Declara-se que o tenente de infantaria, em disponibilidade, pilõto aviador, em serviço na esquadrilha n.?
1 de caça, António de Oliveira Viegas passa a prestar
serviço como pilõto da esquadrilha de aviação de treino
e depósito, pelo que deve ser mandado apresentar nesta
unidade.
r) Declara-se que o coronel de infantaria, em disponibilidade, Domingos Barreira da Silva Pataeho chegou à
sua altura para entrar no respectivo quadro.
8) Declara-se que o capitão de infantaria, em disponibilidade,
ebastião Maria do Nóbrega Pinto Pízarro
passa a prestar erviço, p lo pedir, no regimento de infantaria n." 6, como comandante da 12.n companhia,
pelo que deve ser mandado apresentar na referida unidade.
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t) Para execução do .determinado na circular n. o 27,
de 19 de Dezembro de 1925, da 2. a Repartição da Direcção Geral dos Serviços Administrativos do Exército
se publica a seguinte 'relação dos oficiais na situação de
reserva.

Nome.

Número
, do perlodos
'de aumento

a

de

10 por cento
de sôlde

POltO'
eorreopollllo
o veucimento
que '1I.nua1mellto
recebem
.q1l1l

•

Generais
A1fredo Augusto Freire de Andrade
José Tavares Morais da Cunha Ca-

Coro.nel.
Coronel.

3
2

ibral.

José Maria de Oliveira SlÍ.mlies . . 5 'aDOS
A.nt6.nio Augusto de OliveiJr.aGui- 5 '3JlDS
marães.
João Pedroso de Lima
. 5 anos
Gaspar António de Azevedo Meira 5 anos
João Ewnngelista Pinto de Maga- .5 anos
lhÃes.

Teófilo José da Trindade .•
Francisco Figueiredo e Silva
,Ooronéis
António Clndi.do de l\I[endonç.aFur;
tado de Meneses Pinto.
Emídio Lino da Silva Júnior.
. .
F'rancisco de Paula Cabral.
. .
António Luís Serrão de Carvalho
António Lopes Soares Braneo , . .
Arnaldo Augusto de Sousa Qu6Íraz
Henrique .Jülio Viana Ruas. . .•
J osé Roma Machado de Farla e
Maia.
Joaquim José Sal ema Garção .
Artur Teixeira Bastos. . . . .
António Joaquim de Mendonça
'Brandeiro.
Femauao de Sousa Magalhães ..
José Simões Cadaval Gon~abrel •.
José A,uKustoCardoso . . . . . .
Alfredo v ieira de Almeida Cardoso
Adolfo Ca'1'doso da Fonsecs Lebre
Carlos Roma :Machado de FarIa e
Maia.
Luis António César de Oliveira. .
Carlos Henrique da -Silva Maia
Pinto.
José Maria de Vasconcelos e Sá ..

5 anos
'2

'Corone'!.

1
1
2

1
8
JI

1
2
2
3
2

~
!l.

1
1
1

!

~
1
2

,I

2." Série
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Henrique Carlos Guedes Quinhones
de Portugal da lilveira.
Vítor Leopoldo Machado da Câmara e Silva.
António Gonçalves da Silva e
Cunha.
Abílio Alberto da Costa Barradas
João Baptista de Carmona e Silva
Guilherme Augusto Gomes Pereira
Jorge Artur de Almeida Luís de
Sequeira.
Francisco Gomes . . . . . • • .
Albino José Rodrigues Júnior . .
Joaquim Pereira da Silva Negrão
João Maria de Aguiar ...••.
Alfredo Augusto Fernandes
José Coelho Correia da Cruz
Eduardo PelIen .
Leopoldo Cândido Rodrigues
Francisco António Carneiro
Tristão da Câmara Pestana.
Vitoriano José César.
Francisco Xavier Correia Mendes
António Francisco Martins .
António Joaquim Santa Clara Júnior.
Hermenegildo Augusto dos Santos
Pestana.
Elias Augusto da Rocha Rodriguqs
Bastos.
Fernando Augusto do Carmo . . .
Luís Correia Acciaiuoli de Meneses.
Fernando da Cunha Macedo
João Luís Crlaóstomo da Silva
Joaquim Freire Ruas ...
António da Rosa Martins.
António Germano Ser rão dos Reis
Carlos Augusto Coelho de Vasconcelos Pôrto.
Pedro Augusto de Oliveira. . . .
Artur Torcato de Moura Coutinho
de Almeida de Eça.
JOfLOCarlos Pinto Ferreira .
Carlos Augusto Ribeiro de Almeidal
Augusto Alves da Fonseca. • . .
Francisco Ferr-eira ";armento . . '1
Abel Augusto Dias Urbano .••.
Frederico António Lopes..
••

Número
de portodes
de aumento
de
10 por conto
de sôldo

Postos
a que corresponde
o veneímento
que actualmente
recebem

1
2
1
1

r ..

3
2
3

2
1
1
2
1
1
2
3

1
2
2
2

2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2
1
2

Separado.
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Nomes

Manuel João de Carvalho ..••.
Veríssimo José de Andrade ....
Eduardo
Augusto
de Sousa Saro
mento.
António Celestino Alves . . . . .
António Aparício Ferreira.
. . .
Manuel Frederico Rosário Sarit'Ana
de Miranda.
Augusto Marinho Falcão dos Santos.
Manuel Maria de Oliveira Ramos
Ernesto Augusto da Cunha Ferraz
Eugénio Cândido Osório . • . . .
Eduardo Augusto de Almeida
. .
António Augusto Geraldes de Macedo.
Manuel Belchior Nunes ...•
João Auguato Veiga da Cunha
Cândido Alvaro. da Câmara.
.
Pedro António AI vares.
• . .
João de Sousa Tavares.
. . . .
António Correia de Portocarrero
Teixei ra ele Vasconcelos.
Joaquim Maria Ferreira
. . . . .
Rodrigo António Aboim Ascensão
Afonso ele Albuquerque Martins.
José Júlio Forbes Costa .....
Joaquim Felizardo Velez Caroço ..
João António Cochado Martins
. .
Nicolau Tolentino Pereira Homem
'reles.
Júlio César Leão Cabreira.
Manuel de Serpa Bulcão . .
José Alexandre 'I'ravassos
.
Luís Augusto Leitão.
. . • .
António I' ernan.lo do Rêgo Chagas
Viriato Ribeiro de Lemos • " . .
Luis Augusto Silvano
.
Bemvindo do Carmo Leal Guimarães.
Pedro Lopes da Cunha Pessoa . .
António l'aulino de Andrade . . .
Vasco Martins
.
Arnalelo da Costa Cabral de Quadres.
Manuel José Vieira Rlbei ro
Francisco A fonso Chaves.
.
Manuel dos Hantos Moutinho
../
Francisco Viegas Júnior
.•

Número
do pertodos
de aumonto
do
10 por cento
de sôldo

1
1
2
2

1
2
3
2
2

1
2

1
2
2

2
1
1
2

1
1
2
3
1
1
3

2
1
3
2
2
1
2
2

3
1
2

3
2
1
2

1

I
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recebem
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Nomes

Número
de per-iodes
de aumento
do
10 pOI' cento
do sôldo

António 'I'ibúrcio
Pinto Carneiro
de Vasconccloe.
José Maria Gouveia.
. . .
Josú Coutinhd de Gouveia .
António y oríssimo do Sousa
J 05.0 V eloso Leote . . . . . .
Guilherme António Potier de Lima
Narciso Leopoldo Henrique Segurado Acheman.
António {:ualherto da Fonseca Antunes.
Francisco (; ouçal ves . . . . . • .
illanncl Augusto Ferreira Lima da
Veiga .
•João Ambrósio Rodrigues
..
.J osó de Hou~a da Rosa Júnior.
.Joaquim António Dias ....
Plínio Ratlllio Braga Pires ..
1\I anuel Pereira da :-iii va . . .
José António Ferreira Madail ...
Bernardino
Rodrlgues Pereira .Jún ior .

• Rabino dos. antos Pereira Lopo ..
Henrique Césàr da l"ilva Barahona
e ('ost.t.
Adriano Augusto Trigo .
•\Ie_ andre José l"arslleld .
.Toao Severo Cunha.
. . .
Adolfo .\ lrucida Barbosa .
.To,{' ('ilndido de Andrade.
Alberto Augusto da l"ilva Deslnndos.
)Ianuel .lost· Pereira Caldas ...
Bonvrntu
ra de Noronha
. . .
•\ rtur
Césnr
."onteiro
Guinlarã('~
An tún io Norton -'Iarinho Falcão ..
FJol',~ncio (~cr,lldo dn : 'ih'a (, rauutc
.Ioão l\lontG:l Champal imaud . . ,
-'liguei noulão
. . . ..
. .
,\ II túnio \ I\'I'S Mi nci 1'0 do Almeida
J).lex.'1nore 'Iartins ;'Iourão
Alvaro
Nobre da Veiga ..
.losé da Costa Ft-lix ...
João António da ;\f ota..
.
Vorgílio Soares do Albergaria
-'ligueI \'itnrino Pereira (;arcia.
J OS{' ('ristiano BT ~icl • . . . .
•roão \'itorillo (1:\ (o'PIISCC:t .••
'1'
Edll;lr<!o 'a a~":\ .\I\·aro,; I'Ol'ejr:t,
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Postos

a quo correspondo
vcne huento
que actualmente
recebem
O

2

2
2

2
2
2

1
1

1
2
2
2

1
2
1
1
1

2

1
2

1
2

]

1

1
I
:1
1
1

"

'I'cncuto-eoronel.
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Nomes

Augusto António do Macedo Pinto
F'raucisco Maria Pinto da Rocha
Filipo Augusto Vieira da Fonseca
João José de Brito e Melo
.
José Correia de Mendonça
.
Augusto Cândido de Sousa Araújc
Fr ancisco dos Santos Calado . . .
João Filipo (la Rosa Alpedrinha ..
Manuel Inácio da Rocha Teixeira
Manuel Augusto 'Peixeira de Castro.
João Alfredo do Alencastre . . . .
Antón io Patrício
Pinto Rodrigues
Hermano Josú de Oliveira Júnior
JOb{' F'rancisco
de Almeida Fragoso.
José Maria de Souaa Horta c Costa
Leopoldo Gomes da Hilvn ....
João de Mcucses Sousa e Albuquerque.
João Pedro Peixoto
da Silva e
Bourbon.
Guilherme de Campos Gonzaga ..
Luís Augusto Nunes .•.....
Amável (Iranger
. . . • . . . .
F'raneisco Augusto da COllta Martins .
•José Higino Amado da Cunha ..
Francisco de Paula Azeredo . . .
-Iosé da Silva Bandeira
. . . . .
Manuel Maria Coelho. . . . . . .
Manuel do Campos Ferreira Lima
.losé Narciso Ferreira
de Passos
Lriz aro de Almeida Côrte Real . .
Jncinto l\laria da Rocha Rodrigues
Bastos.
Afonso l\T endca. • • . . . .
Alberto
de Almeida Loureiro
e
V asconcclos.
António Eustúquio
do Azevedo o

N6mero
de pcrtodos
de aumento
do
10 por cento
de sôldo

1enaga .
•J osé Duarte Pereira Pinto
Luis .J orgo Maia. . . . .
Manuel Rodrigues Erlllitão .
l\lauurl.<1oulart
'do Medeiros
José Joaquim Pores .•..

POltOS

• quo corrosponde
o vonclmonto
quo actualmente

recebem

2
1
1
1
1
2

1
2
2
2

1
1

a
2

2
2
1

1
2
2

2
1
1
2
2
1
1

1
1
:l
1

1
2

Hilva.
(; uilherme Carlos Oom . ..
..
Joa.qn~m Augusto Lopes da Costa

2.· Sária

2

2
2
2

1
2
2

-...

2 • Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 1

Número
de pertodos
de aumento
de
10 por cento

Nome.

de sôldo

Josué de Oliveira Duque ....
.Iosé Marceliano
da Silva Pereira
.Tosé Joaquim illúndes Leal.
Ariotidea Rafael da Cunha .
José Gonçalves Cahritu
..

2
2
2
3

1
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Postos

o. que correspondo
o vencimento
que aotualmente
recebem

Decreto 11.° 10:099.
Te n eu te-coron c1.

Tenentes-coronéis
António Marcelino Baptista Lopes
~alll"tiano de Sousa Correia . . .
Jo,{' :\Iaria Fr aneo
.
Francioco Miranda da Costa Lõbo
<1ahricl António
da Si lva ...
.To,;6 Alves de ~ouoa Cardoso .•.
António :\lulluel Vilares • ..
.
(;ustavo
'I'edeschí Correia Neves
Josó Maria da ~ilva Campos Melo
o Amorim.
Luís l lenriquo Qllil1teh
...•
Pedro Fr-ancisco Xavior de Brito
Alvaro Porei la de C:ou\"oia ....
Carlos .\lbcrto .\Iraro Cardoso ..
Desidério Pinto Soal'es de )Iiranda
José )Jaria )Iarqucs ....
António
.\gobtinho de Melo.
Alltónio Nunes Hica
.
.Tos'-·do Amnr al
.
E~tí"vao Paulo ,\ fonso . . .
Francisco Autúuio
de Mesquita .
Aimé Alfonso ,Iulcs Hoger . . .
•Túlio de Ahrcu Campos ....
.loão ela Cost a )Icalha
. . . . .
Luí
(',indido ele Alhuquerquo do
.\Ill:t ral (':11'110,0.
Albano de l\lagalhâ.cs Barbosa Pi-

. nho.
Joaquim

,Jo,6 Ferreira

de Aguiar

1
2

1
2

2
1
1
1
1
2
2
1
1

1
1
1

1
2
1
1
2
1
2

Decreto
Coronel.
Coronel.

2

l\Iajor.

1

Coronel.

Majores
-Ios-' Alexandre

:'.Jartins ]\follrào.
Vasco Bd.' .lc Crunpus . . . . "
Emcsto
l lcnrique do.; Santos J'cstuna .
•Jo~{, LOllrcnc:o Pcr~ira.
. . . .
.Ioão Lillo de ~Oll a (;al\'ão ,JÚllior

Separado.

1
1
2

1
2

n.s 10:099 .
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Nome.

António
Gomes Pinto
Sarmento
Osório.
Joaquim Manuel da Costa •
José ~Lalluel Anes Baptista.
João da Conceição Vidigal
Egúlio Augusto de Sousa.
João Alves Pinto da Cruz
António Maria Curado.
José Alves Cabral Sacadura
Vítor Manuel Gonçalves Coelho.
Mário Cordeiro Ramos . . . . .
Francisco Dias da Cruz Pôrto
F'il ipe 11ugusto J ácome de Castro
Josó Afonso Pereira.
Joaquim Rodrigues de Paiva.
Teófilo Alberto Guanilho .••
Jaime Farmo Ferreira
de Sousa
Campos.
JoaquilJl Gonçalves Paixão.
Carlos Joice Dinis ...•.
Alfredo Artur de Magalhães
Ernesto José Ribeiro
António Manuel de Matos Ferreira
Josó ~ilHões da Silva Trigueiros
César Augusto Ribeiro.
. . • • .
José Augusto Vítor Queiroz .•.
Carlos Alberto Ribeiro da Fonseca
Joaquim Severino Machado do Avelar.
Luís Gonzaga Vaz da Vitória
..
Vergílio Henrique
Soares Varela
Pedro José Gomes Braga ..•
Vicente de Oliveira e Housa
J oaquim dos Santos Leiria.
João dos Heis Gomes
José Miguel de Oliveira Mata e
Hilva.
Antero ,\ ugusto da G ama Leal .
Domingos da Ponte' e (501l8a • • .
Alniiro José Pereira do Vasconcelos
Adelino Augusto de Sousa Ripado
João António Teixeira do Sousa.
.
José Diogo Lopes da Costa 'I'oringn
HebaôWw Augusto Correia Galvão
Alfredo Eduardo da Cruz.
Francisco
Augusto de Magalhãe~
Fr311t'ÍscO Amâncio de Lima Corado.
Francisco José de Faria Picão

Número
do pertodos
do aumento
de
10 r-or conto
de sôldo

2.' Série

Postos
a quo correspondo
o venetmento
q 116 actuaJmonte
recebem

2
1
1
1
2
2

r

1
1
1
1
2
1

1
2

1
1
2

1
2
2
2
2
2

1
1
2
2
2

1
1
2

2
2

1
2

2

Decreto n.· 1O:Q!l9.
Capitão.
Capitão (separado).
Tencnte-coronol.
Cap itã«.
Teiicnte-corouul.
Capitão.

1
1

CapitilO.
Capitão,

1
2

2
1
1

2." Série
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Nome.

Número
do pcrlodos
de aumento

de

10 por cento
do silldo

João Carlos Nogueira de Chaby..
Joaquim
António
Alves Martins
José Lúcio de Oliveira Seixas .,
José -Jcaquim Pereira
. . . . .
Gustavo Augusto Pires de F'ig'ueiredo
José dos Reis Pereira
• • • . •
Luís José de Sarupai o . . . . •
Rodrigo Maria da Sí lva Salerna .
Pernando António Rebulo . . .
João da Fonseca Tôrres . . • •
Custódio António da Silva ..
"
Alfredo Augusto Hipólito Correia
Maximi ano e Costa.
Manuel Gregório Rocha •..
_
Joaquim José Vaz da Gama Barata
Castelino Francisco Jorge Pais

1
1

Capitão.
Capitão.
Capitão.
Capitão.
Decreto

1
2
2

2.

1
2
1
2

Tenente-coronel.
Capitão.

Decreto

1
1
1

1
1
2

1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1

1
1

u.o 10:099.

Decreto n.v 10:099.
Capitão.
Capitão.
Teneute-coronnl ,
Capitão.
Capitão.
Capitão.

1
2
2
2
2

Capitães
António Aires da ~ilva
António Rebêlo de Lemos
Manuel
'oares Fernandes
Beirão
Baltasar
José Ferraz
Henrique Guilherme da Costa Carvalho.
António Fernandes
Barbosa
J asá Vaz da Costa Roxo •
Antúuio Ulpiauo Rodrigues ,
José Antunes
••
Jaime Augusto
da Fonseca Mesquita Padrão.
António Rebêlo
Luís Lopes Ramos da Silva
José Uomes .
Manuel Alves de Almeida
..•
António Augusto Machado ~Ioreira
Antouio Nunes de Andrade ..
Salvador Jo,é da Costa •
Lopo :\Iaria do larmo
•
-Iúlio Augusto da Conceição Yilar
António Antunes,
•
-Iosé Uome Nortadas
Francisco Lope de Oliveira
•
•\ ngu. to X aguei ra Oonçal ves .
Vitoriano ,Jost" da Hilva Ba tos
Luís GOlOCS de Azevedo
José )lartius
.1

POBtOB

a que corresponde
o venctmonto
que actualmente
recebem

"

0..0

10:099.
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Nomos

José Ricardo • • . . • . .
José Alves de Sá . . . • .
José António Baptista.
. .
Francisco Gomes de Almeida .
Joaquim Marques da Silva. .
Ernesto Xavier de Carvalho • "
José Maria Ferreira da Cunha Jú-

Número
de perlodos
de aumento
de
10 por cento
de .Ôldo

1
1
2
1
1
1
1

nior.

Augusto César de Brito . . . ..
Júlio César da Silva Cordeiro ..
Arisfides Alberto da Silva Cas-

2
2
1

queiro.

João Avelino Ferreira . . . . •.
José Louren90 Alves de Moura..
Aurélio Behsiário Carrajola 'I'r avassos Neves.
António Eugénio Lopes da Silva
José Cabral. . . • • . . . . ..
Henrique Jacinto Ferreira de Carvalho.
Artur José Celestino da Conceição
António Artur Montenegro Lôbo
Alberto Janes Garcia Fialho
Abílio José Salgado. . .
Luís Rodrigues de Lemos
António Albino Aleixo. •
António Semedo Pereira .
António Marques • . . • • .~.,
Manuel de Oliveira Chaves e Abreu
João Maria Jonet . •
Manuel Feliciano da Costa Bandarra.
'
José Garcia ......•••.
,
Francisco de Serpa Machado Pi-

1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2

mentol.

Joaquim António Pereira. • . ..
Francisco António de Almeida Moreira.
José Pereira da Cunha, . . • •
José Júlio Pimentel Martins.'
.
Manuel Machado tlom'es de Sousa
Faustino de Sá Noglwira. • . .
F'rancisco Matias Falcão. . . .
Alexandre Alves dos Snntos . .
José Peixoto da Cunha Moreira.
J soé Soares Perreira. • • . . .
I\;lanuel Luís. • • . • • • • • .
Alavro Mendes Abóbora • • • •
António Maria Pereira de Morais

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
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Postos
a que corresponde
o venclmeuto
que actualmente
recebem
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Nome.

Augusto do Nascimento Lopes
Damião J osé Pago. de 1\1elo. .
António Joaquim Pereira ..
Berardo Martins Andorinho
Manuel Pereira da Costa . .
António Marques. • . • . •
ManuelI>ias.
. . . . • • . • •
Joaquim Inicio de Jesus Caeiro.
Júlio Antunes.
. . . . . . . .
F'rancisco Rodrigues
Limão •..
Boaventura
Augusto da Cunha Figueiredo.
Luís de Castro e Almeida
Manuel Correia Dias.
.
Joaquim Carlos Pereira
Júlio Afonso Nunes
João Pires ...
Joaquim Henriques
J osé Uastauheira
.' unes . • • .
Joaquim Augusto
Jordão Guerr a
Frederico
Vítor GOJne~ Mariares
António Alves Tavares
. .
José Vicente da Hilva Hena.
Carlos Augusto de Oliveira
Fernão
de Magalhães
Nuno de
Sousa.
José Maria Mendes.
José Paulo Bursau .
Rodolfo de S. Boaventura Viana e
Andrade.
Manuel António Lopes Sardinha
Jerónimo Cândido Cabral Madeira
Manuel Mendes Si lva .....
Ricardo Tomé Dias da Silva • .
Frederico Teixeira Pimental
. .
João .Iosé de Sant.Ana Banazol .
Henrique
Cnrrusca
. . . . • •
António AUf'lIsto Dias.
. . • .
Cele: tino Maria dos 'autos .•.
Adrião de Andrade
.•....
-.
Alberto
'orreia Pinto de Figueiredo Pimentc!.
Luís
'ândido Ascensão da Silva
Corvo.
Henrique de Piguulrcdo Santos.
.
Manuel Ferraz de Menese . . . .
João David Hibriro
de Andrade
Tomá de Ataíde de Almeida Caiola
Jcsualdo de Jesus Maria Alves

Número
da perfodos
de aumento
de
10 por cento
do sôldo

1
1
2
2
2

1
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

2
2
2

1
1
2
2
1

1
1
1
2

1
2

2
1
1
1
2
1
2

1
1

1

Posto.
a que" corr -ponde
o vencimento
que actualmente
recebem
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Nomes

.Iosé Joaquim de Almeida
..
Sebastião da Cruz Fernandes.
Carlos .J úlio de Abreu e Sousa
Manuel de Sousa Coutinho . . • .
Antóuio de Brito Coelho de Faria
Francisco de Paula Ferreira
•
Silvério
de Castro
Abrantes
de
Melo Borges.
António Alexandre Ferreira
. • .
-Iosé Ferreira Marques da Cunha
-João Soares Branco • . . . . . .
Silvério
Augusto
de Vasconcelos
Ernesto Augusto Pinhci ro ..•
Francisco do Assis Crispim .•
Augusto Eduardo Marques . . •
.João Manuel Rocha Júnior
.•.•
Albino Cândido do Almeida Júnior
-Iúlio Guerreiro
da Conceição Pereira Caldas.
António Lucas Pinto.
• •
TOluás Camilo.
• . . .•
•João Carlos Pinto Ribeiro
António Goulart Cardoso
Nuno Augusto de Avelal' Pinto 'I'avares.
.\ntónio Nunes Varão
.
José Lúcio da Fonseca Saraiva
Caldeira.
Reinaldo Santelices de Castro Lima
Ismael Teixeira da Silva .•
Francisco Joaquim Ferreira
•..
Manuel Bl'á" de Faria
. • . . •
Vasco Homem de Figueiredo
• . .
António Luís de Oliveira Santos
António Aurélio Falcão •
José Marques • • . . . •
•João Petlro Magalhães .•
Alfredo Alves Pinto Vilar
António Moreira de Sousa
.
Manuel .Toaquim Desidério Pacheco
Ernesto Estanislau
da Veiga Ventura.
José António de Novais Teixeira
António Ferrão
. . . . • . . .
José Miguel Garcia de Andrade .
Mário Alexandre Comte 'I'orpia .
Luciano .•......•.
Artur Marques Salgado
..
Américo Augusto Guilherme

Numero
de podados
do aumento
de
10 por conto
de sôldo

2.' Série

Poetas
a que corresponde
o venclmento
que actualmento
recebem

1
2
1

1
1
2

2
1
1
2

1
2
1
1
2
2
2
1

1
1
1
1

2
2

1
1

1
1

1
1
1
1
1
2

1
2

2
1
2
2

2
2

2
2

i'renentc .
Major.
Major.
Major.
Major.
J\Iajor.
Major.
1\1ajor, d. n.· 10:(1.)9.
Decreto n.· 10:099.
Decreto n.· 10:099.
Decreto n.' tO:099.

Decreto n.' 10:09!t
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N.o 1

Nomes

Número
de perfodos
de aumento
de
10 por couto
do sôldo

João Roselldo Dias
.
-Ioaquim Rodr-igues de Oli veira .
[·'red.crico Augusto Santa Clara.
Eduardo da Cunha Oliveira
. .
Josó Caetano ~lazioti Salenra Garção.

2
2
2
2
2

PORtOS

a que corresponde
o veuctmeuto
que actualmente
recebem

Decreto n.s 10:000.
Decreto
)'Iajor.

n.? 10:09P.

Decreto n.? 10:099.
Decreto

n.s 10:099.

Tenentes
António João ~os ::-Iantos
Luís Alves dc Aguiar
.....
Miguel Augusto Ferreira Pinto.
Manuel Josó de Oliveira
....
'I'ibúrcio ~ uues da Silva.
Manuel Pedro dr Jesus Perreira
.l oão Marques de Miranda
...•
José Luís da Conceição Rihns . .
Joaquuu
Cavalheiro da Conceição
Luís .ro~é do Matos
.
Artur Guc<1e,; Pinto
Carlos Augusto Pereira de Castro
Herculano
Pereira Ovór lo
Francisco de ((uedes Aui il
Emídio José de Ahucida .
'I'orpos José. . . . . .
Francisco Soares Pinto.
rbauo Dias Furtado

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
2

Capitão.
Capitão.
Capitão.

9. ° - linislério da Gama - t. a Direeçl0 Geral- 3.a Bepariiçio
a) Declara-se que, tendo sido concedida por portaria
publicada no Diário do Govêrno n.? 260, 2.3 sórle, do 4
de Novembro do 19:?G, a m dalha .do cobro de Filantropia e Caridade do Instituto de Socorros a Náufragos às
praças abaixo indicadas, ó-lhes permitido usar a respectiva insígnia:
Segundo sargento artlfico Júlio Fernandes Sanches,
n.? l:H, da 1.a companhia do regimento de sapadores
mineiros.
Segundo arg nto Armando Dius Ferreira, n.? 1:793,
da. 3. a butaria do regimento d artilharia n. o 3.
Suguudo 'arg(\ll to J OSÓ Fernandes, li. ° 30, da secção
de motrnlhudorus
do regimento de infantaria n.? 16.
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b) Declara-se
que, tendo sido agraciado
com a cruz
de prata de Mérito Militar com distintivo branco por
Sua Majestade
o Rei de Espanha o sargento ajudante
Raúl da Cruz Pereira, n.? 32, da 5.a companhia do regimento de infantaria
n." 15, é-lhe permitido usar a respectiva insígnia.

10. o -Ministério

da Guerra -

1,:1

Direcçáo Geral- 5. & Repartição

Nos termos do artigo 19.0 da lei de 3 de Abril de 1896
publica-se a seguinte sentença:
O réu Silvestre Gomes, ex-soldado n.? 128/5:731 da
5. a companhia do batalhão n. o 1 da guarda nacional republicana o actualmente
roei uso n.? 352/5:818 da Cadeia
Nacional,
foi condenad o pela sentença de fi. 60 do pro- '
cesso apenso n. o 4G8/921 o requereu
a revisão do seu
processo,
o que lhe foi concedido pelo venerando
acórdão do Supremo Tribunal Militar, consta fi. 41 do auto
de revisão também nponso.
Deduzidos
neste Tribunal os fundamentos
da sua inocência, foi citado o Ministério Público, que nada opos.
Discutida
a causa om audiência do j ulgamonto e propostos quesitos ao júri, verifica-se das suas respostas estar o réu inocente do crime por que foi coudenado pela
referida soatonça.
Nestas circunstâncias
julgo improcedente
o não provada a acusação, declaro nula a sonteucu quo coudcnou
o réu e õsto reabilitado
perante
a sociedade, devendo
ser pôsto cm Iiberdado ti restitutdo
ao gOzo de todos os
seus direitos.
Arbitro lhe outrossim
/1. indemnização
quo requereu,
isto é, a importância
dos seus voncimontos como soldado
da guarda nacional rr-publicuua
desde 12 de Junho do
1921 até hoje.
Publique-se,
e, tendo transitado
cm julgado, remota-se
para o Diário do Oocêrno C Ordem do E.cél·CitO c afixe-se
à porta do Tribunal.
nos termos legais.
Lisboa,
15 do Agosto do 102[i.- José Uibf'ú'o Castanho, juiz uuditor-c- Allolro Céeor Pina, coronel do onge-

nharia.
Acordam os do Supremo Tribunal Militar :
O promotor ele justiçn .i unto do 2. o 'I'ribunnl Militar
desta cidade por dever dn ofício rvcorre ela sr-ntença que
absolveu o réu Ailvostro Gomes, ox-soldudo n.? 128/5:721
0
da 5.a companhia do batalhão
0. 1 da guarda
nacional
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republicana, actualmente recluso n. o 352/5:818 da Cadeia Nacional, quo foi condenado por sentença a fi.... do
processo apenso, tendo requerido a revisão do seu processo, o que lhe fôra concedido, acórdão dêste Tribunal
a fi.... , processo apenso. O réu foi absolvido por sentença
de que veio o presente recurso, em vista das respostas
do júri aos quesitos formulados; foi julgada improcedente e não provada a acusação, declarada nula a sentença proferida, reabilitado o réu e arbitrada ao mesmo
a indemnização que pediu, até passar em julgado a sentença. O processo seguiu os seus termos.
O que tudo visto:
Negam provimento ao recurso, porque a sentença fez
justa aplicação da lei aos factos segundo as respostas do
júri e porque também se não praticaram nulidades de
que êste Tribunal deva conhecer.
Lisboa, 17 de Dezembro de 1925.- Bernardo Botelho
da Costa, juiz relator - Rosado, generalSilveira, general-Pereira
..Nunes, contra-almirante.

11.

o -Ministério

da Guma - 2.a Dirreção Gwl - 5_A Rcptrtiçit

a) Pum. execução do determinado na circular n-? 27,
de 19 de Dezembro do 1925, da 2.:\ Repartição da Direcção Geral dos Serviços Administrativos do Exército
se publica a seguinte relação do oficiais módicos na situação de reserva.

POltOS

Coronel

.
»
»
»
»
»
»
»

»

"

Nome.

. Arnaldo Pacheco Dias Tôrres ...
Manuel António Afonso Salgueiro.
.Ioaquim Pinto Valente ....•.
Abílio Bncta das Neves Barreto ..
Júlio Ernesto de Lima Duque ...
João 'arlos Mascarenhas de Melo.
António
<la Cunha Prelada.
. . . . •
Manuel Ferreira
Correia Lopes Barriga'
'
.•.
Pompeu de Carvalho Mirabcau
F'ranci 'co Correia do Mato:!. • . • . •

2

2
2
3
2

3
2
2
3
2
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Nomes

Postos

I
Coronel

. . . . Ecruando de Miranda Monterroso .
»
Manuel Augusto Soares Valejo . •
T enente-corone!
Abílio Augusto Coxito Granada ..
Major . . . . . Augusto N uues Correia Júnior
. .
»
Jor go Vieira .,
.......••
»
António José da Mota Campos Júnior
»
Jorge de Almeida Monjardino .•..
»
Albino de Paiva Curado . . • . . •
»
Levy Maria de Carvalho c Almeida.
Capitão.
. Artur Gomes de Carvalho", . . . . .•
»
Júlio da Silveira
Freire Brandão TeI mudo. . . . . . . . .
»
Albino Augusto Pacheco .
"
José Varela.
. . . . . .
»
Lúcio 'I'olentiuo da Costa
»
José Augusto Teles . ...
Tenente .
. João Baptista Nunes da Silva.

1
2
2
2

2
1
2
1
1
1
2
1

b) Devidamente rectificado se publica o vencimento
que compete ao oficial na situação de reserva cm seguida
mencionado, que passou a esta situação por decreto de
29 de Agosto de 1925:
Coronel médico Pompeu de Carvalho Mirabeau, 539t$09.
c) Rectificados se publicam os vencimentos nos termOR do despacho ministerial de 21 de Julho do ano
findo que manda incluir no cálculo da pensão de reserva a gratificação diferencial no oficial em seguida
mencionado :
Coronel médico Manuel Afonso Salgueiro, 418;$82.
d) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917:
Medalha

de ou.ro

3.° grupo (le companhias do saúde, capitão do quadro
auxiliar do serviço de saúdo Teodobaldo Gomes de Azevedo Tõrres.

2," Série
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~Iednlba de oobre

1.0 grupo de companhias de saúde, segundo sargento,
n. o 1 :893, da 7. a companhia Manuel Cardoso.
e) Para cumprimento do disposto nos artigos 1 o e 9.0
do regulamento da lei n.? 1:39,1, de 7 de Dezembro de
1922, publicado na Ordem do Exército n." 5, 1.a série, de 8 de Abril do 1925, se faz público que estão
abertos por espa~o de trinta dias, :t partir da data da
publicação
da Ordem do Exército, os concursos a que se
referem os citados artigos, para os lugares, actualmente
vagos, de directore de serviço e assistentes nos Ilospitais Militares de Lisboa e Porto.
Êsses lugares são os seguintes:
No IIos pital Militar do POrto:
Director do Serviço de neurologia e psiquiatria.
Director do Serviço de bacteriologia.
No IIospital Militar de Lisboa:
Director do Serviço de neurologia e psiquiatria.
Director do Serviço do bacteriologia.
Assistente do Serviço de oto-rino-laringologia.
Assistente do Serviço do radiologia e fisioterapia.
Além dos oficiais médicos do quadro permanente poderão ser admitidos a concurso o nomeados os oficiais
médicos do quadro especial a que :;e refere o artigo 5.0
do decreto n. o 7:823, no uso das regalias conferidas por
êste decreto.
Os mesmos concursos serão documentais e de provai'!
práticas e os concorrentes devem enviar, pelas vias competentes, à Insp cção Geral do Serviço de Saúdo do
Exército, os requerimentos e mais documentos a que se
refere o artigo 4.0 do aludido r 'guIamento, a tempo do
nela darem entrada até) o último dia do prazo acíma referido.
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b) Declara-se que foi mandado prestar

2." Série

serviço na Ma-

nutencão Militar o tenente do serviço de administração
militar, na disponibilidade,
da Silveira.

Joaquim

Gonçalves Duarte

c) Declara-se que foi mandado prestar serviço na Escola de Aplicação de Cavalaria, como tesoureiro, o capítão do serviço de administração militar, na disponibilidade, tesoureiro secretário da mesma Escola, José Gomes Ferreira Soares de Mesquita.

d) Em conformidade com as disposições do decreto de
14 de Novembro de 1901, se publica o valor de N para
o corrente ano:

8

Capitão

e) Declara-se que foi mandado prestar serviço na regimento de artilharia n. o 7, como secretário, o alferes do
serviço de administração militar, na disponibilidade, António Rodrigues Cardoso.
f) Declara-se que foi mandado prestar serviço na Escola de Tiro de Artilharia de Campanha, como tesoureiro, o tenente do serviço de administração militar, na
disponibilidade, em serviço no 1.0 grupo de companhias,
de administração militar, Serafim Jacinto dos Santos.

Conselho Superior de Promoções
Éditos de trinta. dias

Pelo Conse1ho Superior de Promoções correm édítoe
de trinta dias, a contar da data da presente Ordem, citando os oficiais abaixo designados para, querendo, apresentarem contestação, tendo vista dõste processo ou seus
representantes
na secretaria do mesmo Conselho, como
recorridos que são, num processo de recurso que no
mesmo pende, em que é recorrente o sargento ajudante
do regimento de infantaria n. o 6 Luis Artur 'I'oixeira,
que recorre por se julgar preterido na promoção ao
põsto imediato polo actual alferes Herculano São B oaventura Azevedo.

2.' Série
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Recorridos:
Alferes da mesma arma: António Veiga, Mariano Álvaro Ferreira, Manuel Xavier Pereira Simões, Abílio
Sales Martins, Francisco Nunes da Conceição Caetano,
Herculano Pereira Guerreiro, José Leite Ribeiro, Ccsário Tavares Coelho, Herculano São Boaventura do Azovedo e Carlos Oliveira da Silva Chainho.
Pelo Conselho Superior de Promoções correm éditos
de trinta dias, a. contar da data da presente Ordem, citando os oficiais abaixo designados para, querendo, apresentarem contestação, tendo vista dêste processo ou seus
representantes
na secretaria dêste Conselho, como recorridos que são, num processo do recurso que no mesmo
pende, em que é recorrente o sargento ajudante do regiInento de infantaria 0.° 19 António Feliciano Correia
Branco, que recorre da sua preterição na promoção ao
pósto de alferes, pelos actuais alferes José Leite Ribeiro,
Cesário Tavares Coelho e Herculano São Boaventura
Azevedo.
Recorridos:
Alferes da mesma arma: António Veiga, Mariano Álvaro Ferreira, Manuel Xavier Pereira Simões, Abílio
Salos Martins, Francisco Nunes da Conceicão Caetano,
Herculano Pereira Guerreiro, J osó Leite Ribeiro, Cosário Tavares Coelho, IIerculano São Boaventura de Asevedo, Carlos Oliveira da Silva Chainho.
Sargentos ajudantes da mesma arma: Luís Artur
Teixeira, António Saraiva, Aniceto da Cruz Gregório,
António Beato, António Paula, Duarte Militão, Josó Pedro Pires, Armínio de Ferreira de Almeida Cruz, José
Alf~edo da Fonseca, José Gonçalves, Alfredo Migucns,
Júlio Capelo Franco Duarte, António Augusto Flores,
Afonso Neves, Carlos de Araújo Castro Fráguas, Alberto Escoto, Amadeu Acácio Salgado Dores, João Augusto ROlo Gonçalvos.

Ohltuárlo

1925
Julho
Setembro

General 0.0 divisão, na situação de reserva, Alfredo António Rufino Rato.
17 -Major,
reformado,
Fernando
Evangelino
Gomes
Guimarães,
7-
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21-l\Iajor,
reformado, Raul Maria Narchial Franco.
27 - Capitão, reformado, Aníbal Augusto da Silva.
28 - Capitão de infantaria Bernardino
José Vieira.

1926
Janeiro

2-

"

5-

Coronel de infantaria
José Cardoso Pinto Queimada.
Tenente-coronel
do serviço de administração
militar António José Pereira do Lago.

Reo"tificRQões
Na Ordem do Exército n.O 29, 2.· série, do ano
1. 2, onde se lê : «15 de Novembro do corrente ano»,
«15 de Novembro de 1921,,; p. 959, 1. 9, onde se lê;
deve ser suprimida
esta palavra j p. 963, 1. 6, onde
deve ler-se: a9.»

findo, p. 942,
deve ler-se:
"miliciano",
se lê: "25,,,

José Esteves da Ooneeição Mascarenhas
Está conforme.

o Director

da 2.& Direeção Geral,

MINISTERIO DA GUERR
6 DE FEVEREIRO DE 1926

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.1l Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

1.•- üeeretes
lIioistério da Guerra - ~ . a Direcçãe Geral-t.

a

Repartição

Hei por bem decretar, 'sob proposta do Ministro da
Guerra e nos termos da loi n. o 1:817 de 20 de Agosto,
e decreto n." 11:077, de 14 do Setembro, ambos de 1925,
que se pague o subsidio mensal de 61$ a D. Adelaide
Belard de Araújo Ramos, D. Maria Helena Belard
Araújo Ramos, D. Fernanda Belard de Araújo Ramos
e D. Maria Alda Belard de Ara{ljo Ramos, órfãs do capitão de artilharia Januário de Araújo Ramos.
O Ministro da Guerra o faça publicar. Paços do Govêrno da República, 23 de Janeiro de 1926.-BERNA1tDINO
M.ÂcHADo- José Esteves da Coneeicão Ma8carenlias,
~

2. o-Por

decretos de 23 do mês findo:
lioislério da Guerra - Rtpartição do Gabinete

Condecorado com o grau de oficial da Ordem da TOrre
o Bspada, do Valor, Lealdade e Mérito, pelos rolevsntitlsimos serviços que prestou, pula coragem, dedicação
O inexcedível
amor pátrio que revelou nos combates de
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4 e 5 de Outubro de 1910, para o advento de República,
pelo que se acha ao abrigo da alínea c) do artigo 9.° do
Regulamento das Ordens Militares Portuguesas, o capitão do regimento de infantaria n. ° 17 Fernando Mauro
de Assunção Carmo.
linistério da Guerra- f.A Direcção Geral- f.'o Repartição
Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, deelO de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
desde 1 de Novembro de 1924, ao tenente-coronel do
secretariado militar, em serviço no estado maior do
exército, Miguel Rodrigues Centeno, por ter completado
30 anos de serviço efectivo como oficial.
Reforma

Coronel, o capitão na mesma situação Francisco Pereira do Figueiredo, nos termos da lei n." 1:477, de 4 do
Outubro de 1923.
linistério da Guerra- f.A Direcção Geral-

ta R~partição

Abatido ao efectivo do exército o capitão miliciano do
estado maior de cavalaria: piloto aviador, Frederico da
Fonseca Rosado e Almeida Pinheiro, por ter em 17 de
Dezembro do ano findo completado o tempo de ausência
necessário para constituir deserção,
Abatido ao efectivo do exército o tenente miliciano do
infantaria do quadro especial, da guarda nacional republícana, Manuel Joaquim Romaneiro, por em 16 do corrente mês ter completado o tempo de ausência nece 'sário para constituir deserção.
Batalhão de sapadoros mineiros de reserva

'I'onentes milioíunos de pioneiros de resorva, os tonoutes milicianos de pioneiros do regimento de sapadores
mineiros António Adriano Piros da Silva, António Almiro de Figueiredo e Júlio Cirilo de Castro, todos nos
termos da alínea b) do artigo 2.° da lei D.O 743, do 24
de Julho de 1917.
Alferes milicianos de pioneiros do resorva, os alforcs
milicianos de pioneiros do regimento do sapadoros mi-
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neiros Floriano Vítor Borges, Armando Oorreia Duarte
Melo, Mário do Carmo Pacheco e J oaq uim Augusto Cardoso, da companhia de sapadores de praça Guilherme
Ribeiro dos Santos e Alberto Vílaça de Carvalho e da
companhia de torpedeiros Artur Matias Morais, todos
nos termos da alínea b) do artigo 2.° da lei n.? 743, do
24 de Julho de 1917.
Companhia de caminhos de ferro de reserva

I

Tenentes milicianos de caminhos de forro de reserva,
os tenentes milicianos do caminho H do ferro, do batalhão
de caminhos de ferro, António Emídio Abrantes e Leopoldo Schroter do Oliveira Pires, o do parque automóvel militar Arnaldo Campos Ventura e Artur Tropa,
todos nos termos da alínea b) do artigo 2.0 da lei n. o 743,
de 24 do Julho de 1917 ..
Alferes miliciano de caminhos de ferro do reserva, o
alferes miliciano de caminhes de ferro do batalhão do
caminhos de ferro Augusto Gomes Fróis Júnior, nos
termos da alínea b) do artigo 2. o da lei n. o 743, do 24
Julho de 1917.
Companhia de telegrafistas

de reserva

Capitão miliciano de tolcgrafistas do reserva, o capitão miliciano do tolegrnfistas do batalhão do tclogrnfistns
Joaquim Rodrigues Gonçalves, nos termos da alínea ú)
do artigo 2.° da lei n. ° 743, de 2-i de Jnlho do 1017.
Tenento miliciano de tolcgrafistas de reserva, o tenente miliciano do tolegrafistas do estado maior do ongonharia Augusto Bastos Ferreira do Amaral, nos terlllOS tia alínea b) elo artigo 2.° da lei n." 743, do 24 de
Julho de 1917.
Alferes milicianos de telegrafistas de reserva, os alferes
milicianos de tolegrafistas, do batalhão de telograflstas,
Carlos IIonriqu s o da companhia de tolegrafistas do
praçn António do Figueiredo do Nascimonto Voiga o José
Raimundo Forreiru, todos /lOS termos <ia nlínca ú) do
artigo 2.° da lei n." 743, do 24 elo Julho de 1917.
Companhia de pontoneiros de reserva

Tenentes milicianos de pioneiro!'! de reserva, os tCl~on·
tos milicin.I1os d pioneiros do batalhão elo pon tonoiros
Juimo

fenclolwa

Rilx-iro

() Carlos

Mendonça

ambos nos termos ela allnea ú) do artigo
11.° 743, do 24 do Julho 1917.

Ríhoiro,
j.o

da lei

•
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Brigada. n. o 1 de oaminhos de terro

Tenentes milicianos de caminhos de ferro de reserva,
os tenentes milicianos de caminhos de ferro José de
Moura Feio Terenas e Joaquim Pedro Ferreira Júnior,
ambos nos termos da alínea b) do artigo 2.0 da lei
n.? 743, de 24 de Julho de 1917.
Alferes milicianos de caminhos de forro de reserva, os
alferes milicianos de caminhos de ferro Manuel Antunes de Almeida e António Verissimo de Sousa, ambos
nos termos da alínea b) do artigo 2.0 da lei n. o 743, de •
24 de Julho de 1917.
Brigada n.· SI de oaminhos de ferro

Tenente miliciano de pioneiros de reserva, o tenonte
miliciano de pioneiros Alfredo Moreira do Amaral, nos
termos da alínea b) do artigo 2.° da lei n." 743, do 24
de Julho de 1917.
Alferes miliciano de telegrafístas de reserva, o alferes
miliciano ~de telegrafistas Luis Adolfo Gama, nos termos
da alínea b) do artigo 2.° da lei n. ° 743, de 24 do Julho
de 1917.
Regimento de obuses de campanha

Tenente miliciano do quadro especial, o tonente Mário Chartors Shortney do Azevedo, nos termos do § 4.0
do artigo 5.° do decreto n.? 7:823, do 23 de Novembro
de 1921, por em tempo competente tor sido julgado ao
abrigo da condição 2."- do artigo 1.0 do referido decreto,
contando a antiguidade desde 11 do Junho de 1921.
Disponibilidade

O tenente-coronel José da Costa Pereira e Silva (I os
tenentes Alfredo Abeilard Vieira e Augusto Quadro Tolos de Sampaio, todos de infantaria o adidos, com licença ilimitada, por estarem ao abrigo do artigo LOdo
decreto n.? 11:214, de 30 do Outubro último.
Adidos

Os capitães, do regimento de infantaria n. o G, upranumerário J oaqnim Pires Benites, e de infantaria em
disponibilidade António Germano Scrrão dos Reis Júnior, por terem sido requisitados para desemponhn- '0missões de serviço dependentes do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 7.0 do decreto de 20 do Novembro de 1914.
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Reserva

O capitão do regimento de infantaria n. o 29, Rui Osório de Rebelo Cardoso da Fonseca e Castro de Valdoloiros, por ter sido julgado incapaz do serviço activo
pela junta a que se refere o artigo 4.° da lei n.? 1:777,
de 2 de Maio de 1925.
O capitão chefe de música do regimento de infantaria
n.? 12, Joaquim Luís Ferreira de Barros, por ter sido
julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar
de inspecção.
Reforma

O coronel, na situação de reserva, Guilherme Augusto
Gomes Pereira, por ter atingido o limite de idade, nos
termos do n. o 2.0 do artigo 3.0 do decreto de 25 de Maio
de 1911.

lioistério 4. Guerra - 2.· Direcção Geral- 7.· Repartição
Nulo e de nenhum efeito o decroto de 22 de Agosto
do 1925 (Ordem do Exército n,o 17, 2. a série, do mesmo
ane), que passou à situação de reserva o capitão farmacêutico miliciano Domingos Correia Arouca Júnior, por
ter sido dado pronto para todo o serviço da sua especialidade pela junta a que se refere a lei n. o 1:777, de
2 de Maio do ano findo.

lIinistério da Gnerra- Direcção Geral dos Serviços Admidistrathus
do Etército - t.' Repartição
Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.0 do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n.? 1:039, do 28 de Agosto de 1920,
desde 13 de Agosto do ano findo, ao tenente do serviço
dfl administração militar José Bento, por ter completado
8 anos de serviço ef ctivo como oficial, nos termos do
referido parágrafo.
Disponibilidade

O tenente do serviço de adminí tração militar, adido,
José Armando da Palma Graça; que, de regresso do
Ministério das Colónia', se eprosentou em 18 do corrente.
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3. o - Por decreto de 30 do mês findo:
Ministério da Guem - Repartição d. Gabinete

Condecorado com a medalha militar de ouro da classe
de bons serviços o goncral José Rodrigues Lopes de
Mendonça o Matos por se achar ao abrigo do § 1.0 do
artigo 8.° do regulamento para a concessão da medalha
militar, aprovado ):lor decreto de 28 de Setembro de 1917.
Condecorado com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços, por se achar ao abrigo da alínea a) do
§ 2.° do artigo 8.0 do regulamento para a concessão da
medalha militar, aprovado por decreto de 28 de Setembro
de 1917, o tenente do regimento de infantaria D.O 7 António Paula Santos.
linistério

da Goma -1. a Direcção Geral- 2,& Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o parágrafo
único do artigo 6.0 do decreto 5:570 de 10 de Maio de
1919, modificado pela lei 1:039 de 28 de Agosto de 1920,
a contar das datas que lhes vão designadas, aos oficiais
em seguida mencionados:
Artilharia

de campanha

Coronel, graduado, Alfredo Augusto de Oliveira Machado e Costa, adido, no Ministério de Instrução, desde
1 de Dezembro de 1925, por ter completado 31 anos de
serviço efectivo desde que foi promovido u tenente.
Tenente-coronel
Manuel do Espcrgueira Góis Pinto,
na disponibilidade, desde 1 de Dezembro de 1923, por
ter completado 21 anos de serviço efectivo desde quo foi
promovido a tenente,
Tenente JDliseu Jos6 Pinto Vilas Boas, no regimento
de artilharia 6, dosde 20 de Dezembro de 1925, ton mte
miliciano do quadro especial Manuel da Silva Dias, no
regimento o.e artilharia 5, desde 1~ de Setembro do
1925, por terem completado 8 anos de serviço efectivo
como oficial.
Cavalaria
Major Francisco Xavier da. Cunha Aragão, no Estado
Maior de Cavalaria, desde 15 de Novembro do 192:3,
por ter completado 20 anos do servíçe efectivo como oficial.
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Capitão António Barata de Matos Heitor, adido, no
Ministério das Colónias, desde 1 de Novembro de 1924,
por ter completado 14 anos de serviço efectivo como oficial.
Tenentes: Santiago Pence de Castro, no regimento de
cavalaria 1, desde 6 de Maio de 1925, António José de
Santana Crato, no regimento de cavalaria 10, desde 20
de Dezembro de 1925, por terem completado 8 anos de
serviço efectivo como oficial.
Infantaria.
Tenente-coronel Eduardo Bandeira de Lima Júnior,
na disponibilidade, desde 25 de Outubro de 1925, por
ter completado 25 anos de serviço efectivo como oficial.
Major António Lopes Rebêlo de Andrade, na disponibilidade, desde 20 de Agosto de 1924, por ter completado 20 anos de serviço efectivo como oficial.
Capitães: Manuel Joaquim Ramos Coelho, adido, no
Ministério das Colónias, desde 17 de Agosto de 1924,
Augusto Martins Nogueira Soares, no 3.° grupo de metralhadoras, J oãç Coelho Teixeira, promotor de justiça
do 1.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa, desde 1 de
Novembro de 1925, por terem completado 20 anos do
serviço efectivo como oficial, José Luciano Martins Correia, no regimento de infantaria 15, Luis Gonzaga Tadeu, no regimento de infantaria 33, Adelino Delduque
da Costa, adido, no Ministério das Colónias, desde 1 de
Novembro de 1925, por terem completado 14 anos de
serviço efectivo como oficial.
. Tenentes: João Tomás Gonçalves, adido, no Ministéno das Colónias, André Dias da Silva, no regimento de
infantaria 35, desde 2 de Setembro de 1924, ficando
respectivamente nulas e de nenhum efeito as partes dos
decretos de 22 de Setembro e 31 de Dezembro de 1925
q~e lhe concederam as mesmas vantagens, Carlos da
Silva Carvalho, adido, no Ministório das Colónias. desde
2 de Setembro de 1924, Manuel Gomes de Araújo, no
3.° ~rupo de metralhadoras, Joaquim Videira, na Gua:dl\
NaclOnal Republicana, desde 20 do Dezembro de 1925,
tenentes milicianos, Alfredo Augusto da Costa Pereira,
ajudante de campo do comandante da 3.a divisão do
exército, desde 1 do Novembro de 1924, Abílio Augusto
Taborda , no reaimento
d íufantaria 8, Mariano Moreira
D
Lopes, no r gímonto de infantaria 15, José Antunes
Boavida, no r gimento de infantaria 31, desde 12 do So-
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tembro de 1925, Herculano Rosado Ramalho e José António Pombinho Júnior, no regimento de infantaria 11,
desde 17 de Dezembro de 1925, por terem completado 8
anos de serviço efectivo como oficial.
Quadro auxiliar dos servíçoa de engenharia

Tenentes: Luis Carneiro, na Companhia de Sapadores de Praça, José Fernandes de Carvalho, na Inspecção
das Fortificações e Obras Militares da 5. a Circunscrição
Militar, desdo 6 de Maio de 1925, por terem completado
8 anos de serviço efectivo corno oficial.
Ministério da. Guerra. - 2.· Dírecção Gera.

Director geral da 2. a Direcção Geral do Ministério da
Guerra, o general, em disponibilidade, Bernardo de Faria
e Silva.
Lstadc maior general

General, o coronel do estado maior de artilharia
campanha Ricardo Júlio Ferraz.

de'

Brigada n.s 2 de oaminhos de ferro

Tenente miliciano de artilharia do costa de reserva, o
tenente miliciano de artilharia de costa Manuel Domingues dos Santos, nos termos da alínea b) do artigo 2.°
da lei n.? 743, de 24 de Julho do 1917.
1.0 batalhão de artilharia

de cesta

Capitão da 5.11 companhia, o tenente Júlio Mário da
Silva Nascimento.
1." seoçêo de reserva de artilharia

de oosta

Capitão miliciano de artilharia de costa de reserva, o
capitão miliciano de artilharia de costa do 1.0 batalhão
de artilharia de costa Luis Heitor Neuparth, nos termos
da alínea b) do artigo 2.° da lei n." 743, de 24 de Julho
de 1917.
Tenentes milicianos de artilharia de costa de reserva,
os tenentes milicianos do artilharia de costa do 1.0 batalhão de artilharia do costa, António Alberto TOrres Garcia, João Carlos Adrião do Sequeira, Manuol Marques
Teixeira de Oliveira, João de Ornelas da Silva e João
Dias Cardoso Júnior, todos nos termos da alínea b) do
artigo 2.0 da lei n.? 743, de 24 de Julho de 1917.
2." secção de reserva de artilharia de oosta
Tenentes milicianos de artilharia do costa de reserva,
os tenentes milicianos de artilharia de costa do 2.0 bata-
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lhão de artilharia de costa, José Augusto Ferreira da

Silva, Bernardino José Barbosa Júnior e José Paulo Teixeira do Amaral, todos nos termos da alínea b) do artigo 2.° da lei n.? 743, de 24 de Julho de 1917.
1.a secção de reserva de artilharia

de guarnição

Tenentes milicianos de artilharia de guarnição de reserva, os tenentes milicianos de artilharia de guarnição,
do estado maior de artilharia a pé, João Henriques Camacho e do batalhão de artilharia de guarnição Leonel
de Quina Ribeiro e Félix Borges de Medeiros da Horta,
todos nos termos da alínea b) do artigo 2.° da lei n.? 743,
de 24 de Julho de 1917.
2. secção de reserva de artilharia
1

de guarnição

Tenentes milicianos de artilharia de guarnição de reserva, os tenentes milicianos de artilharia de guarnição
do batalhão de artilharia de guarnição, Jorge António
.José de Melo, António Homem da Cunha Côrte Real e
João de Brito, todos nos termos da alínea b) do artigo
2.° da lei n.O743, de 24 de Jolho de 1917.
3.1 secção de reserva de artilharia

de guarnição

Tenentes milicianos de artilharia de guarnição de reserva, os tenentes milicianos de artilharia de guarnição
do grupo de artilharia de guarnição, José de Almeida
Belo e Jolto Coelho de Vaseoneelos Faria, ambos nos
termos da alínea b) do artigo 2.° da lei n.? 743, de 24
de Julho de 1917.
Arsena) do Exército

Capitão, o tenente do estado maior de artilharia a pé
António Caldeira Pinto Robocho.
Disponibilidade

O tenente-coronel de infantaria J osé Luís Lobo da
Costa, o capitão de cavalaria Zarco Gomes Pereira da
Câmara e o alferes de infantaria, pilõto aviador, Eduardo
LObo Santos Moreira, todos adidos, com licença ilimitada,
por estarem ao abrigo do artigo 1.0 do decreto n.? 11:214,
de 30 de Outubro último.
Supranumerários

General, o coronel do artilharia de campanha, supranumerário, José Justino Toixeira Botelho.
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o

capitão de infantaria, em disponibilidade, Henrique
dos Santos Nogueira, por ter sido nomeada professor
provisório do Colégio Militar, nos termos do artigo 157.°
do regulamento literário do referido Colégio, de 31 do
Julho de 1925.
Adidos
0

Os capitães, do 1. batalhão de artilharia de costa
Francisco David Calder, por lhe ter sido concedida licença
ilimitada; de cavalaria, em disponibilidade, Zarco Gomes
Pereira da Câmara, por se encontrar desempenhando
uma comissão de serviço dependente do Ministério das
Colónias, nos termos do artigo 7.0 do decreto de 20 de
Novembro de 1914; do 2.~ batalhão de artilharia de costa
Walter Lima, e do regimento de infantaria n. o 6 Vítor
Hugo Antunes, por terem sido requisitados para desempenharem comissões de serviço dependentes do referido
Ministório, nos termos do mesmo artigo e decreto.
Reserva.

Generais, os coronéis, na mesma situação, António
Lopes Soares Branco, Nicolau 'I'olentino Pereira Homem
Teles e Eduardo Pellen, nos termos do artigo 441.° do
decreto de 25 de Maio de 1911.
O general José Rodrigues Lopes de Mendonça o Matos, director geral da 2.:1 Direcção Geral do Ministério
da Guerra, por ter atingido o limite de idade, nos termss do n.? 2.° do artigo 2.° do decreto de 25 do Maio
de 1911.
Reforma.

O general Teófilo José da 'I'riudado, O coronel José
Narciso Ferreira de Passos e o capitão Francisco Gomos
de Almeida, todos na situação de rosorva, por terem
atingido o limite de idade, nos termos do n. ° 2.° do artigo 3.° do decreto de 25 de Maio de 1911, e o tenente,
miliciano de artilharia do campanha do quadro especial
Esmeraldo Tavares qÔl't R :~l,
por ter ,sido julgado incapaz de todo o serviço pela Junta hospitalnr de inspoc-

ção.

Alferes miliciano, o ex-alferes miliciano de infantaria
Lázaro dos Santos Monteiro, nos termos do decreto
n." 10:099, de 17 de Setembro de 1924, por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pelas juntas a quo
refere o mesmo decreto.

so
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linistério da Guerra - Direcção Geral dos Serviços Admiuistrativos
do Elército - f.A Repartição
Concedidas as vantagens de que tratam o § único do
artigo 6.0 do decreto n. o 5:570, de 10 de Maio do 1919,
alterado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920, e
despachos ministeriais posteriores, desde 1 de Nevembro de 1924, ao coronel do serviço de administração mi.
Iitar Alfredo Ernesto Maltês Pico e ao tenente-coronel
do mesmo serviço Júlio Eugénio Segurado Achemann,
por terem completado respectivamente 30 e 25 anos de
serviço efectivo como oficiais, nos termos das referidas
determinações, ficando por esta forma rectificados os de.
crotos respectivamente de 25 de Julho e 10 de Janeiro
de 1925, que lhes concederam aquelas vantagens.
2.1 dlvlsllo
Inspecção dos serviços administrativos

Tenente, contando a antiguidade desde 1 de Janeiro
do corrente ano, o alferes do serviço de administração
militar Hipólito Dâmaso das Neves, nos termos do ar.
tigo 84.0 da lei de 12 de Junho do 1901.
7.° grupo de companhias de administração

militar

Tenente, contando a antiguidade desde 1 de Janeiro
do corrente ano, o alferes do serviço de administração
militar Joaquim de Melo Póvoa, nos termos dos artigos 82.0 e 84.0 da lei de 12 de Junho de 1901.

4. o -.- Portarias

Por portarIa de 23 do mês findo:
ioistério da Guerra - 2.& Direcção Geral- 5 lo Repartiçi8
Promovido a aspirante a oficial módico miliciano, nos
termos da alínea a) do artigo 1.0 da lei n.? 779, do 22
de Agosto do 1917, O soldado n.? 2:453 da 1.11 companhia do 1.0 grupo do companhias do saúdo, Vasco Loopoldo Sobral Dias.
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Por portarIas de 30 do mês findo:
lIinistério da Gnerra - Reparlição do Gabinete
Tendo sido colocado na situação de reserva, por docreto dosta data, o gonoral Jos6 Rodrigues Lopes do
Mendonça e Matos, quo desde Março do 1920 exercia o
cargo de director geral da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra: manda o GovGrno da República Portnguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o referido oficial pela muita competência profissional, superior inteligência, dedicação, extrema lealdade o muito zõlo que manifestou DO exercício do tam importante comissão de serviço, na qual prestou os mais altos o relevantes serviços,
e bem assim no desomponho
todos os cargos quo durante a sua longa carreira militar lhe foram confiados o
em cujo desempenho pôs sempre cm evidência as suas
excelentes qualidades do carácter, inteligência, saber o
patriotismo e muita dedicação pelas institnrçõos republicanas, sendo tais serviços considerados como extraordinários e importantes.

ao

Exonerado de presidente da comissão nomeada por
portaria de 7 de Fevereiro de 1924, inserta na Ordem
do Exército n.? 4, 2.a série, do mesmo ano, o general
José Rodrigues Lopes de Mendonça e Matos, e nomeado
para o substituir o general Bernardo de Faria e Silva.

5. o - Por determInação do Govêrno da República:
Ministério da Guerra - 2. a Direcção Geral- ta Reparlição
Chefe da 2.11 secção, o capitão do estado maior do cavalaria, adjunto da La secção, Vitorino Gama de Oliveira Barata.'
6.· Divisão

Ajudantes de campo do comandante, o capitão do ostado maior do artilharia a pó Albano Anselmo Baía da
Costa LObo e o tenente miliciano do estado maior de infantaria Joaquim Augusto Nunes.
Oampo entrinoheirado de Lisboa

Adjunto da inspecção do material, o capitão do estado
maior de engenharia, da Escola de Aplicação d Engenharia, Francisco Nicolau de Sousa Dias GonIllo.
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Estado maior de engenharia

Capitão, o capitão do batalhão de ponteneiros Yorgílio António Gomes Ferreira Quaresma.
Companhia de telegrafistas de reserva

Alfores miliciano de caminhos de ferro de 'reserva, o
alf0ros miliciano de caminhos do ferro de reserva da brigada n. o 2 de caminhos de forro Luís Adolfo Gama.
Estado maior de artilharia

a pé

Oapitão, o capitão do grupo de artilharia
~ão Albano Anselmo Baía da Costa Lõbo.
2.· batalhão de artilharia

de guarni-

de costa

Capitão da 2. companhia, o capitão do estado maior
de artilharia a pé José Augusto Monteiro do Amaral.
3

Estado maior de artilharia

Tenente, o tenente de artilharia
da Encarnação Abrou.

de campanha

de campanha Manuel

Regimento de oavalaria

n.O 1

Tenente, o tenente do estado maior de cavalaria Carlos Afonso do Azevedo Cruz Chaby.
Regimento de oavalaria n.s 2

Teu0ut(\, O tenente
António da Costa.

do regimento

de cavalaria n. o l5

Regimento de cavalaria n.· 9

Tenente, O tenente do regimento de cavalaria n.? 11
Josó Cardoso Martins de Meneses, pelo pedir.
Estado maior de infantaria.

Major, o major do regimento do infantaria n.? 17 Armando Augusto Pires Falcão.
Capitão, o capitão do regimento do infunsarin n.? 13,
Fernando Augusto Rodrigues, pelo pedir.
Tenente, o tenente do 7.° grupo do metralhadoras António Monso Salaviaa, pelo pedir.
Tenente, supranumerário, o tenente de infantaria, supranumorário, da guarda nacional republicana Emídio
Augusto Vorgllio, pelo pedir.
Tenente miliciano, o tenente miliciano do regimento
do Infantaria n. o 13 Joaq tlim Augu to Nunes,
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Tenente, o tenente do regimento
Francisco José Ferreira, pelo pedir.
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n.· 6

de infantaria n,o 8

Regimento de infantaria n.s 8

Comandante do LOba talhão, O maj 01' do regimento de
infantaria n.? 29 Joaquim Peixoto Martins Mendes Norton, pelo pedir.
Ajudante do 2.0 batalhão, o alferes, supranumerário,
José do Egipto Pereira Veiga.
Regimento de infantaria n.· 12

Chefe de música, o alferes chefe de música do regimento de infantaria n. o 19 J OSÓ Luciano Graça, pelo pedir.
.
Regimento de infantaria n.· 115

Alferes, supranumerário,
o alferes, supranumerário,
do regimento do infantaria n.? 7 Francisco Nunes da Coneeíção Caetano, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.· 18

Tenente,
republicana
pedir.

o tenente do infantaria da guarda nacional
Manuel António 'I'eixeiru de Macedo, pelo
Regimento de infantaria

n.· 19

Chefe de música, o tenente chefe do música J osó Maria Cordeiro.
Regimento de infantaria n.· 21

Tenento, O tenente do ostado maior de infantaria Manuel de Jesus Campos.
Regiment.o de infantaria n.· 28

Capitão da 12.11 companhia. para os efeitos da alinoa g) do n. o LOdo artigo 434.0 do decroto do 25 de
Maio de 1911, o capitão do estado maior de infantaria
Fernando do Castro da Silva Canodo.
Regimento de infantaria n.O32

Tenente, o tenente do regimento de infantaria n. o 13
José Miguel, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.· 34

Segundo comandante, o coronel do estado maior d
infantaria José Augusto Rodrigues.
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Distrito de reoruta.mento n.O14

Adjunto, o tenente do regimento de infantaria n.? 14
Carlos do Rêgo Baíam.
1.0 grupo de oompanhia.s de administração

militar

Tenente, o tenente do quadro auxiliar do serviço de
administração militar do 5.° grupo de companhias do
mesmo serviço Procópio Castelo Branco, pelo pedir.
ESQ.uadrilha de aviação de treino e depósito

Oficial de administração militar, o tenente miliciano
do serviço de administrução militar, do quadro especial,
do 1.0 grupo de companhias do mesmo serviço, Joaquim
de Sousa Duarte Borrego.
Quadro especial o. que se refere o artigo 15.°
do decreto n.· 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenente miliciano, o tenente miliciano do mesmo quadro do regimento de infantaria n.? 32 Teotónio de Malta
Jota, pelo pedir.
Escola de Aplioação de Engenharia.

Adjunto, o capitão do estado maior de engenharia. Vergilio António Gomes Ferreira. Quaresma.
Inspecção do serviço telegràfioo militar

Tenente do quadro auxiliar dos sorviços de ongonharia, o tenente do mesmo quadro do depósito geral de
material de pioneiros Carlos de Melo.
Inspecção de artilharia de campanha

Inspector, interino, o coronel do estado maior de artilharia. de campanha Aníbal Augusto Sanches de Sousa
Miranda.
Comissão técnica de infantaria

Exonerado de vogal o major do estado maior de infantaria Amadeu Teixeira de Serpa.
Comissão técnica do serviço de saúde

Vogal, o tonent -corouel módico Custódio Luís de Oliveira Pcssa, em substitutção do coronel módico José Gomes Rib iro, que passou à. situação de reforma.
Depósito Central de Fardamentos

Capitão, o capitão do orviço de administração milita~,
adjunto da 2.& Repartição da Direcção Geral dos Sorvi-
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ços Administrativos
Carvalho.

do Exército,

Adriano

Joaquim de

Depósito geral de material de aquartelamento
Depósito territorial do Porto

Director, o tenente-coronel do serviço de adminíatrnção militar, na situação de reservo, José Bernardo Proença.

6.°_

Hillislrrio d~ Guerra - Rtparlição

do Gabinele

a) Declara se que o general José Rodrigues Lopes de
Mendonça e Matos, que pela presento Ordem é colocado
na situação de reserva, continua desempenhando
o cargo
de inspector da 2.11 Inspecção dos Monumentos Militares, para que foi nomeado por portaria do () de Dezombro de H)14, inserta na Ordem do Exército n.? 31, de
14 do referido mês.

b) Doclnra-se que o número de candidatos a admitir
ao curso do pilotos aviadores é do 12, sendo do 13 também o número de candidatos a admitir ao curso de ohsorvadorcs aeronáuticos, devendo os requerimentos dar
entrada na Inspecção de Aeronáutica Militar no prazo
do dez dias, a contar da data da publicação da presente
Ordem.
Os oficiais que tenham requerido anteriormente à publicação do decreto n." 11:29G, de 30 de Novombro de
1025 (regulamento da Escola Militar do Aviação), para
fazerem o antigo curso da aeronáutíca militar, dovom
enviar à. Escola Militar do Aviação declaração dos cursos a quo desejani, segundo a nova legislação, ser admitidos.
c) Doclaru-so qne o verdadeiro nomo do soldado
134 da 8.tL companhia do regimento d infautnria
n.? 1, que foi louvado por portaria de 29 do Outubro do
ano findo, inserta na Ordem do Exército n, ° 28, 2. tL sório, do mesmo ano, ó Artur Carlos e n110António Car108, como consta da referida Ordem.
n.?

d) Doclarn-so que pelo tenente do 3.° batalhão
gimonto de infantaria n. ° 8 Francisco Cardcso

do roo
Sil va
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foram oferecidos ao Arquivo Histórico Militar os seguintes documentos de carácter histórico militar:
Regimento de milícias de Barcelos, 1.3 companhia.
Relação dos indivíduos que pagaram o seu fardamento, L
Relação das praças que ficaram devendo o seu fardamente (Junho de 1831), L
Relação de altas e baixas da mesma companhia no
mês de Novembro de 1831, L
Livro de registo da 4.& companhia (1807), 1.
Idem, da 5." companhia (1813), 1.
Colecção das Ordens do dia (ano de 1810). 1.
Documentos arábicos para a História Portuguesa
(1790), L
Nota descritiva dos combates desde os Açõres até
o cêrço do Põrto e combates conseqüentes, desde
1828 a 1834, 1.

e) Declara-se que, pela Sociedade Portuguesa da Cruz
Vermelha, foram agraciados com as mercês abaixo designadas os oficiais em seguida mencionados, aos quais
(~permitido o uso das respectivas insígnias:
Cruz VerJnelha de De<UcaQão

Major, na situação de reserva, João dos Reis Gomes.
Capitão de infantaria, com o curso do estado maior,
Raúl Frederico Rato.
Medalha

de A&"radecbnento

Segundo sargento da 6.8 companhia do batalhão n.? 2
da guarda nacional republicana Manuel António Saldanha.
Medalha

de Louvor

Capitão do estado maior de infantaria Gastão Ribeiro
Pereira.

f) Declara-se que, por decreto de 11 de Dezembro do
ano findo, in erto no Diário do Gouêmo u.? 295, 2.& sórie, do 16 do mesmo mês e ano, foi condecorado com o
grau de com ndador da Ordem Militar de Cristo
capitão do estado maior do infantaria Florentino Coelho
Martins.

°
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g) Declara-se que por portaria do Minístóric da Instrução Pública, de 22 de Janeiro último, publicada no
Diário do Govêrno n. o 20, 2. a sério, foi nomeado o coronel de artilharia Alfredo Augusto de Oliveira Machado
e Costa. professor efectivo do Colégio Militar e professor
assistente da Faculdade de Sciõncias do Lisboa, pura
fazer parte da comissão encarregada do proceder à revisão dos programas do ensino secundário.
7. o -lIillislério

da Guem -

t." Direcção Geral - 2.' Reparlição

a) Em conformidade com o disposto no decreto quo o
promoveu e parecer do Conselho Superior de Promoções
de 26 de Fevereiro do ano findo, declara-se que o general, supranumerário, Abel Hipólito "ai ocupar na escala
do generalato o seu respectivo lugar desde 30 de Janeiro
do corrente ano, por ter chegado nesta data à sua altura
de promoção ao referido põsto na arma a que pertenceu.
b) Declara-se que, por estar ao abrigo do § 1.0 do artigo 2.0 do decroto n. o 7:823, de 23 de Novembro do
1921, passa a estar inscrito na escala dos sargentos ajudantes o primeiros sargentos para a promoção para o
quadro permanente o tononto miliciano de cavalaria Álvaro Boça de lrragão Ferreira.
c) Declara-se que o capitão chefe do música Baltasar
da Conceição Falcão, na situação de disponibilidade, 1l0H
termos do § único do artigo LU da lei n. o 1 :250, de 6
de Abril de 1922, deixa
estai na. mencionada situação
por lho ter cabido no respectivo quadro a vaga do roforido posto.

ao

d) Declara-se que os tenentes de infantaria, em dís- ,
poníbilidudo, Augusto Quadros '1\\1e8 de Sampaio o AI- .
fredo Abeilard Vieira so encontram prestando serviço
na guarda nacional republicana.
e) Declara-se que os tenentes, do artilharia de campanha Manuel da Eucarnação
Abreu e chofo do música
Jos6 Maria Cordeiro, ambos om disponibilidade, chegaram à sua altura para entrar nos r<,spoctivos quadros.

f) Em conformidade C0111 as di poaiçõos do doer to do
14 do Novembro do 1901 e em harmonia com o parecor
do Conselho Superior do Promoções, de 20 de Murço de
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a
1021, insorto na Ordem do Exército n." 10, 2. sório, do
mesmo ano, na parte que ainda fõr aplicável, se publica
o valor do N para o ano de 1926.
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Esta média foi calculada pelo número de promoções
efectuadas por vaga nos últimos 5 anos, mas em virtude
<10 parecer acima citado, nos quadros om que há excesso
de oficiais e que por
se motivo não há promoções em
conformidade com a lei n.? 971, de 17 de Maio de 1020,
o N é nulo, sendo contudo nêle contados os oficiais que
nalgum dos anos anteriores nõle estiveram.
ê

g) Em conformidade com o § 5.0 do artigo 21.0 do decreto de 25 de Maio de 1911, se publica a média do número de capitães o tenentes promovidos ao posto imediato nas diferentes armas.
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h) Declara-se que o capitão de infantaria, piloto aviador, em disponibilidade, Alfredo Dovallo Portugal devo
ser mandado apresentar na Inspecção Geral de Aeronáutica Militar, onde fica prestando serviço como adjunto,
deixando de prestá-lo como segundo comandante do 1.0
grupo de esquadrilhas de aviação República.
i) Declara-se que o capitão de infantaria, piloto aviador, em disponibilidade, Carlos Fernando da Cunha e
Almeida passa a prestar serviço como segundo comandante do 1.0 grupo de esquadrilhas de aviação República,
deixando de prestá-lo como comandante da esquadrilha
n.? 1 de observação do mesmo grupo.
j) Declara-se que o capitão de infantaria, pilôto aviador, em disponibilidade,
José Pereira Gomes Júnior
passa a prestar serviço como comandante da esquadrilha
n.? 1 de observação do 1.0 grupo de esquadrilhas de
aviação República.

lc) Declara-se que o tenente de cavalaria Carlos Afonso de Azevedo Cruz Chaby esteve apresentado no Co16gio Militar desde 2 de Dezembro de 1924 a 1 de Dezembro de 1925, desempenhando primoiro as funções de instrutor auxiliar interino de gimnástica e depois as de instrutor auxiliar interino do equitação.
l) Declara-se que o major de artiíharia a pé, em disponibilidade, Fernando
Cardoso de Albuquerque foi
mandado prestar serviçb no 1. ° batalhão de artilharia de
costa, como comandante do 3.° grupo.
m) Declaru-so que o tenente-coronel de infantaria, em
disponibilidade, o em serviço no regimento de infantaria
n.? 21, Joaquim Augusto Tôrros foi mandado prestar
serviço na escola do aplicação do infantaria, como director da secção de tiro.
:fl:ste oficial fõra mandado fazer serviço, por nota, no
referido regimento, como comandante do 1.0 batalhão.
n) Declara-se que o major do infantaria, em disponibilidade, Manuel Valente foi mandado prestar serviço no
regimento de infantaria n. ° 21, como comandante do 2.0
batalhão.
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o) Vencimentos que, nos termos da lei n. o 1:668, de 9
de Setembro de 1924, competem aos oficiais em seguida
mencionados transferidos para a situação de reserva:
Pela Ordem. do Exército n.? 28, 2.a série, de 1925:
Coronel de cavalaria Artur de Calça e Pina da Câmara Manuel, 212a72.
Capitão de infantaria Roberto de Figueiredo, 239817,
sendo: pensão de reserva, 17M; 0,14 por cento, 176~8;
lei n.? 1:332, 46629; do vencimento total 87a54 são pelo
Minilitério das Colónias, sendo Moçambique a.última província onde serviu, e 151a63 pelo Ministério da Guerra.
Pela Ordem do Exército

n." 29,2.& série, de 1925:

Capitão de infantaria José Maria Fernandes, 253,$78,
sendo: pensão de reserva, 182650; 0,14 por cento, 36828;
lei n. o 1:332, 356; do vencimento total 136678 são pelo
Ministério das Colónias, sendo Angola a última província onde serviu, e 1176 pelo Ministério da Guerra; tem
uma diuturnidade.
Pela Ordem do Exército n. o 1, 2.· série, do corrente
ano:
Coronel de artilharia de campanha Alfredo Vítor
Coelho de Oliveiro, 534668, sendo: pensão de reserva,
374637; 0,14 por cento, 7655; lei n.· 1:332,152676;
tem três diuturnidades.
Pela presente Ordem do Exército:
General José RodrigU#ls Lopes de Mendonça e Matos,
806640, sendo: pensão de reserva, 5046; lei n. o 1:332,
302640; tem 5 anos de permanência no põsto de general.
Capitão de infantaria Rui Osório de Rebelo Cardoso
da Fonseca e Castro de Valdoleiros, 82696, sendo: pensão de reserva, 82650; 0,14 por cento, 646; tem uma
diuturnidade.
p) Vencimentos que, nos termos da lei n." 1:668, de9
de Setembro de 1924, competem ao oficial em seguida

88

ORDEM DO EXImCITO N.· 2

2.· Série

mencionado que foi separado do serviço pela Ordem do
Exército n. o 28, 2. a série, de 1925:
Tenente de cavalaria João Francisco Poejo, 88863,
tem uma diuturnidade;
nos termos do artigo 13.0 do
regulamento disciplinar do exército recebe 50 por cento
desta importância.
q) Vencimentos que, nos termos da lei n. o 1:668, de 9
de Setembro de 1924, competem ao oficial em seguida
mencionado transferido para a situação de reforma:
Pela 01'd~m do Exército n.? 29, 2.a série, de 1925:
Capitão miliciano de pioneiros do quadro especial
Francisco Ponce Álvares, 37607, sendo: pensão de roforma, 36636; 0,14 per cento, 671; nos termos do artigo 34.° da lei n.? 1:039, recebe 506.
r) Veneimentos que, nos termos do decreto n.? 10:099,
de 17 de Setembro de 1924, competem ao oficial em seguida mencionado que pela presente Ordem do Exército
é transferido para a situação de reforma:
Alferes miliciano de infantaria Lázaro dos Santos
Monteiro, 279~52, sendo: pensão de reforma, 158882;
60 por cento de invalidez, 95629; 10 por cento sõbre o

total, 25;$41.

8) Rectificados se publicam os vencimentos nos termos
do despacho ministerial de 21 de Julho de 1925, que
manda incluir no cálculo de pensão de reserva a gratificação .diferencial, aos oficiais na situação de reserva
em seguida mencionados:
Coronel Henrique

César da Silva Barahona e Costa

700806, sendo: 33M55 pelo Ministério das Colónias e
364651 pelo Ministério da Guerra.
Coronel Fernando de Sousa Magalhães, 47M83.
Coronel Artur César Monteiro Guimarães, 420606,
sendo: 37844 pelo Ministério das Colónias o 382,$62
pelo Ministério da Guerra.
Coronel Joaquim José Saloma Garção, 442~83.
Coronel João Luís Crisóstomo da Silva, 471690.
Coronel Manuel de Campos Ferreira Lima, 313643.
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Coronel Manuel José Pereira Caldas, 367668, sendo:
10677 pelo Ministério das Oolónias e 356691 pelo Ministério da Guerra.
Ooronel Arnaldo
Oosta
Cub r al de Quadros,

551tS82.
Coronel António Norton Marinho :FaleM, 464~71.
Coronel Manuel Frederico Rosário Santana de Miranda, 411850, sendo: 441$45 pelo Ministério das Colónias e 367805 pelo Ministério da Guerra.
Ooronel Elias Augusto da Rocha Rodrigues Bastos,
478638.
Coronel Jorge Artur de Almeida Luis de Sequeira,
532642.
Coronel António Lopes Soares Branco, 461640.
Coronel Álvaro Nobre da Veiga, 494616.
Ooronel José de Sousa da Rosa Júnior, 395646.
Ooronel Plínio Satúrio Braga Pires, 478638.
Ooronel João Pedro Peixoto da Silva e Bourbon,
309619.
Coronel José Roma Machado de Faria e Maia, 384658,
sendo: 24635 pelo Ministério das Oolónias e 360823
pelo Ministério da Guerra.
Ooronel Oarlos Roma Machado de Faria e Maia,
604664, sendo: 145853 pelo Ministério das Colónias e
459611 pelo Ministério da Guerra.
Coronel Francisco de Paula Cabral, 468605.
Coronel Hermano José de Oliveira Júnior, 386625.
Coronel José António Ferreira Madail, 271637.
Coronel Luis Augnsto Leitão, 464671.
Coronel Leopoldo Cãndido Rodrigues, 49M16.
Ooronel José Alexandre 'I'ravaasos, 494816.
Ooronel João Maria de Aguiar, 440641, sendo: 109~68
pelo Ministério dita Colónias e 330673 pelo Ministério
da Guerra.
Coronel José Correia de Mendonça, 387822, sendo:
15657 pelo Ministério das Colónias e 371665 pulo Mi.nistório da Guerra.
Coronel Ernesto Augusto- da Cunhu Ferraz, 462672.
Coronel Manuel Maria de Oliveira Ramos, 478838,
sendo: 190,$49 pelo Ministério do Interior e 287889 pelo
Ministério da Guerra.
Coronel José Joaquim Peres, 428866, sondo: 100t$ó2
pelo Ministério das Colónias e 328814 pelo Miniatório
da Guerra.
Coronel Artur Teixeira Bastos, 435662, sendo: 206691
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pelo Ministério do Interior, 1031$91 pelo Ministério da
Instrução e 12~80 pelo Ministério da Guerra.
Coronel João Augusto Veiga da Cunha, 386,$98, sendo:
40676 pelo Ministério das Colónias o 346622 pelo Ministério da Guerra.
Coronel António Gouveia Portocarrero
Teixeira de
Vasconcelos, 405672.
'I'enente-coronel Álvaro Pereira de Gouveia, 202~36.
Tenente-coronel Estêvão Paulo Afonso, 30DtS94,sendo:
2M37 pelo Ministério das Colónias e 2806[,7 pelo Ministério da Guerra.
Major Ernesto Henrique dos Santos Pestana, 19M.
Major José Miguel de Oliveira Mata e Silva, 209t$OJ.
Major José Augusto Vítor Queiroz, 188,$54.
Major Egídio Augusto de Sousa, 331806, sondo: 19;$90
pelo Ministério das Colónias e 211616 pelo Mínistério
da Guerra'.
Major José Diogo Lopes da Costa 'I'oriaga, 2G1 15.
Capitão Alfredo de Sousa Andrade, 15M45.
Capitão Aurélio Belisário Carrajola 'I'ravassos Nevos,
228609, sendo: 30680 pelo Ministério das Colónias e
198609 pelo Ministério da Guerra.
Capitão José Vicente da Silva Sena, 169838, sendo:
18831 pelo Ministério das Colónias e 151;$07 pelo Ministério da Guerra.
Capitão Silvério de Castro Abranches Melo Borges,
190602.
As rectificações supra são a partir da data do referido despacho.

t) Declara-se que é Teodorico Teixeira Pímentol, e não
Frederico Teixeira Pimentel, o capitão na situação do 1'0,
serva que vem incluído na relação publicada na Ordem
do Exército n." 1, 2.a série, do corronte ano, a p. 55.
u) Por terem saído com inexactidão novamente se publicam os números de períodos de aumento de 10 por
cento sobre o soldo a que têm direito os oficiais na situação de reserva om seguida mencionados:
Coronétll

Luís Correia Acciaiuoli de Meneses, 2.
Femando da Cunha Macedo, 1.
Jorto Luís Crisóstomo da Silva, 2.
Joaquim Froiro Ruas, 1.
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António da Rosa Martins, 1.
António Germano Serrão dos Reis, 1.
Carlos Augusto Coelho de Vasconcelos Porto, 3..
Pedro Augusto de Oliveira, 1.
Artur Torcato de Moura Coutinho de Almeida de
Eça, 1.
João Carlos PInto Ferreira, 1.
Carlos Augusto Ribeiro de Almeida, 1.
Augusto Alves da Fonseca, 1.
Francisco Ferreira Sarmento, 2, separado.
Abel Augusto Dias Urbano, 2.
Frederico António Lopes, 2.
Capltlto

José Marques, 2.

8. ° -liuislério

da Guerra- t.' DireeçãoGeral- 3.' Reparlição

a) Declara-se que, por parecer do Conselho Superior
de Promoções, num recurso interposto pelo sargento-ajudante do regimento de infantaria n.? 16, Júlio Capelo
Franco Duarte, ao qual foi em parte dado provimento,
o actual alferes Francisco Nunes da Conceição Caetano,
deve SOl' colocado na escala de acesso de sargentos-ajudantes a alferes, imediatamente à esquerda do sargento-aiudanto do regimento de infantaria n.? 12, João Hormigo Dias Marques e à direita do sargento-ajudante do
regimento de iufantaria n.? 16, António Marques de Figueiredo.
b) Declara-se que a data desde a qual devem ser considerados promovidos a aapirantos oficiais os civis Vasco
Novais da Câmara Pestana, Eduardo Seabra de Sousa
Gentil, José Maria Guedes Cabral de Campos, Daniel
Alexandre Sarsfield Rodrigues e Alberto Matos Serras.
queiro Rossa, 6 a de 20 de Novembro de 1925 e não 26
de Novembro de 1925, como consta da Ordem do Exército n.? 28, 2.:1.sério, ti. p . 013.
c) Declara-se que os vordndciros nomes dos primeiros
sargentos cadetes do regimento de cavalaria n.? 8, Henrique da Costa Franca, do regimento de infantaria n. ° 17,
Armando Ferreira Páscoa e do regimento de artilharia
u.? 6, Leonildo Eugénio Jónatas Guapo de Almeida e
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do civil Gonçalo Tristão de Santo Estanislau de Meireles Teixeira Mota, que foram promovidos a aspirantes a
oficiais, pela Ordem do Exército n.? 28, 2.~ série, de 24
de Dezembro de 1925, a p. 911 e 912, são respectivamente:
Henrique da Costa Gomes.
Armando Francisco Páscoa.
Leonilo Eugénio J ónatas Guapo de Alm0ida.
Gonçalo Cristóvão de Santo Estan1slau de Meireles
Teixeira da Mota.
d) Declara-se que, tendo sido concedida por portaria
publicada no Diário do Govêrno n.? 299, 2.a série, do
21 de Dezembro de 1925, a medalha de cobra de filantropia e caridade do Instituto de Socorros a N áufragos
ao então primeiro sargento J os6 Corroia do 5.0 grupo
ele metralhadoras e actualmente sargento-ajudante n. o f)8,
da 5. a companhia do regimento de infantaria n. o 35. (I
ao segundo sargento Francisco dos Santos n." 1:558, da
companhia de telegrafistas de praça, lhes é permitido
usar a respectiva insígnia.

9. o - linistério da Guerra -

2,&

Diretçáo Geral- li. a Repartição

Rectificados se publicam os vencimentos, nos termos
do despacho ministerial d 21 de Julho do ano findo
quo manda incluir no cálculo das pensõ s do roscrv a a
gratificação diferencial ao oficial oui soguida meneionado:
Coronel módico Abíllo Baeta das Novos Barreto, 45 87.

lO.!) -

lillisltrio d~ Guerril- 2.1\ Dimçilo Ileral- 7.:1 Rep~rli~á

Condecorado com a tncdalhn militar da classe do comportamento ex mplar, de harmonia com O regulamento
aprovado por decreto de 28 de Setembro d 1917:
Medalho.

(lO pra1;n.

Capitão farmac utico iuilicinno
.loaquim de 'dstro
Fonseca cm serviço no Depósito Geral do ::\[at rial ~ -

nitáriu,
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da Guerra - Direcção Geral dos Serviços Administrativos
do Exército- P Repartição

Declara-se, para execução do determinado na ci:cc?-l~r
n." 27, de 19 de Dezembro de 1925, da 2.a Repartição
desta Direcção Geral, que o coronel do serviço de administração militar, na situação de reserva, Alfredo 06sar de Araújo Vivaldo, tem vencimentos de tenente-coronel com dois períodos de aumento de 10 por cento do
sõldo.
Obituá.rio

1926
Janeiro 12- Capitão de engenbaria, pilôto aviador, Aurélio Júlio
Botelho de Oastro e Hilva.
»
12- Tenente de infantaria, pilõto aviador, Artur Pedro
Ferreira de Brito.
»
14 - Alferes miliciano de infantaria Joaquim José da Silva
Neves.
»
21- General, na situação de reserva, José Mendes Maldonado Pedroso.
I
»
::!4- Tenente, na situação de reserva, João da Cruz Anastácio.

RectUlcaQõcl-'

Na Ordem do Exercito n.O 19,2.' série, de 1925, p. 606, L 3d,
onde se lê: - um tenente de artilharia de campanha», deve ler-se :
«tenen ts do estado maior de artilharia de campanha Américo Eruestino Gonçalves».
Na Ordem do Exército n.O 25, 2." série, de 1925, p. 824,1. G e 7,
onde se lê: «n. 770 da 7.' companhia do regimento de infantaria
n.O 21:1
.., deve ler-se: .n.O 772 da 7." companhia do regimento de
infantaria n. 20".
a Ordem do Exército II." 1, 2.' série, do corrente ano, p. J 7 ,
1. 2!, onde se lê: «Alvim», deve ler-se: «Aboim».
O

O

T

José Esteoes da Conceição Maecarenhas
Es tá conforme.

o Director

da 1.&Direcçio Geral,

MiNISTERIO

DA GUERRA

22 DE FEVEREIRO

ORDEM

DO
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Publica-se ao exército o seguinte:

1.o -Decretos
Ilillistério da Guerra - Rl'partição do Gahiuele
Hei por bem decretar, sob proposta do Ministro da
Guerra, que, em virtude de deliberação do Conselho da
Ministros, de 13 do corrente, a pona do domiasão aplicada ao ex-coronel do corpo do estado maior João da
Almeida, nos termos da lei n. o 834, de 6 do Fevereiro
do 1919, seja substituída pela de reforma, visto o roferido ex-coronel não ter cometido a falta por que foi punido o se achar somente incurso n1Lalínea d) do n. o 5.°
do artigo 2.0 do decreto n.? 5:3G8, de 8 de Abril daquele ano.
O Ministro da Guerra o faça publicar. Paços do Govêrno da República, 13 do l~everei 1'0 do 10~ô. - BERNARDINO ~IACIIADO --Jo~é Estecee da Conceição Mascarenhas.

MiDist~rioda Guma _La
IIoi por bem decretar,
Guerra e em cumprimento
bunal do Justiça de 17 de
nulo, para todos os efeitos

DirPCçáo Geral- 5.a R~partiçán

sob proposta do lI~inistro d!,
do acórdão do Supremo Tn
Novembro de 1925, que fique
legais, o doer .to do 3 do Ou-

'
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tubro de 1925 que exonerou de auditor do 1.0 Tribunal
Militar Territorial
de Lisboa o bacharel António Rodrigues de Almeida Ribeiro,
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido (I faça
executar.
Paços do Governo da República,
13 ele Fevereiro
de 192G. - BERNARDI~O MACIIADO - José Esteves da

Conceição Mascarenliae,

Hei por bem decretar, sob proposta do Ministro da
G uerra o nos termos da lei n.? 1:817, de' 20 do Agosto,
e decreto n, ° 11 :077, do 14 do Setembro, ambos do ano
fiudo, que se pague o subsídio mensal elo G~OO a D. Júlia
Adclaido
de Ahuoidu
e Sousa LC'i tão , viúva o órfã do
capitão de infantaria
.A llgu sto Xavier Leitão.
O Ministro
da Guerra O façu publicar.
Paços do Go"Orno da República,
G do Fevereiro
do 192G. - Brm,
NARDINO MACHADO -JoiJé
lsstecee da Conceição J/tl8Ca-

renhas.
ITC'i por bom decretar,
sob proposta do 1[inistro da
Guorra e nos termos da lei n. ° 1:817, do 20 de Agosto,
e decreto n.? 11:077, dr 14 do Setembro, ambos do ano
findo,

quo se puguo o snhsldio

mousal

d(· GtSOOa D. Ana

Emília Rosa dl' Almoidn Graça, viúva. do major reformado Manuel Maria do Ahnoida ; D. J os 1'a :\fctolo da
Corte Real c Almeida Allen, viúva do alferes de infuntaria José Guilherme Pereira Allen,
O Ministro da Guerra o faça publicar. Paços elo 80VÔl'110

da Ropública,

NARDIXO MACHADO-José

G de Fevereiro

<ln lD2G. -I3r.mEsteues da Conceição Masca-

renhas.
Hei por bom decrotnr , sob proposta, do Ministro da
G uorra e nos termos da lpi n. ° 1 :1117, do 20 de Agos to,
e decreto 11.° 11:077, do 14 do Setembro do ano findo,
que se pague o substdio mensal de G,600 a. D. Palmira
Noronha
do Ornclas Bruges, viúva do capitão de infantaria Teotónio Octávio de Ornclas Brugo«, e a D. Jon.quina Allgusta ,,\1\'('5 Dual'tt', yiÍl\':l do teUl'nÍ{\ tIl' infantaria .T osé !\I achado ])uarte.
O :\fini"tro eh GUC'!'I'a o faça, puhlic:tl'. Paços do 00-
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13 de Fevereiro do 1026. - BERJosé Esteves da Conceição Masca-

renhas.

2.°_ Por decretos de 6 do corrente mês:
lIinistério da Guerra - Repartição do Gabinete

Condecorado com o grau do cavaleiro da Ordem da
'I'orro e Espada, do Valor, Lealdado e Mérito, pelos 1'0·
levantíssimos serviços que prestou, pela corngr-m, dedicação e inexcedível amor pritrio fi ue revelou nos combates
de 4 e 5 de Outubro de 1910 para o advento da República, pelo que so acha ao abrigo da alínea c) do artigo 9.° do Regulamento das Ordens Militares Portuguosas, o tenente reformado Ricardo Mariano.
Condecorado com a medalha militar do prata da classe
de bons serviços, por se achar ao abrigo das disposições
da alínea c) do § 2.° do artigo 8.° e n.? 1.0 do artigo 11.°
do regulamento para a concessão da me.lulhu militar,
aprovado por decreto do 2~ do Setembro de 1017, o genoral José Pedro do Lemos.

lIiRi~t{rio da Guma-I.a

Diwção Grral- 2.& Repartição

Rejeitado o recurso interposto, perante o Conselho Superi~l' do Promoçõo«, pelo alferes do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia JOSl' António da Conceição, por o
ter sido contra as <lisposi<;õ\.'slcguis.
~ ula O do nonh um cfei to a parte do decreto do 23 de
Malo do ano findo '1lH' deli baixa do serviço militar ao
tenente miliciano do regimento do infantaria n.? 2 José
Al\"~s I'ercira, por ter sido julgado pronto para to<lo o
sorvi o por uma junta extrnordinária do r curso.
Brigada n.v 1 do caminhos de ferro

'I'ononto miliciano de artilharia
<lo campanha dr 1'0sena, o tenente miliciano de artilharia do cnmp.mhu Jo Ó
do Almeida Costa, 1I0!! t -rmos da alínea li) (10 artigo Z. o
da lei 0.° 743, do:?.J: do. Julho de 1017.
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1." secção "dereserva de artilharia de oosta

Alferes milicianos de artilhnria do costa de reserva,
os alferes milicianos de artilharia de costa do 1.0 batalhão de artilharia de costa Manuel Henrique Veres, José
Lourenço Vasco, António Luís Machado Guimarães, José
Manuel da Ponte Metelo e Joaquim Fomandes Duarte,
todos nos termos da alínea b) do artigo 2.° da lei n." 743,
de 24 de Julho de 1917.
2." secção de reserva de artilharia

de oosta

Alferes milicianos de artilharia de costa de reserva, os
alferes milicianos de artilharia de costa do 2.° batalhão
de artilharia de costa Amónio Cortesão Pais, Ilídio José
Félix Alvos, António Vaz Monteiro Gomes, Armando
Cirilo Soares o Fernando Leite de Faria, todos nos termos da alínea b) do artigo 2.° da lei n.? 743, de 24 de
.Julho de 1917.
i.a secção de reserva de artilharia

de guarnição

Alferos milicianos do artilharia. do gunrnição de reserva, os alferes milicianos de artilharia do guarnição
do batalhão
do artilharia de guaruicão Francisco J osé
Caldeira Salinas de Mondanha, Joaquim do Almeida Rato
e Pedro Colostino Caldoira do Castolo Branco, todos nos
termos da alínoa b) do artigo 2.° da lei n. ° 743, do 24
de Julho de 1917.
2.· aecção de reserva de artilharia

de guarnição

Alferes milicianos do artilharia do guarnição do reserva, os alferes milicianos do urtilhm-ia do guaruição
do batalhão do artilharia do guaruição
Fernando Augusto Abrantes e Policarpo .Josó Caldas Machado, ambos nos termos da alínea b) do artigo 2. o da lei n. ° 743,
de 24 do Julho de 1917.
3." secção de reserva de artilharia

de guarnição

Alferes milicianos de artilharia do guarnição <loreserva, os alferes milicianos do artilharia do guarnição, do
grupo de artilharia do guamição João Furiuha Pcroira o
José Saavodra do Pigucircdo o, da bataria do artilharia
de posição, António dos Santos Pinto Teixeira o Alberto
Óscar dos Santos Machado, todos nos termos da alínea b) do artigo 2.° da lei n.? 743, do 24 do Julho <lo
1917.

2.' Série
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1.0 grupo de bataria.s de reserva

Tenentes milicianos do artilharia de campanha de
serva, os tenentes milicianos, do estado maior do artilharia de campanha José de Sousa Carrusca e, do grupo
de batarias de artilharia a cavalo Manuel Pinto Bossa,
ambos nos termos da alínea b) do artigo 2.° da lei
n.? 743, de 2<1de Julho de 1917.

1'l:>- •....-~

4.° grupo de bata.ria.s de reserva.

'I'onento miliciano de artilharia

do campanha de reserva, o tenente miliciano do regimento de artilharia
n." 1 João Maria de Romero, nos termos da alínea b)
do artigo 2.° da lei n.? 743, do 24 do Julho do 1917.
15.·grupo de bata.rias de reserva.

Tonontes milicianos de artilharia do campanha de reserva, os tenentes milicianos do regimento de artilharia
n. ° 2, António Fernandes Tomás Lopes da Cruz o Carlos do Vasconcelos o Sú, ambos nos termos da alínea b)
do artigo 2.° da lei n.? 743, do 24: do Julho de 1917.
6.· grupo de bata.rias de reserva

Tenente miliciano do artilharia

do campanha de reserva, o tenentes miliciano do regimento do artilharia
n. ° 4 Elias dos untos Moura, nos termos da alíu a b)
do artigo 2.° da I i n.? 743, de 24 do Julho de 1917.
7.· grupo de batarias

de reserva

'I'enontes milicianos de artilharia do campanha do roserva, os ten ntes milicianos do regimento do artilharia
n. ° 8 José Dias do Carvalho o do regimento do obuses
do campanha Manuel ele Assunção Barreira, ambos nos
termos da alínea b) do artigo 2.° da loi n.? 743, .do 24
do Julho de 1917.
Distrito de reorutamento n.s 1

'I'enento miliciano do artilharia do campanha do roserva territorial, o tenente miliciano do regimento de artilharia n.? 1 Levi Bcnsabat, nos termos da alínea c) do
artigo ~.o da lei n.? 74:3, do 24 d Julho do 1917.
Disponibilidade

O tenente-coronel António Augusto Dias Antunes o o
capitão Luís Augusto d Oliveira Franco, ambos de infantaria o adidos, com licença ilimitada, por estarem ao
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tubro último.

1.0 do decreto

N.D 3
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n.? 11:214, de 30 do Ou-

Ina.otividade
O tenente do regimento
de cavalaria n. ° 10, supranumerário,
José da Paz Rodrigues,
por ter sido julgado
incapaz do serviço, temporariamente,
pela junta hospitalar de inspecção.
~tinislério da Guma - 2.' Direcção Gml-

~ .• Reparlitão

Concedidas
as vautagons
de qno trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:670, de 10 do :\Iaio do 1919,
modificado pela lei n. ° 1:0B9, do 28 de Agosto do 1920,
a contar de 9 de Janeiro do corrente ano, aos capitães
módicos António Casimiro Pereira de Carvalho, do regimento do infantaria
n." 31, e José Frnncisco César Júnior, adjunto da D.a Repartição
da 2.a Direcção GoraI
do Estado Maior elo Exército,
por contarem
mais de
11 anos do serviço efectivo como oficial.

\lillislérlO da Guerra - 2,~ Dirrcção Geral-

P

Rrpartiçj,

Alferes farmacêutico miliciano, o primeiro cabo TI.O 1:607
da L." companhia do 1.0 grupo do companhias do saúdo,
João Mar quca Canas.
Ministério da Guerra - Direcção Geral dos 8crvjço~ ,~dDljni,lr.llh()~
do E\ército - I, a fiepartição
Concedidas
as vantagens
do quo trata o § único do
artigo 6,° do decreto 11.0 6:[)70, de 10 de :\laio (lo HH9
alterado pela lei n. o 1:030, do ~8 do Agosto do 1020 ~
despachos
ministeriais
posteriores,
dosdo 1 do N ove'mbro do 1026, ao corou-I do serviço do udmiuistrução
militar João do Brito Pimenta (10 Alrnoidn, o, desde 1 do
Novembro
ce H) 2..J:, nos cupitãcs do quadro auxilinr do
mesmo serviço Abel Henriques
Sôco o ~[artilliano l Iomoro de Figueiredo,
por torem completado respectivamente 35 e 15 anos do serviço efectivo como oficiais
nos termos das referidas
determinações.
'

Concedidas as vantagens tlq que t1'lIt:1: o § único do
artigo G.o do decreto n.? 5:G~0) do 10 de :\Cnio tio 1( lO
alterado
pela lei n.? 1:0~0, do 28 de Agosto do 10:30:

2.' Série
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desde 11 do Junho de ano findo, ao tenente do serviço
do administração
militar João Joaquim Vicente Júnior,
e, desde 13 do Janeiro do corrente ano, ao tenente miliciano do quadro especial do mesmo serviço Júlio Ribeiro
da Costa, por terem completado 8 anos de serviço efectivo como oficiais, nos termos do mesmo parágrafo.
Disponibilidade

O capitão do serviço de administração
militar, adido,
de Iicença ilimitada, Jo)"l.oJ osino da Costa, nos termos
do artigo 1.0 do decreto n." 11:214, de 30 de Outubro do
ano findo.

3. ° _. Por decretes de 13 do corrente mês:
Ministério da Guerra- La Direcção Geral- La Ilepartiçiw
Concedidas as vantagens
de que trata o § único do
artigo G.o do decreto n." 5:570, de 10 do 111lio de 1919,
modificado pela lei n." 1:03ú, de 28 de Agosto de 1920,
e d .spachos ministeriais posteriores, desde 1 elo N ovembro de 1024, ao capitão do secretariado militar, em serviço na guarda nacional republicana,
Joaquim José Magro, por ter completado 14 anos de serviço efectivo
como oficial nos termo,' da' referidas determinações.
Concedidas
as vantagens do quo trata o § único do
artigo G.O do decreto n.? 5:570, do 10 do 1\111.iodo 1919,
modificado pela lei n.? 1:030, do 28 de Agosto de 1020,
e despachos ministeriais posteriores, aDS S 'guintos oíiciais do secretariado militar:
Tcncntcs-coronéis
: António Rodrigues Brancal, Manuol do Matos, António I, rancisco da Cu 'ta Júnior c
Jo:,:6 Gouçnlve
do Medeiru Júnior, do de 1 d Novembro de 1024, por terem completado 25 ano eh' serviço
como oficiais nos termos das referida' detenniuacões,
fi 'ando 1)01' li ta forma r ctificados os d icrotos do 21 de
Fevereiro de 1!)~,>, com rdaç. o aos dois primeiros, a,
ro rpcctivumontc,
de 23 de ~[aio C 8 do Ago to do mesmo
uno, com rol, <:11.0 ao doi seguintes que lhos concedem
as mesmas vautugcua.
Cone dida II vnnt, g ns <lu qn trata o § único do artigo G.o do doer to 11.° [):iHO, do 10 de Maio do 1919,
mo lificado pela lei n.? 1:030, do '2 do Agosto do 1920,
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e despachos ministeriais posteriores, aos seguintes oficiais do secretariado militar:
Tenentes: Artur Marques, Alberto Teriaga da Silva
Leitão, Francisco da Silva Viegas, Çornélio José de
Carvalho, Paulo da Conceição Carrilho, José de Sousa
Nunes, Luis Dias Catarino, Cucufato Joaquim TOrres,
António José de Sousa, Manuel da Cunha Lusitano, Rafael de Figueiredo Ministro, José Cândido da Conceição
Baião e Joaquim Vieira Justo, desde 1 de Novembro de
1925, por terem completado 8 anos de serviço como oficiais nos termos das referidas determinações.

Ministério da Guerra - 1.a Ilirecção Geral- 2.& Repartição
3." secção de reserva de artilharia

de guarntçâo

Alferes miliciano de artilharia de guarnição de reserva, o alferes miliciano do artilharia de guarnição do
grupo de artilharia de guarnição António Maria Marques Grácio, nos termos da alínea b) do artigo 2.° da
lei n.? 743, do 24 do Julho do 1917.
Regimento de artilharia

n.· 4

Alferes do quadro auxiliar dos serviços do artilharia
o alferes miliciano António Joaquim Corroia, contando ~
antiguidade dosdo 31 do Dezembro do 1922 o ficando
supranumerário, em todos os postos, até passar à reserva,
nos 'termos do § único do artigo 11.0 da loi do 31 de
Agosto de 1915.
1.- grupo de batarias

de reserva

Alferes milicianos do artilharia. de campanha de reserva, os alferes milicianos do regimento de artilharia
n.? 3 António Augnsto de Paiva Loreno, Afonso Augusto do Rodos Sérgio o Bernardino João Salvador Gracias, nos termos da alínea b) do artigo 2.° da loi n.? 743,
de 24 de Julho de 1917,
Arsena) do Exéroito

'I'onente-coronel do quadro auxiliar dos serviço de
artilharia, o major do mesmo quadro Francisco Ferreira
contando a antiguidade para. todos os efeitos dosdo 3 d~
Outubro de 1925.

2.· Série
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Disponibilidade

O coronel José Augusto Faure da Rosa e o capitão
Artur Ernesto Campos de Oliveira Pinto, ambos de infantaria e adidos, que, de regresso do Ministério das
Colónias, so apresentaram, respectivamente, em 6 e 11
do corrente mês; o capitão do infantaria Severino Gonçalves Guerreiro Chaves e os alferes, de artilharia de
campanha António Afonso Raposo o do infantaria Abílio Gonçalves dos Santos, todos adidos, com licença ilimítada, por estarem ao abrigo do artigo LOdo decreto
n.? 11:214, do 30 do Outubro do ano findo.
Adido

O tenente do regimento do infantaria n.? 31 Joaquim
Augusto Pinto Ribeiro, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de sorviço dependente do
Ministério das Colónias nos termos do artigo 7.0 do decreto de 20 do Novombro de 1914.
Reserva

Os coronéis do regimento de obuses de campanha Alfredo Djalmo Martins de Azovedo e do regimento de infantaria n. ° 6 Carlos Alberto Ferreira da Costa; o major do infantaria, em disponibilidade, António Lopes Rebelo do Andrade e o capitão, supranumerário, do regimento de infantaria n.? 35 José Joaquim Afonso, por
terem sido julgados incapazos do serviço activo pela
junta hospitalar de inspecção.
Reforma

O major do quadro auxiliar dos serviços do artilhalia, em di poníbilidad , José Maria Brás, em harmonia
com o disposto no § único do artigo 84.° da carta de lei
do 12 d Junho do 1901.

Mini tério da Guerra -

t. a Direttão Geral- 3. a Repartição

Condecorado com fi. medalha militar do ouro da classe
de bons serviços, letra O, cm prata, em substituição do
dua medalha de prata da m sma classe, por suti sluzor
às condições oxiaidas na última parto do § 1.0 do artigo 8.° tio regulamento do ~8 do Setembro do 1917,
modificado pelo d r-roto 0.° G:093, d 11 de Setembro do
19H), o primeiro sarg into n.? 1/15i do 2.° squadrão
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do regimento
de cavalaria da guarda
canil, Raúl Augusto dos Santos.

nacional

2.- Série-

ropubli-

Condecorados com a medalha militar de cobre da classe
de bons serviços, letra a, por so acharem nas condições
da alínea b) do § 3.° do artigo 8.° e n.? 3.° do artigo 13.°
do regulamento de 28 de Setembro do 1017, modificado
pelo decreto n." 6:093, do 11 de Setembro do 1919, o sargento ajudante n. ° 1:604 da 7. a bataria do regimento do
artilharia
n." 2, Joaquim Moreno da Cunha, o primeiro
sargento n." 746 da 4.3 companhia do regimento de infantaria n." 10, Domingos António Ferreira, e o segundo
sargento miliciano n.? 451 da 2.3 companhia do regi.
monto de infantaria de reserva n." 35, Mário Pereira Uibeiro.
lIiDl~tério

da Guma -

f.1l Direcção Gml- P

Rfparliç:ío

Nomeado professor
efectivo do 5.° grupo do discipli.
nas do Colégio Militar, nos termos do artigo 159.° do
rogulameuto lit rário do mosm,o. Colégio, O major do cavalaria Carlos dos Santos Natividade.
Yini lé;io da Guerra - 2. n Dir~l1áo Gera!- 5.11 Rtpartitão
Couoo.Iídas as vantagens
de quo trata o § único do
artigo G.? do decreto n.? 5:570, do 10 de )fai~ do H110
modificado pela loi n.? 1:030, do 28 do Agosto do 1020;
des,do 23 do Janeiro do c,orl'ollto ,HIlO, por cornpll.tnr
nuns do 2'3 anos de sorvrco efectivo como oficial, ao
tenente coronel médico do regimento do lnfantarln n.? G
Vitorino de Sousa Mngalhãos,
Concedidas as vantagens
do que trata o § único do
artigo
do decreto n." 5:570, do 10 do Maio do 1010
modificado pela ~oi n.? 1:039"uo 28 do Agosto do 19~O:
Jesdo, 8 do ~ ?n('u'o do correu to nno, ao lIlnjor médico do
IIOSllltal :\lllttar do Elvas Manuel Joaquim lIa Silva o
Mata Júnior, por contar mais do 17 anos do serviço efectivo como oficial.

a.o

1.0 grupo de companhias

do "aúdo

Capitão médico mil ici~lllO, nos termos do nrtigo 4~0, o
do ti .creto do 25 do Mmo do Hlll, o ten .nt 111 xlico miliciano do mesmo grupo Gaspar dos Santos.

2," Série
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Reserva

O corouol médico, cm disponibilidade, Manuel do Brito
Camacho, por ter atiugido o limite do idade, nos termos
do n. o 2. o do artigo 2, o do decreto de 2ó de Maio do

1911.
lI;ul~lério da Guma - Dircctão Geral dos tr\i~o AJmi : trali,o
do El~rci!o - t. & n"p~rliçAO
Adido

O tenente miliciano do 80n'i<;0 do adiniuistrnção
militar, do quadro especial, do ;).0 gruJlo do companhias do
mesmo 80r\'i,;0, José Gonçalves Pulharcs Júnior, por ter
sido roqui iitado para servir na províuciu do Angola por
dois anos, no: termos do decreto n. o 7:743, do 11 do
Outubro de 1921.
Reforma

O capitão do erviço do administrução
militar, na inactividado por doença, J oaqnim J OSÓ ant' Ana, nos termos
do ~ único do artigo 81.0 d lei do 12 ti Junho de

1901.
4.0_

Por dseretes de 20 do corrente mês:
inisltrio da Gu m-I.& Dir 'ç:io G r 1_1.& n'parlifo

ond .or: do com a morlalha militar d prata da classe
dr bou: serviço
O coronel do socretarindo
militar, na
itu11<;110 d r 8 n-a, Aurélio Pouco L<,üo, por 80 achar
no abrigo lln alínea a) do ~ ~.o do artigo
,0 do rr guiamento do 2 do etembro d 1 17,
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Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
a contar das datas que lhes vão designadas, aos oficiais
em seguida mencionados:
Engenharia

Tenente-coronel Raúl Augusto Esteves, na Inspecção
Geral de Fortificações e Obras Militares, desde 1de Dezembro de 1925, por ter completado 21 anos de serviço
efectivo desde que foi promovido a tenente.
A.rtilharia a pé

Capitão Angelo Ferreira, professor do Cológio Militar,
desde 1 de Dezembro de 1925, por ter completado 10
anos de serviço efectivo desde que foi promovido a tenente;
Tenente Francisco Freire de Matos, no Arsenal do
Exército, desde 28 de Janeiro do corrente ano, por ter
completado 4 anos de serviço efectivo desde que foi promovido a tenente.
Artilharia de campanha

Tenente miliciano José Joaquim Lourenço, no regimento de artilharia n. ° 8, desde 17 de Dezembro de 1025,
por ter completado 8 anos de serviço efectivo como oficial.
00.val aría

Capitães: José Lúcio da Silva Júnior, na guarda nacional republicana, desde 1 do Novembro de 1925, por
ter completado 20 anos de sorniço efectivo como oficial;
Luís de Sousa, na guarda nacional republicana, desde 1
de Novembro do 1924, ficando nula e do nenhum of ito
a parte do decreto do 2·! do Outubro do ln:!) que lh
concedeu as mcsmus vantaucns 1)01' ter completado 14
servi
'" oficial.
,
anos dee serviço
efectivo como
Infantaria

Coronéis : Narciso Loopol(lo 11 nriques Sozurndo j
mann o Abílio Alberto da Costa Barradas, d~::;d 1 d ...O_
vombro do 1924 até u dl.tla da . uu pn. Rugem;
ituaç110 do rosorva ; J osó Coutinho do Gouvciu, tI<: 'do 1 do
T
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Novembro de 1924: até a data em que começou a vencer
o segundo periodo; Francisso António Baptista, no estado maior de infantaria, e João Carlos Craveiro Lopes,
adido, no Ministór.io das Colónias, desdo 1 de Novembro
do H)2D, por torem completado 35 anos de serviço efoetivo como oficial.
Tenentes-coronéis: Jaime de Campos Ramalho, na Escola do Aplicação de Infantaria, dosdo 1 do Novembro
do 1924, por ter completado :30 anos do serviço efectivo
como oficial; Alf'r do Dias Pereira e Antero Homem de
Noronha, 110 estado maior de infantaria, respectivamente
d -sdc 25 do Outubro e 1 de N ovombro de 1025, por terem completado 2õ anos do serviço efectivo como oficial.
Cupitães : Luís de Sousa Ribeiro, no regimento de infantaria n.? 18, desde 1 do Novembro do 1925; Gualdino
Augusto Videira, no regimento do infantaria n.? 19, desde
6 d ..'0\ mbro de 1925; João Luis do Sousa Durão, na
Iuspoc 'ão de Infuntaria da 3.1< Divisão do Exórcito; Alfredo Augusto ....'"avier P restrolo da Conceição, no distrito d recrutamento n." 11; Auíhal d Barros e Eduardo
Augu: to ordeiro dr Cruz ...[unes, na guarda nacional
ropublicnna, d do do Fevereiro do corrente uno, por
terem completado 2/ uno de s rviço efectivo como oficial; .Urio Uro. a 'ornes, no (I tado maior d infantaria. {I 11<,15 d Novembro d 192:3; [icolau de Luizi,
no' {'.tado maior d iníuntariu ; Alcídio Augusto Lopes
d Alm i(ln., na guarda nacional republicana, desde 1 do
Novembro li 19:?4; Jo
Joaquim Henriques, no estado
maior (lo infantaria;
Armando Martins Dias Rocha, no
ln tituto Prolls: ion: I dos Pupilo, do Exército ; Augu to
Aloxandrt II
astro 1\ I' ,ira Lop ,na guarda fiscal,
dn. I 1 d '0\. mbro cl lf12~).por torem completado 14
uno do S 1'\ i 'o fl' tiyo como oficial.
'I' n ntC'.: .lnllll<,l li .J. II Mngalhãn,
no regim( nto
d illfulItaria n.o :?fI, dI. d" 1~)d(' Abril dn Hl2'!; Ilídio
.João ,brnl I' (.li." (~all1pc< 0, na di pOllibilidatl , dI cI 2
di . h.omhro (I \ 192
fi('nudo nllla
dI !H'nhlllll ofi·ito
n. parti' drJ dr. 'reto d _I' d
' ~t mbro último, flue lho
('ollcpd u n JUO, m \ ant: g 11 j arJo d( .Jesn ViIh·
na, II h '01 d 'ondlltor('
Militar
.11 AutOll6vl'is,
dl·:!J
1 \. t mbro d 19-4 j ',I'll to ( hiuuen. da ~f aia,
na <pn rd nncionnll'l }lublicalla, II d (j ti ~Iaio ri lU....!),
ncnn I nula
d mnhum cfi ito II vartfl !lo ti ('reto d
11 d .T IIlho \Iltimo, qn lh c lnc ti II as mo mas ,"antaé

,l.
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gens i Manuel José Nogueira Leite Braga, no regimento
de infantaria n.? 3 i Alberto António Rodrigues Prnçn,
no rcaimento do Infantaria n." G; Manuel Josó Loureiro
e Jos6 do Espírito Santo, no regimento
do infantaria
.n. o 7 i ~bximino de Abrunchcs Mondes de Sonn N 0V0S,
no regiuwnto
do infantaria
n. o Hl; Nlima Pompeu Po.reira da Silva, no regimento de infantaria n. o 18; Antó:dio Joaquim Fortes, no rogimon to dI' infantaria n. o 31 i
Alfredo Alberto ela Silveira Lorena e A volino Barbicri
do Figuelrodo
Baptista Cardoso, no Instituto ProfissioDaI dos Pupilos do Exército ; Acácio Francisco Leão Cabreira Henriques, na gllarda nacional ropublicann,
dl'sdo
20 de Dezembro de 19::?5; João Carlos Bastos do Lima,
DO regi monto do infantaria u. o G, dosdo ~~ do Dozom 1>1'0
do 19:!G; Filipe da Conceição Sant' Ana, no rogimento
do infantaria n, o 1G; Augusto G uilhormo dO:4 Santos Miranda, no regimento do infuutaria
n." 18 i Alberto Toixoirn, no rcgimonto do infuntaria 11,° 28; Augusto António de Oliveira, no regimento
de infuntarin n.? 31;
Adriano Augusto Goucalves, no regimento d« infantaria
.0 :34 j Jollo
TIIO(!oro Caldeira, no Conselho Tutelar do'
Exércitos do Terra e Mal'; David da Eucnrnnção Cruz,
adido, no Ministério das Colónias,
desde 0 de Fcver iro
du corrente auo ; tenentes milicianos:
Fernando l~~ul'i<!o
da COHta Olivoiru, no regimento do infuntnria n,O (i, desde
S do .Janeiro do 102:), ficundo nub (1 d(\ nonhum cj'l\ito
a parto do (l0crcto do G dll Junho último, qlW lh ' ('ouCOdCll
as mosmas
yt\lItagnlls i IIol'lllfuio da ,As~un,; o
Custro, no l'('gimen to do infantaria
11. o l~i, dI'. dI' 8 do
Sl\tolllbl'o do 1\)25 i Eugónio do LOIll',\iro Alllwi<!;l FolttOR, no regimento
do infantaria
!l.O :34 (le:dll 11 do Outllbro de 1025 i António Pl't'cirn dos Rantos (} .lo é AugUi\tll
do Alltloida, no n'gimonto
do infantaria 11.° iH,
dl'hdo 10 do Outuhro do 1925, iiculIllo nula l' dI' lH'lIhnm
nfüito a parto do deC'l'(,to do :31 de' D\'zl'llIhl'() último, f]IIO
lllf's conco(hm ns ltlNmlas vlIntagf'nH i Fi lipl' G Olllf'S O onçal\'oR, no c~ttl(lo maior do infantaria'
~fíl!lll\ I ,Joaqllim
da Silva .JÚnior, no rt~gilllcnto (\(' infn:ltaria !l.o B:! j J\ 11tónio Ro(h'i~II(,H Rogado .JÚniol' !la "ual'(!:t 1l:H'iOlll\l re·
publicalla, desllo B de DLlZf'lI\hl'~ do lD:.lf>; Fl':lI1ci ('o hli.
sio ,F~'anco )\[an1(\(I<" ~() rogimfnto <lo infantnrin
!l.O :3;
AmOl'lCO Allgllsto Mal'tlni'! Sanc1!I'., no 1'('<TillHnto dI' in·
flllltarin u.O
dosdo 17 (lo DpzIIII\!Jro !lut"19;!:>, por t( •
r,'1n cOJUpll'tndo 8 anos d(1 S l'\'i<;o efllcth'o como ofieial.
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Quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Major J o' o dos Roís Vitória, no Arsenal
do Exército,
de do 1 de ..T ov mbro de 1924, por ter completado 2(}
anos do serviço
fectlvo como oficial.
Capitães : João lfarçal,
no regimento
de artilharia
n. o 5, desde 1 do ~ ovombro do 1924, por tor completado
20 ano' do serviço efectivo como oficial; António da.
Silva. Sonros, na. 5.a divisão do exército, desde 1 do Novcmbro de 192-1, por ter completado 14 anos do serviço
efectivo como oficial.
Quadro dos picadores milltares
António da °il\'{\. :\lonteÍ1"o, desde G de Maio
de Hl:?5, por ter completado
8 anos de serviço activo
como oficial.
Toncute

Condecorado
com a medalha militar do ouro da classe
de bons
erviços, letra C, em ubstituíção de duas do
prata que lhe íoram concedidas
autorionneuto,
por se
achar ao abrigo da última parte do ';:)LOdo artigo
.'
do regul m uto p. ra
cone
[o da modalhu militar
L
...8 d '(1t rubro d Hll7, o t n -nto de cavalaria,
0111.
curso da E cola
Iilitar do .hiaç
o, Joaquim
S{\rgio
da Silva.
ond corado com a 111 dalhn militar ti ouro da elas, e
de bon
rviço I m sul» titul!:!lo do duas do prata qU6
lhe fornm cone did
autcrionuouto,
por 80 i.char a(
abrigo ln última parte do § 1.0 do artigo 8.° do ]'(\gula.
III nto I ra a cone \ ão d. medalha
militar d 28 ti
ot rubro de 1917, o coronel do c tudo maior do infuutaria,
eh f dn 5.a R 'partiçno da La Direcção Geral dêst
:\.
ni tório, Vergflio Aurélio U( nriqu s do
untos.
2.° grupo de bntarlas de reserva
AU r
mili iano
cl artilhnriu do campanha de I't
serva, os nlf r
mili 'inno
do l'{'gim IItO II artilhlll'i
n,o 7 \llt6nio VaI
d .\ndra(I~,
naÍlI J[artins da ostll,
1 nriqu
da J ocha Pinto, Jo í\ tI (unh'l ~Iotll, Allíhul
imO
1m idn
um})
1 (1'11:11'(10 .AntulI
da, ii I,
no t rmo da nlíul'n b) do artigo :'.0 dn 1 i n. o 743, ô :..
d Julho li 1917.
3.° grupo de b tarias do r sorva
n ilici n
d
l'tilb ria d( campanha do rl1
H 'r 8 mBi iClllO do r gim nto UO {lrtilhura
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n." 6 Eduardo Henrique Almeida Souto, Joaquim do
Araújo Franqucira, Honório do Almeida Soaros e João
Gomes Correia de Faria, nos tormos da alínea b) do artigo 2.° da lei n.? 743, de 24 de Julho do 1917.
Estado maior de infanto.ria

Capitão, supranumerúrio, o capitão do infantaria, supranumerário,
adido, Aníbal Francisco Gonçalves de
Azevedo, que de regresso do Ministério das Colónias so
apresentou em 12 do corrente mês.
Regimento

de infantaria

de reserva

n." 1

Alferes das tropas ele reserva, o primeiro sargento
J"osé da Silva Guita, nos termos do artigo 438.° do decreto de 25 de Maio de 1911.
Disponibilidad.e

O capitão do artilharia de campanha, adido, Joaquim
dos Santos Barata, quo em 23 do Outubro do ano findo
regressou do Ministério das Colónias, o o alferes de infantaria, adido, com líconça ilimitada, Joaquim Maria
Valente, por estar ao abrigo do artigo LOdo docreto
n.? 11:214, de 30 de Outubro do ano findo.
Reserva.

O coronol do estado maior do infantaria Diocleciano
Augnsto Martins o o capitão de infantaria, secretário do
distrito do recrutamento n, ° 2, José 'Peixeira de Aguiar,
por terem atingido o limite de idade, nos termos do
n.? 2.° do artigo 2.° do decreto do 25 do Maio de 1911.
Reforma.

O coronol do estado maior do infantaria António Ernesto Borges, por ter sido julgado incapaz do todo o s 1'viço pela junta hospitalar do iuspcccão.
Os coronois Virgílio Soares do Alborgaria e António
Fornando Rego Ohagns o o major Sobaatião Auausto
Correia Gal vão, todos na situaeão do rosorva, por t~r m
atingido o limito de idade, nos termos do n.? 2.° do artigo 3.0 do decroto do 25 do Maio do 1911.
O toueute miliciano do artilharia a pó Alvaro da Fousoca do Figuoiredo Cardoso, por tor sido julgado incapaz do todo o serviço pelas juntas a que AO refere o ti _
eroto n.? 10:099, do 17 do Setembro do 192.1.
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l1inislério da Guerra - Direcção Geral dos Serviços Admillislrathus
do Exércilo - P Repartição
Concedidas as vantagens de que tratam o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de
1919, alterado pela loi n.? 1:039, do 28 do Agosto do
1920, o dospachos ministeriais posteriores, desdo 1 de
Novembro do 1924, ao tenente-coronel do serviço de
administração militar Tomás Júlio do Campos Azevedo,
por ter completado 25 anos de serviço efectivo como oficial, nos termos das referidas determinações, ficando por
esta forma rectificado o decreto de 29 do Novembro do
mesmo ano quo lho concedeu aquelas vantagens.
Concedidas as vantagens do que tratam o § único
do artigo 6.° do decreto n.? 5:570, do 10 de Maio do
1919, alterado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de
1920, e despachos ministeriais posteriores, dosde 1 do
Novombro do 1925, ao coronel do serviço do administração milito r João d AZOV0do Zuzurto Pinto Prado,
por ter completado ;15 :l.110S do serviço efectivo como oficial, nos termos das referidas d terminações.
5. ° - Portarias

Por portaria de 30 do Janeiro último:
liaillério

da Guma - R'partiçio do Glbib~1e

Por ter saído com inexact idão novamente
portaria:

se publica

a seguin to

Exon rado do presidente da comissão nomeada por
:portaria de 7 de Fev reiro do 1924, inserta na Ordem
do Exército n. o 4, 2. a sério, do mesmo ano, o g noral
J O 6 Rodrigues Lop s d ~rl'ndonça o Matos O nomeado
para o ub tituir o general Ricardo Júlio Ferraz.

Por vortarla de 6 do corrente mês:
Mini. tério da Guma- Rrrartição do Gabinete
Nomeado vocal du comi no oncnrrognda
do ostudur
[uai o c tab lecim mto fabris do ~filli tório (la Gur 1'J'a
(lUO d y m s r indu trializudos
pl'Opor UH ba ·os para a

112

2.· Série

ORDEM DO EXERCITO N." 3

sua industrialização
o capitão do infantaria,
piloto aviador, Carlos Fernando
da Cunha e Almeida,
om substítulção do capitão do engenharia,
pilôto aviador, Aurélio
Júlio Botolho Castro e Silva, e bom assim agregar li roferida comissão o coronel do estudo maior do infantaria.
Luís Cândido da Silva Patacho o o tenente coronel farmacõutico António Júlio Correia.

Por portarias de 11 do corrente mês:
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Tendo sido colocado na situação do reserva, por decreto do 16 do Janeiro último, o coronel comandante
do
regimento
de nrtilhuria n. o {) .\ lfredo Coelho de Oliveira,
que durante a sua longa carroira militar exerceu vários
cargos de que sem pro so desempenhou
com o ma.or
acerto e critério: manda o Govõrno da Rcpúhlica Portuguesa,' polo ~1inistl'o da Guerra, significar ao referido oficial o aprêço em quo tom os serviços por êle prestados
e louvá-lo pela superior inteligência,
extrema
dedicação
o muito zõlo com que dçscrnpenhou
todos os serviços de
que foi encarrogndo.
Louvado

o tononto

miliciauo

do artilharia.

do guarni-

ção ...\.lbino Gonçalves
Folhadeln pelas provas de dodicação o Ió republicana
dcmonstrndas
nos actos quo praticou a-quando
das juntas militaros e implantução
da
monarquia
no norte do pais, resistindo à. acção duquelas, pelo quo foi proso, tendo de fugir para LL boa onde
desempenhou
cargos que concorreram
restabelecimento
da. ordem no pais,

para

usscgurar

O

Louvado
o tenente do ostndo maior do infantaria
Rodrigo Brandão
Guedes Pinto pela illtt'lig0ncÍ:I,
compotõncia profissional
o dodicnção
de q no deu prova. na ela.
boração do sou livro Telemetristae e Esclareeedores,

Mnnda o Govõrno da República

Portuguosn,

P ilo ~Ii.

nístro da Guerra,
que uma comi' [o compo ta dos oficiais e indix Iduos da classe civil abaixo ui mcion dos
procedam
ao estudo das modificações
quo S0 torna 110-
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cessãrio

introduzir

no actual

N," 3

regulamento

do tiro

113
nacio-

nal:

Tenente-coronel

do estado maior do cavalaria Alberto
Cardoso dos antes.
Major de artilharia a p6 Francisco António Real.
Capitão do estado maior de infantaria
António Soares
do Andrea Ferroiru.
Tenente de infantaria
da guarda nacional republicana
Manu 1 da Silva GUNra,
Dario Canas, (lo. Sociedade do tiro n." 2.
João )I:ttos, da Socicd ado de tiro n.? 3.
Adolfo Ferreira
Lima, da Sociedade de tiro n. ° 1.
Machado

Por portarias de i8 do corrente mês:
HiaL térie da Guerra - Repartição do Gabinete
Exonerado,

Centenário
Ern

8tO

li

da

UI!

Ú

liuislhio

sou pedido,

do presidente

Guerrn
Penin iulnr
Cardo 'o.
da Guerra -

~.a

da comissão

o g noral

Direc~~ Geral-a,-

do

Alfredo

Rtparlitlio

Promovido a a piranto a oficial médico miliciano, nos
termos da nlínca a) UO artiao 1.0 da }(,1 n.? 779, dll 22
de Ago to do H117, o sol dado n. ° 44 da 1.n com panhia
do 1.0 gl'u (lO d companhias
do saúdo, António ChaY'S

l\Iaia.

Sendo neco
ário rever com a maior urgõncia a tabela
das losõ s pnrn uso das junta dl recrutam nto aprovarla por decreto n.? :020, do 4 do 1·' 'v roíro do 1922,

por forma

a que n . ta só íiqu m figurando aqu las 10-

sõ
C] II , ccnstitu
III impoasibilidnda
absoluta do pr sta~:t.o pos oal do s rviço militar c,
concretizem
todos os
casos qUI' pos am oferecer dúvidas,
manda o Govôrno
da República Portuguo a, pelo Mini tI'O da OuC'rm, HOrn l', vara r V01' aqu lu tnboln o aprC'sontar sem domora o J' IIlt (10 do eu trab lho, a s~guint(\ comissilo :
ioron
I m6dico I, runei cu nini
d Cnn"alho.
T 'n nt cor n
lU 'dico
,A·lri:mo Luh.
de Oliveira

Pcs:-a.
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Tenente-coronel
módico Eugénio
Pereira
de
Caldas.
Major médico Artur Pacheco.
Capitão médico António de Oliveira Zuquet.

Castro>

6. o - Por determinação do Govêrno da Republica:
lIiDlstério da Guerra- P Direcção Geral- 3.& Repartição

Exonerado de chefe da 6. a secção, polo pedir, o capitão do estado maior de infantaria Manuel António do
Santos.
Chefe da 6. a secção, O capitão do ostado maior do infantaria,
adjunto, Domingos José Santos de Lemos.

lIinistério da Guerra - Direcção Geral dos Smiços Administrativos
do El~reito - !.A Rtparlição
Adjunto, o tonento miliciano do serviço do administração militar,
tesoureiro
do 1.0 grupo do companhias
de:
saúde, João Quilhó.
1." dlvisno
Inspecção dos serviços administrativos
Adjunto,
o capitão do serviço do administração
militar, adj unto da inspecção
dos serviços administrativo
Marques da Cunha Júnior,
da 4.8 divisão, Jos6 Ferreira
polo pedir.
5." clivillno
Inapeoção

dos serviços administrativos

da 2.8 secção, o capitão do serviço do adinínistração militar, comnndanto
da companhia automóvel
do5.° grupo do companhia!' do mesmo iorviço, António,
A lvaro dos Santos Pereira.
Adjunto

Batalhão de artilho.ria do guarnição
miliciano
do artilharia
do guarnição do q uadr~ Ol'iI~CCIllJ, da 4.3 compuuhia, O capitão miliciano d
artilharia d~ gua;niçi'lo (lo mesmo quadro, ( III 8(11'\'i o no
campo entrincheirado
do Li boa, Manual Jo
de .i\Yil'
'Madruga,
Capitão.

ó
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Capitães milicianos de artilharia
dro especial, os capitães milicianos
nição do mesmo quadro, em serviço
rado de Lisb. a, Daniel Fernandes
Francisco Silva Pinto.
Grupo de artilharia
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de guarnição do quado artilharia de guarno campo entrincheide Barros Queiroz e

de guarnição

Capitão da 2. a companhia, o capitão do batalhão de
artilharia de guarnição António Francisco Coelho.
Estado maior de artilharia

I

de campanha

Capitão, o capitão do grupo do baterias de artilharia
a cavalo Inácio Jos6 Rodrigues da Costa.
'I'onento, o tenente do regimento de artilharia de montanha João Carlos Tavares Ferreira da Cunha, pelo pedir.
Tenente miliciano, o tenente miliciano do regimento
de obuses de campanha Amadeu Eduardo de Campos
Beltrão Ferreira Viana.
Regimento

de art,ilharia

n." 3

Capitão da L" bataria, o capitão do regimento de obuS(\S de campanha, Estevam Rodrigues Neto de Almeida,
pelo pedir.
Regimonto de obuses de campnnha

~'ogundo comandante
o coronel do estado maior de
artilharia de caiupanha, da Escola de Tiro de Artilharia
do Campanha, Adriano da Costa 'Macedo.
Alferes veterinário,
o alferes veterinário Vital de Lomo' Bottoncourt.
Grupo de batarins

de o.rtilharia

Alfcre
veterinário,
o ai fores
das N \'OS Cord iro o ~ilva.
Regimento

a cavalo

veterinário

de cavalnrta

Tito Lívio

n.s 2

'r monto

milici. no. o tenente miliciano do r ghnonto
do cavalaria. n." 1 Al\":\1'o BC~11. de Aragão Ferreira.
Regimento

do cuval ria n.v 6

'I'ononto, o ton nt .lo cavalaria
rcpublicnna
Lívio "'farlo' Cruz.

da guarda nacional
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Regimento do cavalarta n.s 11

Alferes, o alforcs do regimento do cavalaria
.António Albino Ramos Notu, pelo }\ouir.

2.1 Série

n. ° 6

Estado maior de infantaria

Coronel, o coronel do regimento de infantaria n. o 14
João do Almeida Leitão, pelo pedir.
Tenente-coronel, o tenente-coronel do infantaria José
Luis Lobo da Costa. .
,
Tenontcs,
os tenentes, do infantaria' Bento do J osus
Seguro Ferreira o Afonso 'I'ávorn Ferreira do Abreu,
e do regimento de infantaria n. o 5 Francisco Lima Forroira do Carvalho.
Regimento de infantaria n.s 1
Chefe do música, o capitão, chofo do música do regimonto do infantaria n. o 16, Martinho rincho N ogncira,
pelo pedir.

Ajudante

Regimento de Infantaria n." 3
capitão da 4.a companhia Franci

O

.co Ro-

sas.
Capitão da 4. a companhia, para os efeitos da alínea
g) do n.? 1.0 do artigo 4:34.° do decreto do 25 do Maio
do 1011, o capitão, ajudante, Antero Moreira da Rosa
Alpedriuha, polo pedir.
Regimento de infantaria. n." 6

Comnndantc, O coronel do regimento do infantaria n. o
32, Alberto Salgado.
Alferes, suprn.~nnl('l'úr~o, o alforos, suprnnum rário,
do rogímonto do infunturia n. o 32 Arnaldo Houriquo do
Carvalho.
Regimento do infnntnria n .• {)

Capitão da 7.R companhia, para os cfeltos du altnoa
g) do n." 1.0 do artigo 4H-l-." do docroto do 25 do )[aio
do 1911, o capitão do 0:;1<1<10 maior do infantaria Joaquim Augusto David.
Rogimento do infantaria. n • 11

Oomandnnto do 3.° batalhão, o mujo,' do catado maior
do infantaria Auíbal do H,1go Quintauilhu, ficando xouorado, pelo pedir, do director da s cção d tática da. E .
cola de Aplicação do Infantaria.
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do infantaria. n.v 12

Capitão da 5.n compauhia, o capitão do 2.° grupo
motralhadoras
Aníbal Gouçulvcs Puúl, pelo podir.
Regimento de infantaria

de

n.v 115

'I'onente, O tenente do regimento de iufautaria n. o 34
António Azevedo dos Reis, p010 pedir.
Regiment.o de ínfantur íu

ll."

28

Tenente miliciano do quadro espcciul, o t ncnto miliciano do mesmo quadro, do rogimonto de iufantaria n. o
2' , António ~1aria, pelo pedir.
Rogimento de infantaria

n.O 31

'I'oucntc, O tenente do regimento de infantaria
António Pinto das \\\'OS Ferreira, pelo pedir.

n.? 24:

A

Regimento de infantaria

oman 1 nt , o coronel

do estado

Jo:.o Alvos Peixoto Júnior.
apitão da
companhia,
fr UO li' rr ira E t v .

n.·

n.· 32

maior do infantaria
1

o capitão

do infantaria

Al-

7.· grupo de motro.lhadoras

'I'enento miliciano, o ten 'nto miliciano do rcgimouto
do infautnria n.? 2, Jo
1\'0.5 Pereira,
pelo pedir.
ó

-'

1.0 grupo de compo.nhlns de administração

militar

T nentr miliciano, O tcn mt miliciano UO fi rviço do
admiui trnçt o militar, (10 quadro é. peci: I, do f>.o grupo
d companhias
do ln mo
1 iço, Eurico
Regero .Jfuntoiro.
DI trito de recrutamento n.O 20
cr tário, o capití (J do e tudo maior do infantarín

Fr nei co

eh. lo d Dure lo Júni r.
ituação

d
infnntnria,

uib-ch ·fl', Jú-

infnntaria

n.?

31)
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Quadro dos ofioiais milioianos insoritos na escala
dos sargentos do seoretariado militar

Tenente miliciano de infantaria, o tenente miliciano do
regimento de infantaria n.? 4 António do Capístrano Antunes Cabrita.
Escola de Aplioação do Cavalaria

Capitão do 2.° esquadrão, o capitão do estado maior
de cavalaria, adjunto, Rogório do Almeida Tavares e
Silva.
Colégio Militar

Instrutor de artilharia, o capitão do estado maior de
artilharia de campanha João Henriques do Mesquita, ficando exonerado de comandante de companhia.
Sorviço Automóvel Milita.r
Escola de condutor-es militare .. de autornó vera
do Lisboa

Adjunto, o capitão do engenharia, da companhia de
automobilistas, José António Miranda Coutinho.
Cornpanb ía de automobíttstoa

Comandante, O capitão do engenharia, da escola do
condutores militares de automóveis de Lisboa, Manuel
A.ugusto Gomes.
Hospital militar de Chaves

'I'ononto do quadro auxiliar do serviço de saúdo, o tenente do mesmo quadro e do 3,° grupo de companhias
de saúde Artur Simões, por motivo disciplinar.

7.

°-

Ministério da Guerra - Repartição do Gahinete

a) Declara-se que pela Sociedad Portucu S3 da Cruz
Vermelha foi agraciado com fi III dalha d aerudecimenta da m sma Socicdudo o primeiro cabo n/l:lJ335
da cunrda nacional
da 2.a companhia do batalhão !l,O
republicana, AI x andro Antunos polo (l~ lh
p ruiitido usar as rospcctivaa inslgniml.
ó

b) Nos termos do § 3.° do ltl'tigo 3,° do rt !rulalll nto
da Biblioteca (~o,~linist{'~'io da GU?I'I'a, d('('J:ll'I~. o qtl as
estações e oficinis abaixo menclollados 01'( receruui à.
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mesma
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que so indicam a se-

Guarda nacional republicana:
Liqaçõee entre a infantaria e a artilharia em campanha.:-: II. Ovídio.- Lisboa, s. d.-1 folheto20x.
Academia das Sciências do Lisboa:
Illetôria
de Areila.:-: David Lopes.- Coimbra,
19:?ú.-1 vol.
Escritos de ta.u« D. Pedl'o V.-TOmo II.-Coimbra, 1925.-1 vol,
l'm·tufo.- :\foliore.- Versão do Castilho.c- Coimbra, 1924.-1 "01.
A8 eabichonas>« JIolil~re.- Versão de Castilho.c-,
Coimbra, 1924.·-1 \'01.

oronol de reserva

António Eustáquio

do Azevedo o

Silva:
Dicionário militar.-.T.
I'. Cordoiro.- Vol. 1.Lisboa, 1 0.-1 vol.
enorul, reformado, Júlio Lopes de Olivoira :
Code pena] militulre (Suiss«).
S. 1. 190i).-1 vol.
Mannel d r • ·ociéth de préporation militai1·c.-lIattOIl.- -+ édition.
Pat'is, s, d.-1
vol. \
Problcmes t(((',ti'l/lf'.~.- H. v. Briosoll.- Paris, 190G.1 vol.
Quatre b ttailles.s-: André.- Paris, 1913.-1 vo1.
Atrucé« das ordeno d" 1It'rl!x{orrl.- Sousa Vilar.Li. boa, 1 f)G.-t folheto.
Orçanisotiou militaire ."lIi8.~e(do 1907).-1 folheto.
Di ciplin« yclll,lralc, l!)O().- Paris, s. <1.-1 vol,
Placcs (/,01lf;(>r"I1.- 'orou!'l di Lu. Laur nci ._
Pnris, . d. - 1 folh: to.
omm nt e ti {f.1/(1 /lU [ort. d'arrêt,
L. Piarron do
~[ond(lsir. - Paris, lHO1.-1 folheto.
Oéo[Jrapldc trct 19iquf..- '. 'irOlli.- Paris, 187;>1 \'01.
Resumo ldstôrico do antigo reqimento de lnjuntaria
11.° 1.- Li boa, 1 .1•• -1
folheto.
E:r}lcli('{fo
(a Zml'lh1zia cm IlUO.-J.
,1. Fcrrüi1'n. :? a !ldi~ o. 'fi,h'a, 1 f) 1.- 1 \'01.
'lIguGnte 71roo[( m.

ri . 1

:?- 1

\'01.

tactigllc.-

J)O\·alll·icll.'.-

Pa-
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MlOislério
da Guma - (. ~ Directão Geral- f. a Repartição

a) Rectificados,
se publicam os vencimentos
nos termos do despacho
miuistcrial do 21 do Julho de 1925,
que manda incluir no cálculo do pensão de reforma a
gratificação
diferencial
aos oficiais reformados
cm soguida mencionados:
Generais:

.J oão Pedro da Silva, 2961553.
Paulo J údice, 2711)30.
, Coronóis:
Alfredo

Augusto
Augusto

Afonso
Branco,

Pereira 'I'ovar de Lt'IDOS, 4331$02.
da Costa 1\facodo, 27M37.
Snlustiano Monteiro do Lima, 4041571.
da Sil voirn Machado Vasconcelos
Castelo

299:55D.

Adriano
Augusto

'I'ruvussos Vald6H, 45160 L
Carlos Nazaroto
Barbosa, 372675.

António

Maria Mimoso do ~1L\10 Gouveia Prego,

António

Marques

42Ds·n.

a9~>tS-!6.
da Silva, 29-~t507.

da Custa,

Ernesto Augusto Pereira
Francisco
do Sulos Ramos da Costa,
Júlio lIipólito Soares, 2fl761G

4~·t511.

Júlio Cósar OOIU, 307~~5.
Juito Elói NUll('S Cardoso, IHD -1J.
João Segundo Adoodato l~üla LObo, 42.11$11.
Joaquim LObo do Ávila da Graca, 377tS72 .
•Joaquim Nunes da Mata, 3-!,F:~0.
Josó Maria da Silva Basto Júnior, 49~~04.
J03ó Carlos Tudola Corto Real, 430:562.
JOfló da Costa Cascais, 391,);>0.
P dro António Salomu Gal'ç?to, 4;}1~$04.

Amílcar
Francisco

Pit'OH, 13316;3.1.
Carvalho Brito Gorjão, 242603.

Satúrio
do

'I'enontcs-corouéls
Alberto

Hipólito

:
Pereira

de Araújo,

António Augusto No~lt(\iJ''',

<1"

Frunciseo do Paula HOgo, 22Gt500.
Jorgo Soares do Pinto ~b~t'arellhns,
.ToR6 Marques

30;>;$713.

Campos,

405:$72.

17Db7t .

Noguoirn , 10 ..B;~)n.

Augu 'to Botelho d:1 Costa Vuigu, 1 t lt.)~7.
António 'I'avar 's d.i Silva Godiuh Júnior, 2~t3 \) .
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Majorcs :
Ernesto Nunes da Costa o Ornelas, 155645.
Francisco Pessoa do Barros o Sá, 194655.
Capitães :
Frederico Cortas )fal'Íuho Falcão, 77690.
Júlio do Faria )fachauo Vieira, 113Jb40.
João Bernardo Correta Cuupcrs, 141if,81.
Joaquim .\ ugusto de Barros o )latos, 91618.
Jo~6 da Costa Pessoa, 1·1-7:50.
José Coolho ~lon'il'a .~Ilnes, 111:581.
António Pedro de Brito Aboim Vila LObos, 103615.
B rnnrdo Pereira do Vasconcelos,
144654 .
Jorge Vanzolcr Pereira Palha, U:?,-7j.
As roctficuções
rido dospacho.
b)

Rectificndn,

!lupr

publica-se

são a partir da data, do refo-

o vencimento a que tem di-

reito nos termos da lei n." 1:(j()R, dI' 0 (te Sutl'moro

1024, o oficial reformado

cm seguida mencionado

do
<]_tlC',

por U(,. paeho mini torinl de Hi <1(1 .Ianciro do corrente
ano, pas ou a sor consid erado como o <1(, reforma oxtrnorrlinúrin
:

T('n II o João I'aulino, 11 6 2.
:f.j 'to vencimento
nbonado ti 'sue a data do referido
despacho.
é

c) Pl'ctili ado, publicamo' vencimentos fi. qu têm
direito, no' t rmo
n]< i 11.0 1:üG8, de U (1 Setembro
do HI:.?J, () oficiai: refor nado: cm . 1'g'llidu mencionados,
cm suh titutção do que lh . foi arbitrudo
poln Ordem
do 1~.uJrcito 11. ~ 24, 2. a ('ri(', (10 rof rido ano:

(las Colódois au-

de Lima P " f;( lo do . '011

:1,

Tini t{'rÍt <ln
olónius o
\r ncim nto d( mujo!' com
d)

P . ·tificu lo.

roi to no

t

rlllO

im nto
I

Ud

fi. f]1I

t 'lll di·
de

SutLllllbro
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1924, O oficial reformado em seguida mencionado, em
substitutção
do que lhe foi arbitrado pela Ordem do
Exército n.? 24, 2.a sério, de 1924:
Capitão Francisco dos Inocentes, 162~95, sondo 20~94
pelo Ministério das Colónias e 142,$01 pelo Ministério da
Guerra.
Neste vencimento está incluído um aumento de 10 por
cento nos termos 0.0 decreto n." 5:570 e loi n.? 1:039.

e) Rectificado, publica-se o vencimento a que tem direito nos termos do decreto n.? 10:099, de 17 de Setembro de 1924, o oficial reformado om seguida mencionado,
por lhe ter sido alteradn a. percentagem de invalidez de
70 por cento para. 50 por cento pela j unta hospitalar, em
sessão de 30 de Dezembro do ano findo:
Tenente António Luís de Resende, 410~36, sendo: reforma, 248~71; invalidez, 50 por conto, 124;$35; e 10
por cento sôbre o total, 37t$30.
1l:ste vencimento 6 de capitão com dois aumentos de
10 por cento nos termos do artigo 50.0 do referido decreto.

f) Vencimento 11 que tem direito nos termos do decreto n, o 10:099 o coronel, reformado, António Maria
Fróis, em substitutcão do que lhe foi arbitrado pela. Ordem do Exército n." 22, de 19j5:
1.451601, sendo: reforma, 659;555; 100 por cento de
invalidez, 659tS55; e 10 por cento sobro o total, 131691.
g) Declara-se que, tondo sido concedida por portaria
publicada no Diário do Gouêrno n. ° 2GO, 3.11 sóric, do 4
de Novembro de 1925, a medalha do cobre de Filantropia o Caridade do Instituto de Soco no I'! a Náufragos, ao
primeiro sargento João Baptista do Olivoim Guimarães,
n.? 42, do quadro de sargentos do secretariado militar,
lhe 6 permitido usar u respectiva insígnia.
h) Doclara-so que o tenente miliciano do regimento de
infantaria n. ° 4 António de Capistrunc
Antun s Cabrita
passou n. ser contudo no número dos snrgontos do secretariado militar, nos termos do § \). o (transi tório) do
artigo 189.0 do decreto n." 3:\)19, de 28 (lo Fevereiro do
1918, desde 16 do Janeiro do corrente ano.
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i) Declara-se
que a rectificação de vencimentos
publí<cada na Ordem do Exército n. ° 28, 2. n série, de 1925, aos
oficiais reformados
em seguida. mencionados,
é feita nos
termos
do despacho ministerial
do 21 de Julho do referido ano, que lhe manda incluir a gratificação
diferencíal, os quais só devem ser abonados desde a data do
z-eferido despacho:
Coronel:
António Augusto Ferreira.
Major: Felizardo
António Adão Alves Pereira e Silva.

j) Condecorados
com a medalha militar da classe de
eomportamento
exemplar,
em conformidade
com as disposições do regulamento
aprovado
por decreto
de 28
-de Setembro de 1917 :
M~dnlhR do prata

Quadro dos sargentos
Primeiros

do secretariado

mílítar

sargentos:

N. ° 23, J osó Dias Ro cndo de Carvalho.
N.o 26, José Co lho de Uoura.
Segundos

sargentos:

N.O l~O, Edgar

N.o
N.o
N.O
N.?
N.O

Duque

Adão.

12:3, Fernando Araújo Alegria.
15G, Jos6 Barata Lourenço.
164, Dominzos Gomos de Sá.
18 , Faustino Jo:::6 Domingues.
190, Jo '6 Vicente Ribeiro.

9.° - Jlioi lério da Guerra _L'

Direttão Geral-

2,&

Rtparlitão

a) Declara-s
que o capitão miliciano
de pioneiros
Faria do Atníd
M<.'1oque, por decreto de 16 de
J anciro do corr nto ano, inserto na Urdem do Exército
n ." 1,
"ril, de 23 do mesmo mes, ú passado às trop as d ' r serva, foi de tinado ao 1.0 batalhão do sapudoro mineiro: do r'. erva,

Jaime

~.1I

b) D clara-se que os tenentes milicianos do pioneiros
ntónío Adriano Pir
da. ilva, António Almiro do Figu ir ido o Júlio
írilo d( a, tro o os alf ros milicianos
de pioneiro.

Floriano

"Vítor Borg

'H

o Armando

Correia
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Duarte

23 do Janoiro

rente

Melo, quo, por decreto do
ano, insorto na Ordem do
rie, de 6 do corrente mês, são
reserva,
foram destinados
ao 1.0
mineiros de reserva.

Exército n. o 2, 2.:l sépassados
batalhão

do cor-

às tropas de
do sapadores

c) Doclara-se q uo os alferes milicianos de pioneiros
Mário do Carmo Pacheco,
Joaquim
Augusto Cardoso,
Guilherme
Ribeiro
dos Santos, Alberto Vilaçz, de Carvalho o Artur Matias ~loraiR, que, por decreto de ~3 de
Janeiro
do correu te ano, inserto na Ordem elo Exército
n, o 2, 2. a série, de 6 do corrente mês, são passados às
tropas de reserva, foram destinados ao 2.° batalhão do
sapadores mineiros do reserva.
d) Declara-se que os coronéis de infantaria
Pedro da
Cunha Sonto, Viriato Borges Pereira da Silva e Alvaro
Pais do Ataídc, na situação do disponibilidudo,
nos termos do § único do artigo 1.0 da 10i n." 1:250, de 6 do
Abril do 1022, deixam do estar na mencionada
situação
por lhes ter cabido no res pcctivo q lIUUl'O U \·aga do r0S-

poctívo põsto.
e) Doclara-se quo o coronel do infantaria, guadundo,
adido, om serviço no Ministório das Colónias, Alfredo
Frederico
de Albuq uorq uo Folner,
nos termos da lei
D.O 1:250, de G do Abril do lDj2, chegou à sua altura
para promoção ao referido pôsto.
f) Declara-se que o tcnonte coronel, José Luís LObo
da Costa, o capitão, Alfredo Ferreiru
Ji38tev0R, c os tenentes Bento do Jesus Seguro Ferroira
o Afonso '1':\..
vora Ferreira
de Abreu, todos de infantaria,
cm disponibilidade,
chegaram
à sua altura para entrar no 1'OSpoctivo quadro.
g) Declara-se
que' os oficiais ao dinuto nomcudos, nn
dlsponibilidadc,
om serviço nas unidades q lIP III
v: o,
r spcctivamcnte,
indicadas,
choenram
à
sua
altura
para
.
o
entrar nos respectivos
quadros:
Rogimento de infantaria n.· O
Comandante,
interino, para os efoltos da alínea
n. ° 1.0 (lo artigo 4:3G, o do decreto (1 ~!) do Muio tI
O tenonte·coronol
de iufantari(l Jo ó (la ('o ta P
Silva.

(1) elo
HH 1,
l' ira o
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Regimento de infll.ntada. n." 19
o capitão de infantaria
Angelo

Ajudante,
Costa.
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David

da

li) Declara-se
que fica sem cfoita a determinação
insorta na Ordem do Exército n.? 2, 2.:1. série, do corrente
uno, que colocou no regimento
de infantaria
n. o
coronel do estado maior do infantaria
J08ó Augusto

34 o
Ro-

driguos.

i) Doelara-s que o capitão do cavnlaria, pilOto aviador, om disponibilidade,
Alfredo Dolcsquo dos Santos
Sintra, fui mandado prestar serviço como segundo comandante

da Escola

:\Illitar

do A viação.

j) Declara-se qu ficam sem efeito as doterminnçõos
ins rtas na Ordem do E.7!ér -ito 11.° 1, 2.11 sério, do corrente
fino, quo

11'.

n feriram

para

a' 3.a o

G.a baturias

do regi-

n ento d • artilhnrir n. o 1, 1'0. pcctivnmontr-, os capitães das
'l." C 3." bat rias do mo: mo rn~iIllent() João José Guerreiro

Pacheco

e

Innuel

José

Óscar Guimarães

da Costa

Cabral.
k) I eclaru S(l que flca cm ofr ito a declnração
da alin a UI do n.? i.1) da Ordem do Eo-ército n.? 2, ~.a sério,
do corrente ano, respeitante
ao major de iufuntaria, cm
di pouibilidad " )hnu('l VaI nte.

1 J Declaraqu
o tenont
do infanturia,
cm disponibilidude, J. Ianu. 1 Diu, li ixou do prc tal' serviço como
adjunto no Arquivo IIi. tórico
Iilitur.
m) D clara-r o Ilu o ten nf de infantaria,
em disponibilídad ,Joaquim
Iirandn,
fui mandado prestar ser"i~o como. ubult mo du cu~u dI' redu '; o da 1. diyi ·üo.

12~

ORDEM DO EX~RCITO

N.O 3

2." Série

inserto no Boletim Militar das Colónias n.? 5, foi o, ao
tempo, coronel de cavalaria Tomás de Sousa Rosa,
agraciado com o grau de grande oficial da Ordem da>
Tôrre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito pelos altos serviços prestados à Pátria e à República como comandante do corpo expedicionário a Moçambique em
1917-1918, comando que exerceu com completa indepondõneia e iniciativa na execução das operações determinadas pelo comando em chefe das tropas aliadas na
África Oriental, e no qual manifestou grandes qualidades militares e prestigiou o nome português perante as
fõrças aliadas.

p) Declara-so que, por despacho de 16 de Outubro de
1922, foi mandado aplicar ao actual capitão miliciano
do quadro especial, ajudante do regimento de artilharia,
n,o 7, António Corroia, o disposto na alínea a) do artigo
1.~ e doutrina do artigo 3.° da 10i n.? 940, do 13 de 1! evoroíro de 1920.
q) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decroto de 28 de
Setembro do 1917:
Medalha de ouro

Capitãos : do regimento de cavalaria n. ° 7 JoséFrancisco Lopes e do regimento do infantaria n.? 11
António Simões Godinho.
Medalbn

de l)rnta

Capitãos : do estado maior de ongonharin, om serviço na Escola Militar, Tlorculnno Amorim Ferreira; do
batalhão de tolegrufistas, Artur Quintino Rogudo ; do
regimento de artilhariu n. o 7, Ernesto Nogueira Pestana
o do regimento de artilhnria de montanha, Francisco de '
Soixas GOlUOS.
'I'onontos : do regimento de artilharia n. ° 7 Dimas
I ..opos de Aguiar; miliciano do q uadro especial elo regimento de artilharia n. o 8, David ela Sil va Rogado; do
regimento do artilharia de moutauha, Jorg Mário Jonet ; miliciano do artilhariu do campnnha, em s rviço no
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regim nto de cavalaria n.? 2, Américo Ernestino Gonçalves; de artilharia de campanha, adido, de licença ilimitada, Filipe Pereira Marcely ; miliciano do regimento
do cavalaria n. ° 2, Júlio Domingos Borges Gaspar; do
estado maior do infantaria, nos Serviços Gráficos do Exército, Fernando Óscar ,Yilton de O Pereira; e miliciano do
quadro especial, nos mos mos serviços, Armelim Cândido
de Moura Dinis; do regimento de infantaria n.? 2, Alherto
Maria de Audrado ; e miliciano do quadro especial do mosmo regimonto, Armando de Oliveira Pimentol ; miliciano
do quadro especial do rogimento de infantaria n." 3, Francisco EH io Franco Mamodo ; miliciano do regimento do
infantaria n.? 11, José António Pombinho Júnior; do 1'0gimento de infantaria n." 12, José Soares de Matos; do
regimento do infantaria n, ° 16, António Manuel Baptís
ta; milicianos do quadro especial do regimento de infantaria n.? 20, José Joaquim Guedes Gomes e Heitor
Godofredo Ribeiro de Almeida; miliciano de infantaria
do quadro especial da guarda nacional republicana
Aires Baptista da Costa.
Alfero : miliciano do quadro especial, do regimento
de infantaria n." 1, Júlio da Silva Madeira; e do regimento de infantaria n.? 2 João Basilio Grave da Costa
Rosa.

r) Rectificados se publicam os vencimentos nos termo do despacho mini terial d 21 de Julho de 1925,
que manda incluir no cálculo de pensão de reserva a
gratificação diferencial, aos oficiais na situação de reerva em seguida meuciouados :
Coronel José Maria do V asconcelos e Sá, 399;$88,
sondo: 1176 O P elo Ministério das Oolónins e 282;508
pelo Ministério da Guerra.
Ooronel JOIO Aont s Chnmpalimaud, 238625.
Major Jos I, Alve Cabral 'acadura, 255tS02, sendo:
3GtSG6 p lo Ministério das Colónias,
11;500 pelo Millistório das Finançus
' 20 1$37 pelo Ministério da
Guerra.
Major Foruaudo António R MIo, 2 5,$00, sendo:
08,)9U p ilo Ministério da
olónias e 18G691 p lo Mini tório da Guerra .
Capitão Fran is O de rpa Machado Pimontel 1746.
As r ictificaçõo:
rido despacho.

supra

s: o

3

partir

<13

data do refe-
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s) Declara-se que os vencimentos dos oficiais em seguida mencionados) separados do serviço, são a partir
de 1 de Dezembro do 192D, os seguintes:
Capitão de infantaria
Joaquim Estêvão Rodrigues,
119;$15.
Tenente de cavalaria João Francisco Poojo, 8863.
t) Declara-se
que tom duas diuturnidades
o não uma O
capitão na situação do reserva Francisco Matias Fnl ~1t(),
como por lapso veio publicado na Ordem do Exército
n." 1, 2.11 série, do corrente ano, na relação in erta na
mesma Ordem.

u) Declara-se que vence o soldo do teuento-coronel o não
do major, como por lapso veio publicado na Ordem do
Exército n, o 1, 2.a série, do corr nto ano, na r lação
inserto. na mesma Ordem, () major na situa 11.0 do I'I\S \1'\'11.
Alfredo Artur do Magulhãos.

1') Vencimentos
C]uC'nos termos da lei n.? 1:ô6tl, de 0
do Setembro do 1924, com petcm aos oticiuis cm III\gu i(!a
mencionados
transferidos
pam a situação do r ,forma:
Pela Ordem do Exéreito
ano:

n." 2, 2.11 sér! , do corronto

Tenente miliciano do quadro especial d ertilhnria (lo
campanha Esmoruldo 'I'nvnres COrto Real, f> 1, ~ü, Rondo:
pensão do reforma, 50;$; 0,14 por c nto, 16:'G; t m uma
diuturnidade.
Pela pro rente Ordem do /C.I,(I}·('ito:
Coronel 110 infantaria António Ernesto Borges, f)~6.~7,
sondo: pensão <lo reforma,
:l~G~70; 0,14 por cento,
60~27;
lei n." 1 :B:3:3, lmMnO; d vcncim nto total,
251j)19, slto pelo Ministério das Colóuins, SI ndo .I<te:tu
a última província ondo serviu o 275f:08, pelo Mini. tório
da Gl.~(lrra; tem duas diuturuidados.

:f') Heetifiend()~ HO publicam os V('IIl'Íllll'Utos no. t rmos da lei n.? 1:(}ü8, de !) d Setembro d lü~·t a (IUl
t 'tu direito o oficial na. Hituac:i'lo d r ~orva III ~<' 711 iII 1\
mencionado em suhstitn1c:i'l0 dos <]HO lho foram arhitra.
dos pelo. Urdem do &rh'cito 0.° 24,2.' SÔI'it. cll ln:!l:
Major Jono Carlos Nogueirll. de Chahy, :!óO,5~)li' t '11\
duas dillturnidnde~,
VOIlI'O
1'01110 capit, o.
'
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z) Rectificado
se publicam os vouclmcntos nos termos
da. lei n." 1:668, de 9 do 'otmnbro do 1U2-i, a qlle têm
direito os oficiais na situação do reserva cru soguída
mencionados
cm substitulção
dos que rospoctivumento
lhes foram arbitrados
pelas Ordens do Exército n.OI 3 o
U, 2.& série, de 1925:
Coronel ~\bílio Alberto
da Costa Bnrrndas, 45f)~34,
sendo : 50-04, pelo Ministério do Interior,
o 40015:30,
1)('10 Ministério rla Guerra; tem duns diuturnidades.
oronel N arciso Leopoldo Honriquos Segurado Achomnnu, :300t570, seúdo : 1 70r597, pulo Minis tório das Colónias, o 21!)· 82, P lo Ministério
da Guerra ; tom duas
diu tum idades.

da Guerra-La DirecçãoGeral- %.' R~parliç.ío

10.0 -lioi.ltrio
a)

Von .imcntos que tio. t irmos do decreto n.? 10:0\1\),

dl' 17

l[tI •\·t

guida

mencionado

nnbro de 1024, com {lotem ao oíicial em soque li 'la pro ient Ordem do IC.J'él'cito
trun 'ferido para a. sjtuaçflo do rcformn :
'I'enr ut mili 'i no d artilharia
a pó Álvnre Fonseca
II F'lgucircdo
relo o, !)l8 'f>, iendo : pousao dI' 1'0forma, 2:m:57f>j 1
por c ato lin in validu», 2:H)1i~75;
10 por cento . Obre o total, 47,>15; nOH termos do artigo 52.0 do decreto n.· 10:099 tem direito ao sôldo do
major; t III dua diuturnidud
s.
ó

P ln Ord III do E.I'(/'citu H.O ~\l, !!.a 'érill,

de19:'?D:

Cnpit: O do quadro auxiliar elo cr\'i\o
d artilharia
A 11('11 to .1nrtill
,17H
7,
udo: }ll'n. o (I rOSCl'VIl,
Wi 51 ; 0,1.! por nto, 4·,' ; lt1i II, 1 ::\:t?, (ir 8; t 'til
umn t1iuturnid Ilt'.
U

P ln

/'d m lo L' ército n.

l,~.

Ii \ri

I, do

corn Iltu

ano:
d

infnnt

rin dolf~ Hafn I lJ:dlt'IlII'!It. I •~12,
l'\ll,47 72;1,1
POJ'I'lllto
1~20j
.u ti
ll'i 11,° l:U:~!I, 1'('('t'),1' rIO':;'
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rola

Ordem do Exército n. o 2, 2. a série,

do corrente

ano:
Cnpitão,chofe
do música, Joaquim Luís FO~'l'oira de
Barros
272iS15. sondo: pensão de reserva, 206.618; loi
n.? 1:332, 65,697; tom duas diuturnidades.
Pela presente

Ordem do Exército:

Coronel de artilharia
do campanha 4-lfl'odo n.ialmo
Martins do Azevedo, 655606, sondo: pensão do reserva,
341MO; 0,14 por cento, 48iS22; lei n. o 1 ::332, 2(i:>I)14;
do vencimento total, 189;523. são pelo Ministél'io das
Colónias, sondo Angola a última província ondo serviu
o 46[,;$83, pelo Ministório da Guorra ; tem duas diuturnidados.
Coronol de infantaria
Carlos Alberto
Fl'rt'oira da
Costa, 3f)1~81, 8011<]0; pensão elo reserva, 29:3/)04; 0,14
por conto, 10·~25; lei u. 0.1 :H32! 48: 52; do ,:encillll'n to
total
18/\04, são pelo Ministério
das Colóníns,
SOlido
Ang<:b a última província ondo. servil.l o 3BBií77, P lo
Ministério da Guerra; tom duas diuturnidades.
Capitão do infantaria
Josó Joaquim Alou '0, 2-1.8689,
sondo : pensão de res rva, 1756; 0,14 por c mto, 25,$72'
lei n." 1:332, 481517; do vencimento total, 1:37~47, SI ~
pelo Ministório das Colónias, sondo Moçamhiquo 11 última província ondo serviu o 1~1;$42, pelo Ministório da
Guerra.
Capitão do infantaria .José 'l'cixeira do Aguiar, 206M:),
sondo: pensão do reserva, 210,$; 0,14 por cento 7 9 .
lei n.? .1.:332., 78M7; d~ ,"eneimanto total 27 '~~), . it~
pojo Mlmst6rlO .d~s C?Iól1lus, tendo servido cm Mn au,
4!611.' pelo Ministério do Interior o ~2:36
pelo, finistério da Guerra; tom duas diuturnidad H •

o,

. ?) Doclaru-se que.o ('ltpit~o <lo infantaria, III dispouibilidad , o Olll servico na 12.n eompnnhia elo r gim. nto
do infantaria n.? 12, Sobastilo Maria da Nobrogu l'into
Pizarro, devo SOl' mandado f:lZ 'r serviço na ~.:l com PItnhia do m smo regim uto, como r C] 11 r \1 •
. (~). O clara-se quo. o t nonto do infantaria,
ll1 di. po.
mlnhdarl , e om SOl'nço IIn ~lIal'rla Ilacionnlr public:lnn,
Augusto. QuadroH '1'01('.8 do 'uIlIJlnio, foi Illlllldndo pi' _
tal' s I'VIÇO, 1'010 P <hr, no l'f'gimonto d< infantaria
n.o 2B.
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11. ° -lini

sacrro

N.· :\

tério da Guerra- i & DirecçãoGeral- P Repartição

D clara-se

quo, por d creto de 21 do • ovembro de
a m dulha d prata de mérito, filantropia o gcnerosidad
, criada por decreto d 3 de N 0vembro de 1 ;)~, ao sogundo sargento Jll úsico de 3. a elasse, n.? 7:38, da V' companhia
do r gimonto d infantaria n.? 13 Autóuio Ribeiro de arvulho.

19~ó, foi conferida

12. ° -liui

lério da Guerra_1.& Dirfctlr, Geral- P Be,arti~b

'Manda o Governo da. República Portuguesa que, pelo
Miuistório da (J uerra, soja publicada a lista do apuramonto
classificução tinal, por ordem do mérito, dos alunos que couclulram
no uno lectivo do 102:> o curso da.
Escola Prcpuratória do Oíicini: do . Cl' tariado Militar,
nu termo. do artigo :!1.0 do r gulamcnto da mesma g~cola,
qu baixa a innda pelo dir tor da 1.& Dir ('çno
I

l

oral.
Relação dos alunos do curso de i925, da Escola Preparatória de
Oficiais do Secretariado Militar, que concluíram a prova final,
e suas classificações por ordem de mérito
o

s.::

f~

.H
Z"

Postos

~~
.. a
o.,

Nomes

'O

(a) 1
2

a'
1
6

o
(II)

7
8
9

10

u
1~

6.0 d

Pedro de 1 mo , g 110r:\l.

r ln
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N.o 3

-Ministério da Guerra- f ,11 DirecçáoGeral- 5, a Repartição

a) Publica-se

o acórdão proferido pelo Supremo 'I'ribunos autos administrativos
n.? 498, em
António Rodrigues
de Almeida Ribeiro
o Ministro da Guerra:
•

nul de Justiça,
que é recorrente
e recorrido

José de Barros Mendes de Abreu, secretário
e director
geral <la Secretaria
do Supremo Tribunal
do Justiça:
Certifico que nos autos administrativos
u." 498, em
que
recorrente António Rodrigues
do Alm~ida Ribeiro e recorrido
o Ministro
da Guerra,
fOI proferido o acórdão seguinte:
ó

Acórdão a 11.35
Acordam

no Supremo 'I'ribunal

O hacharel António
recorreu oportunamente

do Justiça:

Rodrigues

de Almei(la Ribeiro
do decreto do 3 de Outubro
findo, que, pelo Ministório, da Gno~~a, O OXOUC1roudo
cargo do auditor
do 1.0 Tribnnal 'Militar Territorial
de
Lisboa
em que fõra investido por docreto do 20 do
Agosto' de 1917 e reconduzido,
a contar do 20 do Julho
do 1923, por decreto de 11 do Agosto imediato.
Alega q uo com êsse decreto não HÓ so cometeu um
abuso de poder o se ofenderam
os sons direitos adquiridos, como se violaram
lois da República,
designadamonte os artigos 49.0 e 50.0 do Código do Prorl1SSO Criminal Militar, q~o mandam atribuir essa função :t «juiz
togado,
nomeado de entre os da mngistrnturn
(lo continente, para servir por t1'['S anos, prorrogúvois
o para
todos os ofoitos considerado
como servindo
nu ma
magistratura,
mns não podendo n ela rogreasur,
durante
õsse prazo,
senão fi requerimento
sou, ou nos casos
termos
da lei geral»,
a q Hill lei geral
o eh creto
n." 10:310, de 19 de Novembro de 1984, quo promulga
3. organi7.nçn.o
disciplinar judiciária.

nd

ó

Supondo que o motivo dotermiuaut do decreto rccorque aliás o não (1i7., fOKSO, como ouviu, qUI ,1, nãe
dera por iníqua 11 (1Pci81\0 do 11m júri, colocado I'JIl grave
rido,

colisão

pornnte

dofoituosos

quesitos que lho formulou,
polns r f rências dos-

norn 11landara ali tuar o defensor
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primorosas ao Chefe do Estado, tendo também chasqueado
do dopotmento
de uma testemunha
da acusação,
nega
êste chasco e o defeito dos quesitos e esclarece
que ao
presidente
do tribunal, e não a ele, competia o exercício
da faculdade cuja omissão lhe 6 imputada.
O Ministro recorrido nada objectou, limitando- se a dovolver sem demora «para seguir os seus trâmites», como
d clarou, o duplicado da petição do recurso, que o Mi.
nistério Público entende dever ser provido.
Tudo visto, e
Considerando
que perante o texto expresso acima transcrito , é manifesta a violação da lei, tacitamente confessada.
no silêncio do Ministro recorrido,
sendo no triénio a fíndar om Julho de 192G inmnovívcl no cargo de auditor o
r corrente, salvo requerimento
seu, ou processo discíplinnr ou judicial, a quo nenhuma referência oxisto nos proH01ltCR autos:
Provendo no r icnrso, anulam para todos os efeitos 10gai o decreto recorrido.
Lisboa,
17 de Novembro d . 1n25.- G. Gonçalves-

Ferreira dos Santos -li'o~jaz

de Sampaio - P. Peixoto-

J. Gipria no.
1 arrntivameute
: mais c rtifico que a este acórdão foram p ]0 Ministério Público d duzidos embargos, os quais
tendo. ido contestados
o 'U tentados, foram, por acórdão
do 26 (lo Janeiro do corrente ano do 1926, julgados im-

proc -dentes.
Ainda mais certifico que õste acórdt o foi intimado às
purt
em H do corrente
mês de Fevereiro,
tendo feito
trãu .ito (li julgado na data de hojo.
E pnm cumprimento
da lei, e passou n presente cortidão, qu vai «onferida com outro funcionário doata S croturin,

que tmnbúm

assina.

Socrotarin
do
urremo Tribunal d Justiça, 6 de 1"0vereiro d 192G.-.\ /lrIO de aldanlui da Boiuleira-. Joeé

de Barros Jlellrlp,q de Abreu.
Li boa, 10 d( F 'v reiro dI 192G.-O
tit_'<0, Vil"f/í1io Aurélio Henriques dos
(', tudo maior (1 infantaria.

Chof da Roparuntos, coronel do

b) Em eonformidad
com o. d(. pa<'hos d S. l<~x.AI os
Millitro'
da }Ut'rra dl' Hl elo, ti mbro cl 1924 n 2:l
tln JHlleiro dI H):W . puhlit'.
a li ci.:to do Conf'olho
;-\ul' 'riol' (h Di, C'iplinn do E ·ó1' ito CJIl<' funcionou (lO1ll0
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tribunal de honra, nos tormos do n." 4.° do artigo 91.°
do regulamento disciplinar do exército de 2 de Maio de
1913, para dirimir uma pendência de honra entre o tenente-coronel, reformado, Augusto de Assis da Silva Reis
e o tenente-coronel na situação de reserva, Manuel Alves Paias.
Perante o Conselho Superior de Disciplina do Exército compareceram o tenente-coronel, reformado, Augusto
do Assis da Silva Reis e o advogado Alberto Jordão
Murques da Costa, representante do tenente- coronel do
quadro de reserva Manuel Alves Paias, por assim o haver requerido o primeiro, nos termos do n." 4.° do artigo 91.° do regulamento disciplinar do exército, na HUU
qualidade do ofendido, a fim de se dirimir :1 pendência
do honra suscitada entro os mesmos oficiais e motivada
nos factos constantes do rcquorimento do o~endido, a
íls. 4, 5 o G, os quais consistiram lias roforênclas, apreoiações o comentários que aos netos dõsto se permitiu
fazer o tenente-coronel Paias no seu depOImento no processo disciplinar que àquele 10i jnst~l!rado, p9,r motivo
da sua acção como comandante militar de Iwora, em
fins de 1918, nas ofensas que publicamen~e lho dirigiu
em curta insortn no n.? 1:15G da Democracia do Sul, do
19 do Maio do 1921, o nas afirmnçõ('K contidas na expoHiçlto que entregou no quartel general da 4. a divisão do
exército documentos que se oncontram roapectivamentc 11
fls. 548 , e GG2 do processo n. ° 8,apenso ao presente
processo.
Do processo võ-se :
1.0 De fls. 157 a. 161 v do processo n." 8, do 1921,
o dopolmento ditado peJo tenente-coron!'l Paias em Jf
d,o Jy.far.çode 1919, 9-uando interrogado no procdsso diReiplinar supra mencionado, dopoimonto bastante extenso
cm que so manifesta a prcocupacão
de aludir a tudo ~
que pudcs~.e existi,r d~ compromot dor para o tenente-coronel Silva HeIS, fazoudo-so-Ihe
aCU!3a~ÕeH
do fuctos
que se não deram, como o fuzilarnonto de dois civis, ou
de quo lho não cabia responsubilidude, como a mort do
um civil na Rua da Moeda, oro I::vora, o om qu S rofero a um incidente ocorrido nesta cidado em 1917 entre o ofendido, que então ora civil por haver pedido fi
demissão de oficial do oxórcito, em 1015
UIll soldado
da guardn nacional republicana, Jacto õste que se pormitiu comentar o que nada tinha com a uccão do tcucnto-coronel Reis como comandante militar da r ferida ci-
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dade, em 1918, sendo, de todas as 37 testemunhas que
depuseram no processo, a única que a õle foz referência,
O que mo tra ti. má vontade que o tenente-coronel
Palas
vota ao ofendido e que se traduz ainda em frases como
as seguintes: «0 tenente-coronel Reis e os seus scquazes ... », • as ordens arbitrárias e despóticas do too ente-coronol Reis», o Clcelebórl'Ímo tenente-coronel Reis»,
«o seu tri to mandato do infunda memória>, «Gsto senhor
Silva Reia», torminando o sou dopotmento com os períodos: «Creio bom que é uma grave afronta a todos os
militares dignos e honestos a permanência. do semelhante
oficial, como é o tenente-coronel
ilva Reis, no exército,
e, portanto, urge expulsá-lo imediatamente como incapaz
de fazer parte do exército citado.
E, jA agora, não quero deixar de mostrar a minha. ostranhl'za por õsto oficial não ter sido preso depois de
ou ter levado estes factos, por escrito, no conhecimento
do Ex.ruo Ministro da Guerra, om 28 de Janeiro último,
quando é corto quo ou nessa participação
narrava, embora resumidamente, os factos de que aqui o acuso. Esta
protecção a um oficial do estOfp moral do tenente-coronel Silva Reis e que exerceu a sua acção de pótica, abusiva, violonüssimam nto per ·eguidora o terrorista contra.
os habitantes de Evora, d ixa-mo na tri te dúvida de
quo alguém, alguma vez, por meio regulares, faça justiça nesta triste Pátria Portuguesa».
2.° A fi. 289 do mesmo processo n.? 8, o requerimento, datado do 2G de Março de 1919, em que o ofendido, d pois ele ter vi ta no procei O di ciplinnr, em 23
de Março, o de tornar conhecimento das 01' n as contidas no
depotmento do tononte-coron 1 Paias, pediu pam. ser julgndo em coo lho de disciplina para, entre outros fins.
dirimir a pendência de honra com o seu ofonsor . Êste
roquorimcnto não foi d ferido e tem, . oh a epigrafe ((Elucidação» e sem m nçã& de data, o oguintc: a:&sterequerimento foi pro ente a . Ex.· o Mini tI'O da Ou rra,
que mandou aguardar o r ultado do processo disciplinar n 1 r f rido, t ndo ficado pr judicado, por despacho do m smo Ex."" Mini tro qn mandou subm ter
o reqn r nto a julgament
do 'on lho uporior de Disciplina do Exército, nos t rmo da alín a b) do n. o 2.°
do artigo 91.° do Regulamento Di ciplinar do Esército».
:3.° A fi. 305 do procc so n.? ,a d ci ão do Conselho do Disciplina a quo o r qu r nt foi submetido om
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1f> do Novembro de 1919, na qual foi eonsíderado êste,
por unanimidade, com capacidado moral.
4.0 A fi. 308 do mesmo processo a partieipação
que o
ofendido entregou cm 1 de Dezembro do 19H)r contra o
tenente-coronel Paias, por êste o ter injuriado e caluniador
como se deduz da decisão do Conselho de Disciplina, citado no número anterior.
Esta participação não teve despacho algum e como
elucidação, som data, diz-so : o que o procedimento disciplinar já tinha prescrito e há. muito tempo na ,dat[l. da
participação», não 50 aludindo, porém, nos delitos que
desta constam.
5. ° A fi. 307 do citado processo, um requerircento,
datado de 22 de Outubro de 1920, cõrca de um ano dopois, em quo o ofendido, não tendo até então conhecimento do resultado da sua particlpação, pedia cópia
dêste documento e do despacho que nela fõra oxarado
])or S. Ex." o Ministro, requorimento que tom como lucidação da Repartição
competente, que foi indeferido,
mas quo o requerente podia tirar cópia do dito documento, na Repartição.
6.0 Quo, tendo o ofendido sido demitido do xército
em Outubro do 1920, por lhe ser aplicada alein.01:040
0, roais tarde, reintegrado
e reformado, por d creto dn
14 de Maio de 1921, mediante recurso para o npr m
Tribunal Administrativo, por estar ao abrigo do § único
do artigo 1.0 da citada 1 i, o tononto-coronol Paias combat~nc1o e protenden~o evitar essa. reínt gração, PUbliCOtl
no Jornal Democracia do Sul, de Évora no seu número de 19 de Maio do 1921, a carta a
73 548 do
~it~do processo n. o 8, em que, al m do desrosp ito as
insínuaçõcs, quanto à correcção e imparcialidade do oronol encarregado das averiguaçõ
ao actos do t nont ,-coronol Silva R is, 6 toda cheia do xprossõc
insultuosa~ para õst , contendo fras
como: .essa abj ctn
odiosa COllSIl que para ai 80 r bola com O rótulo 'ilvl\
Reis s , «o horoi das aberrações»,
«figllrnQ», .farrallo humano», «o tal Silva Rei ».
7. o Qu , logo qne o tenont -coron 1 Roi f h fi !'\1~
apr sontação no Mini. tório da u rra, no diu d J nnho de 1921, após ti. SUlI. r iotegrllçno no _'órcito, ntregoll um rcq u rim nto, podindo pura St r uhm tido a
Conselho do Disciplino. nos t 1'1ll0B do 11.0 3.0 o 4.0 do
nrtigo 91.0 do Regulam lltO Disciplinar elo E:6rcito, a
fim do so dosagra.var da ncusnc;:õcs qu iujust m ut 111
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oram feitas, como comandante militar de Évora, e de
dirimir a pendência de honra com o tenente-coronel
Pains ; este requ rimcnto foi, por determinação superior,
desdobrado em dois, com a data de 10 de Agosto do
mesmo ano, c acha se a fi. 4 a 9 do processo n.? 8 o a
fi. 4 a 6 do preces o 11.° 9.
Na m sma data entregou ainda uma participação, nos
termo do n.? 49.0 do artigo 4.° do Regulamento Disciplinar do Exército, contra o jornal Democracia do Sul
o uma participução,
no' termo do artigo 40.° do Regulamonto pura fi xecução do Código de Justiça Militar e
dos n.OS :30.0 e 3~.0 do artigo 4.0 do R gulam nto Di seiplinar do Exército, contra o tenente-coronel Paias, a.
fi. 540.
Tendo sido ordenadas avoriguuçõos acõrca desta participação, cm 1 de Julho do 19:?!, H. Ex.1I o Ministro da
Um rru lançou na iuformacão rcspectiv
o seguinte dospacho, datado d 19 do Setembro do m snio ano, a
ti. ú-15: • Signifique-se ao ten nte-coronel Silva R<'Ís que
devia t01'-, o dosafrontado como civil, vi to s r esta u.
sua situação social ao t mpo da ofensa quo lho dirigiu o
tenente coron I da cavalaria Alves Pujas, não esperando
a sua reintcgrução
no xército para dar conhecimento
superior dos sa ofon '3., por uma. forma que 11 m sempre
Ó ju ta, como se provou durante as uv riguacõos a que
80 mandou proceder.
igniíiquo-se no tcn -nte- .oronol
Alv s Pains quo III foi muito d ,a radllv 1 ver qu um
oliciul supcri r do exército,
comandante do regimento,
empregas:
numa carta publicada na impronsu oxpr sH \8 111mos corroem
na forma) muito embora possam
. er consid radus como boa a' iutençõo
que as dital
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República e ele todos os republicanos.
2.0 Tem-se, por
conseguinte, manifestado hostil e ~lesufecto tLS instituições
republicanas
e a sua aceno em Evora foi toda d agravos para a República. 3.0 Só lhe tenho conhecido afinidades políticas com os inimigos do actual regime».
Neste documento ropotom-so as mesmas acusações,
não provadas, acompanhadas
de comontáríos
e apreciações desfavortiveis 11 actos oficiais do um sou superior
hierárquico e se lhe atribuem qualidadoe de carácter,
propósitos
e intenções que constituem grave ofen a ao
carácter do tenente-coronel Reis, estando as suas afirmações em absoluto desacõrdo com as inforrnaçõos, sõbro
o mesmo assunto, prestadas
por todas as divi õos do
exército e pela L.", 2.a e 5.a repartições da L" Direcção
Geral da Secretarie da Guerra e com a decisão do Conselho de Disciplina,
do Fevereiro do corrente ano, documentos a tis. 683 a G89 e 08[; do pro\'0880 n." 8, entre
os quais avulta o firmado pelo então comundanto da 3.a divisão, EX. general Tomás de Sonsa Rosa, em quo afirma
que «nunca o tenente-coronel
Silva Reis tomou parte,
directa ou indirectamente,
em qualquer movimento político, con pirnção ou rovolta ; nunca so munifustou hostil
ou dosafccto à.s institutcões republicanas;
nunca ostov
filiado ou teve q ualq 1101' allnidndo ou prof \rôncla por
qualquer pnrtido politico, nem manifestou idoas ou convicções politicas».
\).0 Do fi. 4.t a 47 as seguintos declaracõos feitas ]l 10
tenente-coronel
Manuel Alves Paias, por int rmédio do
seu representante,
o advogado Dr. All) erto .J 01'<1;'1.0
Mar'PiOS da Costa,
em <lHe, autos do mnis, «afirma que o
facto do um oficial do exército t r lido em jornais as
acusnçôes de um depouuonto f( ito nos termos j{L iudicados, ter sabido quanto o argüido disso, oficial o particularrnouto, U ROU respeito o aindu utó agora lião t 'r tido
fi d"eisito
moral que se lho impunha, do tpnt:LI' uma desafron~a, constitui por i só ( l!'lIH1nto b'l~tanto pn.ra bom
se aq IIlllltar do qu potlllt'iL RI r Ô:l 'O olieial .
Pas~ando a apontar as razões jm3tilleativt\s (11 tudo o
qne aftrmou autt!riOI'menÍll, l'llf' I'O-SO na!i alinoas 17), b ,
e), d, e.f) a factos 'lu' ': o :t 1I1e1'a }'1'pro,lll(;1to do qu
COII'lta. do seu dl'pO'illll'nto acima mencionado.
Para cornpro\':u' O CJlIeron:ta <1:\ alilll'a 1'): - «1'01' <1,,('l11r:t!I,) qno O mosmo ofi!'i I eomct()r~L v t'~ollho 'IlS :wtos
do poderastia, dcmol\stl'atldo 1.;('1' um in\ 'I'tido, 'Immalldo
para a pràtica II ss(>~ ncto!! illJOCOt'Oso~, l m!l" pretl'Il1l10
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dia tomar a passiva, um soldado da guarda nacional republicana», - apresenta como testemunhas
vários indivíduos que já depu eram quando o tenoato-coronel
Reis
respondeu em Conselho de Disciplina,
«havendo mantido,
segundo se alega, as afirmaçõ s comprovativas
da prática dos actos a que se aludo, dizendo, como aliás 6 conhecido de grande parte da população eborense,
quo o
oficial Reis se pre tara à. prática do actos indecorosos
com um soldado da guarda nacional republicana,
soldado
qo já depôs o quo fez declarações
harmónicas
com o
que aqui fica descrito».
(lA alínea g): - Haver dito e escrito que, como consoqüõncia lógica e legítima de todas es as acusações, o
mesmo t ncnte-coronol não devia continuar no exército,
por ser moralm nto incapaz de fazer parto dele, - não
preci a comprovada
com testemunhas.
Os Ex.mOI membros do Conselho
uperior de Di ciplina do Exército,
o
com '11<,stodos os oficiais digno. d~ te nomo, que façam
parto do exército portuguê , não podem tirar ilação diversa,
nem ter opinião diferente,
do de que provadas
sejam as afirmaçõc
das alíneas anteriores. O qu consta
da alínea g) é corolário inevitávol a que todas 11 razões
bem equilibrada
ch cam.
uem tem na sua vida actos
como aqu ·le qu acima 110 apontado,
não tem condiçõos, osrã disso convicto o argüido, para. acamaradar
com a oficialidade qu preza a ua farda
quo se honra
do ser coutado
no número
dos militares
portugue50 ll.

Acerca do artigo a que se refer fi alínea h): - aTol'
escrito um artigo no jornal de Evora, Democracia do Sul,
em quc, mais ou meno ,
ucontram a afirmações constnnte
das alíneas anterior,
• - já. o argüido pr tou deelnrnçõea,
t ado o 'r .• Iinistro da
\I rra de então
tomudo conhecimento
do caso
re. olvido como a hou d
jUHti~a o em condiçõe quo não foram d sfavorâvcia ao
argüido».
Relativamente
à altnea i): - «II:n- r informado o comundo da 4.' divisão do xército, quando
to lh podiu

informaçõc

acêrca do t '11 nto-coronel

ilva R is, cm

harmonia
com a alín a acima» -n11o podia o argüido,
em fac do xposto, pr tar à 4.· divisão outra informa<;õ 1\!l !jtH n110 f S lU aqll ,la qu pre tou. E bllbito s u
afirmnr,
moom. rll<lllllll nt c ruo militar, aquilo qUt p n. a,
qu
,nb
o qu
stá onv ncido do or 0_'3ctO.
mpro
ll.', iUl pr cedeu o certo e tá. d q uo é el)!'lll.3 norma
qUI:
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incumbe aos oficiais quo tenham, como êle, o orgulho de
envergar
a farda do exército de Portugal».
Segue-se a indicação de várias testemunhas
para comprovnrem
as afirmações foitas nas alíneas anterioree.
10.0 Que, no que se refere à alínea e) das declarações
do número anterior, S0 apresenta o mesmo facto atribuído
3.0 tenente-coronel
Rois, mas sob uma forma ainda mais
precisa e com novos pormenoros,
que não constam dos
depounontos do tenente-coronel
Palas, tanto no processo
disciplinar,
como porante o Conso~ho Supori?r do Disciplina, om que declarou ter conhecimento
do facto apenas
por ouvir dizer.
Como juetiflcação
das suas afirmações (} citado o tostemunho (le indivíduos para comprovarem
que o tononto.
-coronel Reis se prestara à prática do actos indecorosos
com um soldado da guarda nacional republicana, a quem
são atribuídas
doclarações
harmónicas
com o quo fica
descrito, quando
certo quo nem ésto nem aqueles indivlduos, quando depuseram perante o Conselho 'uporior
do Disciplina,
afil'maram
tor-so dado a prática do tais
actos,
tratando-so
apenas do um convite, o quo nem.
me'lIUO foi provado,
produzindo-se agora novas afirmacõcs mais graves ainda o reconhecidamento
falsas .
• Ouvidas as declarações
de ambas as partes no acto do
julgamento
e ponderados os diversos documentos do pro.
cesso:
Considerando
que ~s acusações feitas, no d potmonto
do tenente-coronel Palas, ao procedimento
do tonont •
-coronel Reis, como comandante
militar de Bvorn. além
do s~ não provarem,
foram .reconhecidas
como ft~lsa
ealuníosas,
tanto no rel,at~rl? do oficial sindicante que
~r.g~QlZOU o processo
disciplinar. quo no mos mo oficial
~Ol instaurado
om 1019 (doc. ~ fi. 2GG), como durant
o
.1Ulg:lmon~~ no ~ons ll~o ::SuperIOr d Discipllun,
r ctuudo
de 11 ~ .... de. ~everm~o do corrente ano, nos termos do
n. o 3.. do ai tigo .91. do Rc~ul::Llnento Disciplinar do
Ex6rclt?,
a requertmen~o
do referido oficiul ;
Cousideraudo
que o facto li. que o t nont cOl'Onol Paias
1'10 rOD 1'0 no cltauo depolmonto,
ocorri(lo
m l:~vorn, <'lll
1917, Qntre O ton~~to-coron 1 R( is, qu ut1to 1'1\ eivil,
por so achar d llllttd~ do ('Xél'(!ito, n sou p <lido, o um
RoIdado dn. guarda naCIOnal r puhlicana, foi ('on icl(ll'ndo
como 3ito provado, p lo Cons lho Supol'ior do J)i~ciplilll\,
?ffi 1:> do Nove~h~o do 191\) o o t~ncnto-coron 1 lois
JI1Igado, por UU:lUlmlJau , com capt\cld.nd
1ll0rl\l'
é

,
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Con iderando que no referido depoünento se não limitou a declarar
o que abia, mas acompanhou
as suas
declarações
do frases o apreciações desfavoráveis
acõrca
de acto oficiais quC\ o tenente-coronel
Reis praticou no
exercício da suas funções militare , sendo legítimo superior daquele',
as quais envolv m ofensa à honra
dtl te oficial;
Con iderando <lue a mesma of na.
repetiram em
Maio do 1921; com fi publicação da carta no n.? 1:156
do jornal do 1':"01'<\ Democracia do Sul, de 19 do dito
mês ;

cnsiderando
CJ.U /l data. da publicaçt o do ta carta 6
po torior à do julgam Dto do ofendido cm ons lho SIlperior de Di cipliua, em 15 de ...?o\·crubro d 1910, um
II uo a sua honra foi ilibada, o (PIC não im pediu o autor
da carta do insistir na sua, alu õcs ofensivas, o que
mo tra o propósito delih rado
COIl ('Í( ato
da injúria;
on 'id rando que, ainda post riormcnt , cm 7 d Junho d 1923, numa xposiçt o entreguo no quartel gen ral da _LA Divi ão <lo Exército (a fi. 002) r incido o
ten ut -coron 1 I'aia nas sua roferoucius dr ... Invorúv 'is
ao tUI nt -coroncl R ,i , atribuindo-lho
qualidudes,
propósito
I intonçõ
CJ.U ccnstitu m erav
ofen a ao cnrúctor d 'to, a quai não pronL
que csf
(Ill absoluto dcsncõrdo COIU O <JII a respeito do 111(' mo oficial
informaram,
na ln', mil. CJt':L, ião l . br o III ,'1110 assunto, toda: a divi l} do
ército
n. 1.n, 2, e 5. a Ropartiçõo
da 1..
ir CC'iio 1 1':\1 da •'crrptnria da Ou rra
do . de fl,. G 1) a G O);
ou ·id 'r ndo qn IH () fui a cir(,lIll.-t, ncin dI' estar O
.'('1". portanh'nl'lIt ·roron 1 Hei:-; d('l1litido do '.'{'I'cito
to, I'ivil, ClIU pc I'mitiu no t nl'lltl -COI'OIl I Paia , 1'('l'l rir, Ih nos t 'rmo
l'OIl tallt
da nu I'. I'ta d· H) II
~faio ti 1921, porq II( n. O d ixan!lo a 01' 'I :l clL .'11 h. i '
til', lia
c havia proclllzid
j:\, I\lIt<,· da ti l!li,,: o cio
oi' ndido, I' d poi da, lia I' 'intlgrn~l1o, tI' <luzindo 11111
prop6 ito tlrlll
ti' injúria I' difulllnt:. o. <)111' 11110 C1 colhI'
o('a·i () pum 'c IlI, lIi~ t r, II !li ri }leit:L o. 11"'l'I'O da
di.c'iplina·
IlU~illt mOlto CJII o fnct I U (Ju Iludi o tl!llCIIÍl' ('0I'on 1 P ia.
llO
'II ti P lilU ut jli rit do, II. ('urta PIIbli(':I(!n na illlpn II.
nu d C'IIIIIt'U!U cntr'"lIl 110 ('01111111110 da
•• Di\ i 110 do F.. --'rt'Íto foram j!l prl'dnclo
o
jlllrr do p lo (ou
Ibo up rior I I)i ciplillll do l...xÓrI

1
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cito, nas suas sessões de 15 do Novembro do 1919 o do
11 a 22 de Fevereiro do 1924:, cujas decisões foram favoráveis ao ofendido;
,
Considerando quo por parte do tononto coronel Palas,
nas considerações escritas apresontadas a õsto conselho
pelo sou representante e que. vão a fi. 44 deste ~rocesso,
so reproduzem as mesmas ofensas, agrava(lns a~nd(\ com
as referências a novos pormenores, que se verificou sorem falsos;
Considerando q ue o tenente coronel Rois, abs tondo-so
da prática do qualquer acto que o colo casso sob a alçada do Código Penal, assim quo soubo das ofo nsas q ue
o tenente-coronel Paias lhe dirigiu, empregou os recursos legais quo o Hegulamento Disciplinar do Exército
lho facultava, lia intenção do se dosagrnvar, obtendo a
reparação moral da. ofensa, o no mesmo tempo promover
a punição do seu OfOI\R01', como HO roconhcco pelo seu
requerimento do,26 <1?- Março
.Hl,19, pura sor julgado
pelo Couaelho Superior do Discipliuu
do Exército, nos
termos do n.? 3.° e 4.° o do artigo 91.° do Regulumonto
Disciplinar
do Exército, pela sua participncão do 1 do
Dezembro do HH9, contra o tenente-coronel Pains, 1)(110
roquorinwnto do. G do Junho do 19~~, para julgumcuto
pelo referido 'I'ribunal, o p<,las partJelpa~õo , da mesma
data, contra o mesmo oficial o contra O jornal Demoeraeia do Sul i
Considerando que a afirmneão feita pelo t( n nt -coronol Palas, II. fi. 4~ ~111S suas ,de~:larac:õo: escrita , (h qll
«o facto d.o um oficial do O,'OI'Clto (quando ofendido) UI o
ter a deculllo moral de tontar 1111111dORafronta 6 olonwllto bastante pllra arjuilatar O quo poli! rú I'or Q,I'O otlcinl»,
O 9.U(\ envolvo Il11W nova injúria para o t 111 nt<·('oronel
ROla, qno n.ito (.lo\'o.sor e('nsumdo por nl o prl t't\J'Ír orocurso a mOIOR llo~als, quando os l'llglJlalll( ntos miJitare!\
lhe facultavam os Ilwios lHlC( s!ifldos o dnlc S tom li ito
liSO c0Tl_l oportunirlado
o J)('I'~
,'( 1"HJ1c,:a j
ConslCh'rnndo que. ('OIOO II 'pli(:IL<:üo(lo jll·OI·O(IiIll\'nto
(lo tOJlontn·corOIH 1 PainR ]llll·a eOJJ\ o tl\IH ntl ·('()J·olll'l
Heis, so al( ~a. I~ intenl'1'lo d(1 dURa~l"lwar o l)J'io (I hom
nomo dos Oh('II~Il:! (lo (','l'l" 'ito, .1I]lo8tnlllcnto
atingidos
pelos nctos Iltl"lhuf(loMa ,to () wial, (I fi Sl\glll":U\~1\ (las
jnstitulçi'los, ü\nclo-. (', plll"Ílm 1'( conhl'(·j(lo q\l<l o dito pro(~(ldilll(~lltofHl filia antl's ll~l ra;r.(\( 8 do carll<'t( r lH'.sonl; o
Ato!l(IOllllo II::; }"Pilpostns d (In8 1\08 qlloAito ;
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do Exército

doei-

dv, por unanimidade:

1.° Que, na pendência de honra suscitada entre o tencuto-corouel reformado Augusto de Assis da Silva Reis
o o tenente-coronel
do quadro de reserva Manuel Alves
Puias, P los motivos que constam deste process p, assiste
no ofendido, ten ute-coroncl
Silva Reis, toda a razão no
pleito, tendo-se provado a inanidade das ofensas quo ()
tonentc-coron \1 Paia: Ih dirigiu, e serem fulaas o caluniosa. as acu a(:õ . que lh foz, cm vista. não só do pre·
seutt julgamento,
COlIJO das decisões do Conselho
• uperior do Disciplinu do EXl"J'cito 1I0S processos 11.° 2, do
1919, o n.? 8, de 1021. ::;3in<10 de ta poudõncia perfeitamcnt ilibada a honra do ofendido.
2." Que o procedimento do t incnte-coronol
Manuel
Alves Puias foi intoirumentc
contrário
nos devores de
di .eiplina, que lhe cumpria acatar m toda. as circunstüncias, ofen .ivo da honra
dignidad
(lo tcn ate-coron 1 Augu: to do .\. si d Silva R is, :t quem originou
importnnt. ~ prejuízos materinis o morais, inf'ringindo os
n.O' ~.o, ~:3.", ~4-,o o ~'j.o <lo urtigo 4,° do RI gulamento
Disciplinar
d Exército tI pre nmindo-se estar ainda incu r o nos artigo'
41 ,0, 4 .0, 41 LO, 41<3." o 181.0 do
'odigo Penal.
, ala. das
'. Õ \. do ' ns lho uporior do Di~ 'iplina
do E:él'eito,:.?
d Ago to II 1\l~4.
./oao J ... illel de
Cord('.~. g<'Il'rnl. pr idl'nÍl - F'rrlllci. co da Cha!/IJ. Par.
reir((, g'n ral- ..ld,·j(/lIo de • ri, g'.ncr l-Jos/l])etl,.o
de I C1II08, g't'n'rnl- IJttÍs . lfOlllll'l .Ago tinho f)o/llill!/uf'.~.
g<'Ol'r; 1, relator.

II) Ht'ctUit'udo , . \ pllbli(': mo \ lll'itn uto. !lO termo,;
do dt' p:who mini ( rial de :!1 (h, .Julho do :lJlO filldo,
1(11'
manda inl'lllir IlO (':'lI ulo la]l n !lo di' I' t'I'\':I a
gl'fiti ii" ç,L!I lit r II 'inl do o 1-ia} llll
'ruil!:l l!ll rlt'iu·
nndo:
I

01'0111'1

.1:.!7,514.

módip(}

.T

I,

1'10

dtl ~[(,I(),

111
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gratificação
diferencial
ao oficial em seguida mencionado:
Major médico do quadro de reserva Augusto Nunes
Corroia Júnior, 17M.
15.

0_

lIillislério da Guerra - 2.1 Direcçio Geral- 7.' Reparlição

Em conformidade
com o que dispõe o artigo 8.0 do
roaulameuto aprovado por decreto de 29 de Novembro
det:>1922, publicado na Ordem do Exército n.? 15, 1.11 sório de 80 de Dezembro do mesmo ano, para admissão
aos lugares vagos de alferes farmacõuticos
do quadro
permanente do exército,
declara-se que no concurso
aberto por ospa~o de trinta dias, a contar do 1 de Janeiro do corrente ano, foi admitido à inspecção sanitária
e condicionalmente
ao concurso, visto a sua promoç:llo a
alferes farmacêutico
milician~ apenas ~epender da publicação em Ordem do Exército, o candidate em seguida
mencionado:
João Marq nos Canas, primeiro cabo do 1.0 grupo do
eornpauhlns de saúde .
Êsto candidato devorá aprosontar-se na 7. a Reparti~llto
da 2.11 Direcção Geral do Ministério da Guerra no dia
22 do corrente mõs, pelas dez e meia horas, para lho 01'
conferida guia, a fim de se aprcseutar à junta hospitalar
d? inspecção no Ilospital
Milit.w de Lisboa, no m llJO
dia, pelas doze horas.
l()_

0_

Uinislério da Guerra -. Direcção Geral do~ Se" i~os AdulÍlli8lralilO~
do Exércllo - P RpltarliçJo

, a) D('clar.n-~o q ll~ foi mandado prcstnr S( 1'\ iço no 1'('do IDtantlt1"l~ 11.11 11, como tesoureiro, o ('apitl o
do S(,l'\r)~o do adml1l18tl'a~110 inilitar, 01\ disponibilicl:tdll,
João JOSIIlO da Costa.
gunollto,

b)

Doolarn-so

que foi mandado

proatar

sOI"\'ic:o

110

1),.

pósito COIl tral elo II ardamon tos, como ati j IIn to () tcnon t
do serviço do Ildlllinistração
militar, lla 'diflJlo~lÍhili(llldt'
em s(ll'\i(:o ,110 regimento de infantaria 110 11, ~htJlllnd,:
Virgílio Pinheiro da :-5ih'u Azcvr do.

e) Declara-ao que o tcn mt: inilicinuo <lo sorvieo d"
ndministração
militar, 110 :).Ci grupo do compunhia: dI

2

I
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admini stração militar, Eurico Regero Monteiro
foi considerado ao abrigo da condição 4. a do artigo LOdo elocr to n.' 7: 23, d 2:3 do N ovembro do H)21, para dar
ingres o na foctividude do
rviço.
cl) Declara-s
da República,

que, por parecer da Procuradoria
G ral
a interpr tação do artiao 3.0 do decreto
n." 11:214, de 30 d Outubro d H)25, é que deve aos
oficiai
coutar- o para efeito do reforma todo o tempo
do li uça ilimitada d de que paO'uem as 1'(l8P ctivas cota s.

e) D clara- " pum execução do determinado na circular D,O 27, d ln do D 'zmllhro do lU!?5, da 2,& ReJHl1 tiçüo desta Dir 'c\: O
Ier.il, ({l1O o vencimento <IIHI
comp t ao coron 1 do
rviço UI' administração
militar,
na ros na, Jorge AUgll to da Silva Antunes 6 o do tenente-coronel
com dila' diuturnidad
~ e uão o de corou 1 com igual número d diuturnidados
como se publicou nr Ordem do I~:rh'('ito n.? 1, 2,& sóri ,(to orrontc
ano,
.f) D clara-r
para o: d vides
feitos, que o \'( ncimente que, IlO, t rmo da 1 i n.? 1:00 , (]II 9 do ot mhro d ID2-t., ('0111(> ·te no coronel do serviço do udrninistra~; o militar, 1111 situacão dr r ' rvav J orgo Augusto da
ilva Antunes
é d 34~·
, não d 42:30'40, .omo foi
publicado
na Ordem do Eréreito n ,o :? 1, ~.' 6ri, de
1924.
fi) Cond corlldo com II m dalh:t. (l( I'l'l1t. da clnsso III'
I'Olllport'lnl nto _'emplnr, (m ('onfol'llIidnd \ COIII () l'ogulallll'nto
Ilpro\'udo
)lor (I rl'to dI :!l d •• \Hl'lllbro de'
)1) 17, () tl'nl'ntt
lIlilit'iallO cio prvic>(I dI adrnini.t.'aC'ão
militar,
do bntaJhão
d caminho
(1 ferro,}t' 'rnando
Hnmiro d
~[auriti.
I

17. o -

C_ lho

ar ri r d

Éditos do trint

P 10 (on
dn h'inta.

tando

o

Ilr

DI

-

dias

lho • UI> rior lo rOlllo ô( ('orr!!lI ',dito
,a
ontar dn data (ta pr! ~ nt Ordem, ci. r nt,
njlld nt
bai -o til' ignndos pal'll,

di
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querendo,
apresentarem
contestação,
tondo vista deste
processo ou seus representantes
na Secretaria
do mesmo
Conselho,
como recorridos,
que são, num processo do
recurso
que no mesmo pende, em quo
recorrente
o
sargento
ajudante do regimento de artilharia
n.? 6 João
Germano
do Matos Júnior, que recorro da sua preterição na promoção
ao actual posto.
ó

Recorridos

:

António
Luís, António Sousa Brites, Augusto Mendes Ribeiro,
Manuel
Gonc,:alves Rodrigues,
Francisco
António
de Sousa Freire,
José Manuel da Silva, Guilhormo Joaquim
Catramclo,
Franciseo
Serra, Augusto
Bernardo
Santos,
Luis Augusto Cristóvão, António Rodrigues Cnrvalheiro,
Abílio Gouçalves Garcia, Francisco
de Oliveira. Torrado,
Artur Salgado, Frederico Mendes
Ahóbora,
Florindo
José de Olivoira,
Abilio Lima du
Costa, Aníbal Pinto do Queiroz, Jaime Henrique LOPOH,
Joaquim
Cristiano Franco, João Pedro, Júlio Franoiscc
Lopes Pereira, Eduardo de Mudurcira Proença, Amadeu
Bd uardo do Cam [los Boltrão
Ferreira
Viana, Auguato
Pinto de Freitas.
Éditos do tl'inta dias
1'1'10 Consolho
Superior
do Promoções
correm éditos
do trinta dias, :1 contar da data da presento Ordem cio
taudo
os oficiais abaixo doaignados
pura, querendo,
apresentarem
contestação,
tendo vi ..ta dêste processo ou
seus l'cprrs~ntantcs
I1U Secretaria
-lo mo, lHO ('oI\Relho,
como recorridos,
qlle são, num processo <10 recurso (}l1lI
no mesmo
pondo, cm quo
)'(IC01'J'('llte Júlio Capelo
Frunco Duarte, sargento
ajudnuto <lo rcgiuionto do infantaria
11,° 1ü, que 1'OCOJ'l'O da ]>1'01110(::'10 fi alteres
do
sargento
ajudante
Herculano
do ~f~o Boavontura
Azo·
vedo.
ó

Recorridos

i

Alforos da mesma urma r Herculano
SI o Bcavonturu
do Azevedo o Carlos Oliv ira lb Silva Ohuiuho ,
Sargentos
ajudantes
da mesma firma:
Luís Artur
'I'oixeirn,

António

Ct

uruivu,

A naclcto

da Cruz (ll'\'gúl'io,

António I3oato, Duarto Militão, .Josú Pcdl'o ]>i1'(\s, AI'minio I.'erroil'u de Allllpiua Oruz, .To. '. Alfrodo da l' OIlHl'Ctt,
Jos6 Oon<;lllvcs O Alfredo Miguéis,

2' Série
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1925
Xovembro
Dezembro
»
»

Ut\
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111

rio

:l3 - Capitão veteriuário
de reserva Conrado Artur
Ribeiro de .'lelo.
18 - Capitão, reforma.lo, Ilídio Leopoldo de MagaIhães ~loura.
31- Geueral, reformado, .1aime Leit ão de Castro.
31 - Teueute-coronel , rerouuado, Aqu iles José Cardoso.

1926
Janeiro

12

ncocral,
rcto nuudo , .10110 "faria .Iales.
\lpitão !!II\iil'o m iliciauo Alt'redo Gonçalves Palharcs.
2~ - Coroucl , n-Iorrnudo,
1<' raIlCI,;"O Júlio MOIl tci 1'0.
2~ - Alfe rus, reformado.
JOS"l Lopes,
2.) - ~l ajo!', rufo rrnudu, (: urlherrne
~Iaurieio da ltocha.
20 - Cnpitã«,
refo nuad», António de 1"rcit as.
;\0 - ",r ajor, reformado,
F ruucisco Carlos da Silva
Lô!JII ,le .'1 irauda.
3
1'OI1CU(('. na ~itllll'Jã() (Ie re. erva, Manuel
Suarus
de ~Iacedo,
li - Capitão do quadro auxiliar do' serviços
de artilharia _ lunuel Pinto da I'íuhn.
10 - Gcueral, refo nuudo, .10 Ú Lúcio 'I'ravassos Va!,IOs.
12 - Generul, reformado.
Jo 'ó Autónio
Domingues.
1 l-Capitão,
reforrnndo, José Augusto ~Ílllõel:l l~titc",'S Lopo.
11 - 'I'cuen te dn infuutnri
(;:\ par Rebêlo.
11 'apit ão do servil,"
de a lmiui t ração militar
Carlos Carri lho Quiutuir».
21-

»
»

»
»

"
Fevereiro
II

»
»

..

Re ·tiflcu(,·õ(·

:\:1 ,/,,11111 rio g;r/,,·ito 11." ln. 2.'

,"rir, dI' 1925, p. nor, l. :17,
.10 ú \Ta !ll!'l A"o~till"o
J)olllillg'Ul' ", .levo
11'1'-:;c:
«E .. n>O ~r. t'CllPr. I Lili 'faou I A"""tillho !Jolllillgue,,,.
Na Ordem do B.xircilO 11.° ~ , ~.' ~édc, d(' l!J:!:í, )I. ~ 6, I. 2:~,
t.: p. DOn, I. .0, Olltlt!
li:: .1lI.·,u, dc,-t' 1(,1'- c: n 11.....
Na. ()rei Ifl do B:r: reilll u." 1, ..l.' série, do corr"lIte aliO, p. 17,
1. ~1, 1)11le (' lô: " \nt >rIio., ,levo I, r-se: .Artur»,
• Ta. {)r" '" do J':.dm:;lo !l.O 2, 2.' ório, <lo corrtwle auo, II. SO,
I. 31, Oll.! 6.' lô: ..('u túdio., <I 've ler- u: .Adriano ...
onde

,(' li,: «Ex.'··

~l'_

José Elltl'ves da ConceiçtJo Mascarenha8.

r stá

conforme.

O Dlrett r da I,' Dirtc{lo Geral

~~

//'/

<:: ---

J~-/? ~~~

MINISTl:RIO

DA GUERRA

13 DE MARCO
, DE 1926

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.8 Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

l.°-Per

decretos de 27 do mês findo:
Imi lério da Goerra - R parlição do Gabinele

ondecorado com :\ m dalha militar d ouro da elas 'o
do bons orviços, por 50 achar ao abrigo da prim 'ira
part do 1.° do artigo .0 do r eulamen to para t1 onc (o da medalha militar, aprovado por d r to do 2
d
tombro do 1917, o ccn ral Alb rto arlo da Sil-

vcira.

NOIll ado
bane ler do
o Espnda, o contra-almirant
tinho.

liai.llrio

da Goma-I.'

onsolho da rd
nrlo Vi "n

Direcçlo GeraI-i.'

'fi

Rparliçh

da Tõrr
ou.

ago
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nio José Marques Guimarães, desde 1 de Novembro de
1925, por terem completado, o primeiro 14 anos de
serviço como oficial, e os restantes 8 anos, nos termos
das referidas determinações.
Ooncedidas as vantagens de que trata o § único do artigo 6.° do decreto n.? 5:!'í70, de 10 de Maio de H)19,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
e despachos ministeriais posteriores, ao tenente-coronol
do secretariado militar, secretário do Supremo Tribunal
Militar, José Bernardo da Costa Rostolho, desde 1 de
Novombro de 1925, por ter completado 25 anos de serviço como oficial, nos termos das referidas determinações, ficando por esta forma rectificado o decreto do 19
de Dozembro do mesmo ano, que lhe concedeu as mesmas vantagens.
'inisl~rio da Gama -

t. a DirecçloGeral- 2. a lepartiçlt

Ooncedidas as vantagens de que trata o ~ uuico do artigo 6.° do decreto n.? 5:57), de
de Maio do HH9,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1020,
a contar das datas que lhos vão dosignadas, MS oficiais
em seguida moncionados :

:10

Artilharia

de oampanha

Tenentes: Pedro António Couceiro Vilar Moreira no
regimento do artilharia n. ° 2, Eduardo Borardo Lapido
Loureiro, no regimento do artilharia de montanba,
'1ar_
los do Sousa Gorgulho, na Escola do Tiro de Artilharia
de Campanha, Filipe Gomes Vieira, na Escola Militar,
desde 20 de Dezembro de 1925, t fi nt s milicianos :
David da Silva Rosado, no regim nto do artilharia n." 8,
desde 17 do Dezembro de 1\)25, António grn:tni Mondonça Santos, desde 24 de Dezembro de lO~5, por t .
rem completado 8 anos do erviço fuctivo como Iicial.
Oavalnrio.

Major :Matias dos antes, na guarda nacional republicana, desdo 1 do Novembro do 192-t, por ter com pl ta do
20 anos d serviço of ctivo como oficial.
Infant u.rl a.

Coronel João do Santos Plr . Vi gns, omandant, do
r gimonto di} infantaria 11. 4, desd 15 do N ov mhro do
Q

2.· Série
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Dezembro de 1925, Alfredo Leote no regimento de infantaria n.o 4, desde 23 de Fevereiro do corrente ano,
por terem completado 8 anos de serviço efectivo como
oficial.
Quadro auxiliar

dos servíçoa de engenharia

Tenentes: Joaquim António Branco, no batalhão de
telegrafistas,
Manuel José d Carvalho, no batalhão de
caminhos de ferro, Aurélio da Cunha Ribeiro, na Escola
de Condutores Militares de Automóveis, desde 6 do Maio
de 1925, por torem completado 8 anos do serviço efectivo como oficial.
Quadro dos ofioiais chefes de músioa

Capitães: Baltasar da Conceição Falc~o, no regi~ento
de infantaria n.? 9, Isidro Peres, no regimento de infantaria n. o 33, Félix António Pereira. Guimarães, desde 1
de Novembro de 1924, por terem completado 14 anos
de serviço como oficial.
Rejeitado o recurso interposto perante o Conselho uporior de Promoções pelo tenente miliciano de artilharia
de campanha, do quadro especial, com o curso da arma,
Luciano Augusto Dias; por o ter sido contra os prec i.
tos legais.
Regimentll

de obuses de oampanha.

Capitão milicíuno do quadro especial da 8. a bateria, O
tenente miliciano do me mo quadro. com o cur o da
arma, Mário Charters
hortn y de Azevedo nos t rmos
dos artigos 4.29.0 e 433.0 do d creto de 25' do Maio d
1911, contando a antiguídado de de 11 de Junho do
1925.
4.· grupo de bata.ria.s de reserva.

Alforos milicianos d artilharia d campanha d r serVil, os alferes miliciauos do r gim nto d artilharia n. o 1
José [~duardo do L mos Lisboa Álvaro 1..01>0 dos antoa e Silva, Frnncisco Inácio V~lério, Artur Xnvi r da
Silveira Machado, Walmiro Xímcnos
amacho, lt' mando
B ires Vale
Alberto Jordão Mar qu s da os ta, todos
nos t rIDOS da allnoa b) do artigo 2.0 da. lei n.? 74:3, de
24 do Julho de 1917.
Adido

O capitão do infantaria, m disponlbilidado,
Ianu 1 de
Abreu
astelo Bran o, por t r ido r 'qui. itad para d semponhar uma comi 1\0 d s rviço dop ndent elo fini tório do omórcio
omuniençõ s.

2.· Série
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Reserva

O general, vogal do Supremo Tribunal Militar, Alberto
arlos da Silv ira e o coronel do tado maior do infantaria Eduardo Augusto da Costa Braklamy, o primeiro por t r atingido o limit de idade, nos termos do
n." 2.0 do artigo 2.0 do decr to d 25 d Maio de 1911,
6 o segundo
nos termos do artigo 86.0 da lei do 12 do
de Junho do 1901.
Reforma

O g neral na situação de 1'0 erva Cristóvão Adolfo Ribeiro da. Fonseca, por t r atingido o limite d idade,
nos t rmos do n.? 2.0 do artigo 3.C!do decreto do 25 do
Maio do 1911.
lIimslério da Guma - La Dimçio G ral- ta R parlição

más.
Exon rado n.
u P dído do cargo d professor ofoctivo da 7.· ad iira do lu tituto Profi. ional do Pupilos
do E,' irciro o tenent . orou l do corpo tio e stado maior
Vitorino II nriqucs
odinho.

llioi lério da Guerra-

%,3

lliree ão Ceral- 5. a Reparlitão
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1;.ISlério da Guerra - Direcção Geral dos Serviços Administrativos
do lléreito - f.. Repartição
Concedidas as vantagens de que tratam o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920, e
despachos ministeriais posteriores, a contar de 1 de Novembro de 1924, ao capitão do quadro auxiliar do serviço de administração militar José Nunes Gregório, por
ter completado 14 anos de serviço efectivo como oficial,
nos termos das referidas determinações.
Concedidas as vantagens de que tratam o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920, e
despachos ministeriais posteriores, a contar de 1 do Novembro do 1924, aos capitães de serviço do administraçl1o_militar António Alvaro dos Santos Pereira e Joaquim Rodrigues Lapa, por terem completado 14 anos de
serviço efectivo como oficial, nos termos das referidas
determinações, ficando por esta forma rectificado o decreto de 28 de Novembro de 1925, qu lhos concedeu
aquelas vantagens.
Concedidas as vantagens de que trata o § único do artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 do Maio de 1919,
alterado pela lei n." 1:039, de 28 de Age to do 1920,
a contar de 1 de Outubro do ano findo, ao t nonte do
serviço de administração militar António d Andrade
Ferreira de Abreu, por ter completado 8 an s de serviço efectivo como oficial, nos termos do referido parágrafo.
Concedidas as vantagens d que trata o § único do artigo G.o do doer to n." 5:570, d 10 do Maio do 1919,
alterado pela lei 0.° 1:039, de 2 d Agosto d 19.. ,
a contar de 11 de Junho d 1925, ao tononto d
rviço
do udministrac;n.o militar JO!lÓ R la Por ira do Na cimento, por tor coinpl tado 8 anos do s rviço fcctivo
como oficial, nos tormos do referido parágrafo.
1." Dlvl lo

lnspeooâo dos SO"iooS a.dministrativos
Adjunto,
tem nt mili iano do serviço d admiui tr •
çlto militar, ndidn, Lu 1M António d Oliveira, qu d rgr s O do 1\linist '!'io das ~olóllins so apr R utou 011 19
de Fovor iro do corr ut uno,

°
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Disp onibilidade

O major do serviço d admini stração militar, adido,
Abel Augusto de 'ou a Penalva,
que de regresso
do
Ministério da Agricultura se apresentou cm 26 de Janeiro do corrente ano.
Reserva.

O capitão do quadro auxiliar do serviço d adminístração militar, com, ndnnto da 4.:1 ompanhia do equipagcns do 1.0 grupo do companhias do mesmo serviço, António Valério Barb sa Cardoso, por ter sido julgado in<!apaz do serviço activo p la junta hospitalar
do inspecção, m sessão d 25 de Janeiro do corrente ano.
Reforma.

O major do iorviço de admiui trnção militar,
m di _
ponibilidado,
Abel Augu t d
'ousa P nalva, por ter
sido julgado incapaz d todo o C'l'\"Ít;0 P la. junta hospi• talar de in P cção, m
'S' o d ~5 d . Jan iro do 1'01'r nt ano.

2. o - Por decreto de i do correnle mês:
Ilioi.lério da Guerra - RtpUliçáo do GalJiOtle

15G
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que passaram já prisioneiros nas antigas linhas portugueses o consumindo 9:000 granadas, tendo 3 peças destruídas, 50 por cento de baixas em pessoal o 80 por
cento em gado. Em excepcionais condições do audácia e
de valor, fugiu do cativeiro duas vezes, arriscando mais
uma vez a vida e sondo recapturado do prisioneiro.

3. o - Por decretos de 6 do corrente mês:
lIinistério da Guerra - Repartit30 do Gabinete
Condecorado com o grau de comendador da Ordem
da TOrre e Espada, do Valor, Loaldadco Mérito, com
palma, o capitão do mar o guerra módico Alexandre
José Botelho ele Vnsconcolos o Sá, por 50 achar ao abrigo
da alínea c) do artigo 0.0 do regulamento das Ordens
Militaros Portuguesas, por ter sido o chefe do serviço
de saúde da coluna oxpedicionária ao Sul do Angola
e a soguir do comando suporior das forças om oporaçõ s
no Sul do Angola, destacamentos do Cuanliama o N'giva
e ainda chefe do reconhecimento para a reocupação dos
postos do Baixo Cubango (posto A, Cuangur, Diríco o
Mocuaso) de 1914 a 1916.
A sua muita competência, inexcedível providência,
zêlo o dedicação o à sua acção p rtinaz o constante
se
devo a impecãvol forma como foram montados
funcionaram os serviços do saúdo om todas as op rações r alizadas. Médico o cirurgião distinto, tov ocasião d provar o sou mérito o aplicar os s U8 conh cimentos em tratamentos e intervenções cirúrgicas, difíc is por si, peIas condições om quo foram realizadas, sob fogo o nas
barracas d campanha.
Como militar bateu so com s ronidado m N auliln, m
1914; combateu com todo o valor valentia, carr gand
o inimigo à. fronte das fõrças do marinha nos combates
da Mongna, om 1915, o finalmont , procedendo no r onh cimento do Baixo
ubungo, acompanhado
por uma
pequ na escolta, lI.Y nturou-so por r giõ H cuj s hubitantos ainda n1l. tinham clarum nto fi ito ii. ua nova ubmissão ao nos, o domínio, eh gou ao uangnr, 1 irico
Mocusso, tondo no. retirada do HUHt ntar duro c mbut
com o inimigo, no qual foi fr rid ma
vitando com o
seu valor
sangue frio quo a sua
lta fO
trucidada.
I
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Condecorado com o grau de cavaleiro da Ordem da
TOrr e E spada, do Valor, Lealdade e Mérito o maj or
médico miliciano José a imiro arteado Mena, porque,
como radiologi 'ta dístint , sacrificou-se ~t ua altruísta
missão, à qual se votou om toda a d dícação, sabor e
valor, com do pr zo pelas conseqüências que dai poderiam r sultar para a sua vida, tendo-lh sido já amputado um d do da mão dir ita pias lesões ofridas, pelo
que se acha ao abrigo da. alínea c) do artigo 9.0 do roguiamento das rd ns Militar s Portuguesas.
Cond corado com o grau d cavaleiro da Ordem da
TOrr o E pada, do alor, Lealdade (I Mérito pelos relevantíssimos serviços que pr stou, pela. coragem, dedicação (I inoxc dívol amor pátrio qu revelou nos combates d 4 [) d
utubro do H)10 para o advento da Repúbli a, P lo qn
acha ao abrigo da alínea c) do artigo ri. o do regulam nto da
rd 11S Militar
Portuguesas, o capitão eh fo do mú ica, r formado, Augusto Cê'ar Lour iro.
Por rosolucã do ons lho da rd ln da 'I'õrr
puda em s 'sslto do 27 d F v r iro último:

o Bs-

ondccorndos 0111 o. grau. da Ordem da Tôrr
Espada. do Valor, L aldnd
Mérito, quo lh s vão d iguados, os oficiais praça. cm seguida m ncicnados, por s
acharem ao abrigo da alínea r.) do artigo rI.o do r eulam nto das Ord ns .lilitar s Portugu . a , p lo serviços
qu pre 'taram e que a cada um dõle vai indicado:

todo maior Joaquim
ç
hábil, enérgicn
1\0 Iv movim nto

(1

re-
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volucionário
de 18 e 19 do Abril do 1925, resolvendo,
de acordo com as autoridades
superiores,
as m didas a.
pôr em prática parn O conseguir, tendo exercido uma.
actividade notável durante aqueles dias o pondo cm evid meia o seu grande valor pessoal a par das sua qualidad s do distinto oficial do estado maior, tudo pr v ndo
por forma a que não fõsso dos prezado o mais insignificante porm nor para quo a rápida o completa subjugação dos revoltosos
não sofresse a mais 11:)\ falta, de··
monstrando assim mais uma voz o seu muito mérito e a.
sua lealdade e acrisolado
amor pelas íustitutçõos ropublicanas,
OficIal

Coronel do regimento
do infuutarin
n.? 1 Júlio Augusto Rodrigues do A~lliar Júnior - pela acção uotàvnlm nto ouérgicu
e disciplinadora
que imprimiu às 1'01'<:as
do dostacamerito sos o SéU comando, algumas dns quais,
durante toda a tardo (\ noite do 18 e manhã do
do
Ahril do 1925, se mantiveram
sob 11 ac~ão do fogo cm
com bate contra os revoltosos , uva ncan <10 gal hardmucn h'
tendo assim ruais uma voz evidenciado as suas supl'rio~
res qualidados do oficial valoroso e distinto e a sua nunca
desmentida lealdade it República,

ln

'Major do 3,° grupo do regimento d artilharia n." 3
Abel Joaquim 'I'ravassos Valdês-por
t I' r velado muita
dcoisno o ell(l~gin no comando do St'U grupo I no IkSOIllponho (lns missõo« que lho foram cometidas
tendo tomano parto muito unportantll
na rápidn .'uhjIJl'l':tdlo do
movimento rovolucionário
do 18 o 1ü cle Abl:il dl" Hl:!fl,
tendo d imonstrado
maio uma "0;1, as SIlIlS qualidndus
do
oficial distinto c valoroso
a sua eouiprovadu
lenldado
llS illstitu'i(;tll,
ropuhlicanas.
,

••

t

Cavnlotro

l\['ljor de artilharin (11\ cll.l11pnnh. , C'OIlI o ('ur o do (' _
tado m:li r, 1\l\"1ll'n 'r \1 's 1"1'1'1'1ir \ do Pn. so. -lwla
int _
ligo! Ll('ia. Ollrrgia. l nclivill;1I1o quo dl'sC'IIYo! VI II no 1'. 1'1'ckin da:; f'ullÇ'( I ~ <ln suh·('hrfl 110 llstndo lIIaior ela 1,0 di'i!'110 1I0S clias 1R II 1\) do
bril dl\ ln:!:;, 110 'lu lIlai
lima \'rz dlu sob0jns pl'OVMI di 11'~lldad·,
'Ul"UI
frio (
JlIllito cl'itt"rio ,!Ia
(li posi<:(')'fi qUI fl'z tOllllll' ;'1 11'o]l, ,
110 CfuOPI'(, tOtl UIll relI \'nnt s('rvi~o li. l' pública,
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Major do estado maior de artilharia do campanha José
Mac- Brido F rnand s - porq ue, como egundo comandaute do 3.° grnpo do regimento do artilharia n.? 3, foi
um auxiliar valiosíssimo do comandante do grupo por
ocasião do movim nto revolucionário de 18 e 19 de Abril de
1925, t ndo mais uma v z pOsto em vidência a sua muita
dedicação e zêlo em bem ervir a R pública.
Major do regim nto de infantr ria n.? 2 Manuel Joaquim
Crê po Júnior - porqu , como comandant
do grupo do
companhia' do 3.° batalhí o do r gim nto de infantaria
n." 2, cumpriu, int lig nte e crit -rio amont , a missão
qn lh foi d t rminnda p r ocasião (lo movimento revolucionário de 18 19 d Abril do 1925, ostabelecondo o
contacto com os revolto. o . mantendo-o com n rgia o
d salojando-o das uas po 'içõe .

Capitão do 3.° grupo do r gimonto d artilharia. 11.° 3
Foruaudo Júlio Borges - por t r dirigido a instalação
da ua bataria, demon strando n rgia, coragem (' sungu frio, iuant ndo o moral da sua guarniçõ 's durante
o ataqu qu lho foi feito pr-la artilharia adv r a, por
oca ião do movimento revolucionário d 1 o 19 do Ahril
do 1925.
T n nto do 3.° grupo do r gimcnto d artilharia. n.? 3
Aníbal Fr dI rico dn [ilvt-ira ~rn hauo-por
tor dirigido
a in talaçt o da na baturia domou: trando on srgiu, corag m
angu frio, munti ndo o moral da uns guarniçõ<,
durant
O ataqu
qu lh foi fito p ln artilharia
adv r II, por oca. iã do movimento r volucionário ti 18
e 19 do Abril do 1 :.5.

(lo l' ali rfrio du-
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ranto o movimonto revolucionário do 18 e 19 de Abril
de 1925, não abandonando o serviço do projector de que
constituía li. guarnição, apesar do violento fogo dos revoltosos que sõbre êlo incidia.
Soldados: n.? 61, Emílio Sebastião de Araújo; n." 731
Júlio Costa; e n." 85, Manuel de Almeida, todos da
companhia de projectores do regimento de sapadores mineiros-por
torem demonstrado muita corag m e sangue
frio durante o movimento revolucionário do 18 e 19 de
Abril de 1925, não abandonando o serviço do projector
de que constituíam a guarnição, apesar do violento fogo
dos revoltosos que sõbre õles incidia.

linistérie da Guerra- f. a Direcsão Geral- t. a Repartiç10
Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, do 10 de Maio do 1919,
modificado p la I i n," 1:039, de 28 de Agosto do 1920,
e dospachos minist riais po torioros, aos seguintes oficiais do secr tariado militar:
Tenentes: J anuário
imõos da ilva, Joaquim Vicente
da Rocha, Raúl Albano d Lour iro Bastos o Boaventura
Vieira da Silva, os três primeiros desd 1 de Nov rubro
de 19~5e o último desdo 1 do corr nt mês, por torem
completado 8 anos do serviço como oficial no termos
das referidas determinações.
'

Ministério da Guerra- t,a Direcção Geral- P
Concedidas a vantagens d
artigo 6.° do doer to n.? 5:570,
modificado pela 1 i n.? 1:0 9, tI
a contar das datas f] li lh s vão
m s guida m n iionudos :

Rrparlição

qu truta o § único do
d 10 d Maio do 1 1.,
28 d Agosto d H)~,
do igundas, ao of Iuis

Artilho.ria de campanha

T nentes : Rom \l orr ia
unha N vos, Álvaro Tavar s Afon o dos Santos .Tol1oLop s da F nsoca 111('1d s, no r gimento d artilharia
n. o ;}; António ~lariLL
Marrocos 'I'aborda Ramo, no rcgim nto d nrtilhnrin
n. o 7 ; J osé Maria do V ascouc 108, no r Igim n to d arti-
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lharia n." 8, desde 20 de d zembro de 1925; tenente miliciano Américo Ernestino Gonçalves, no e ta do maior
de artilharia de campanha, de de 24 de Dezembro de
1925, por t rem completado 8 anos de serviço efectivo
como oficial.
Oavalaria

T mentes : Jo 6 Marques de Carvalho Vilar, no regimento do cavalaria n. ° 4; António d Alm ida Garcia e
Sousa
Rafa 1 érgio Vieira, no r gimento de cavalaria
n.? 7, de d 20 de Dez mbro de 1925, por terem completado 8 anos de serviço efectivo como oficial.
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ves Roçadas, Francisco de Assis Cardoso Rangel, Fernando Bianchi Moreira da Câmara e Fernando Martins
Salgado, no 3.o grupo de metralhadoras; Fernando de Oliveira Leite, no 5.0 grupo de metralhadoras; Antero Dãmaso das Neves. nos serviços gráficos do exército; António
dos Santos, na guarda fiscal, desde 20 de Dezembro de
1925; António Acácio Nunes, no regimento de infantaria
n.? 29, desde 3 de Fevereiro do corrente ano; Joaquim
Francisco da Silva Canhão, no estado maior de infantaria; João Nunes e Henrique Leonardo da Silva, no regimento de infantaria n. o 26, desdo 9 de Fevereiro do corrente ano; tenentes milicianos: Daniel Pinto de Barros,
na guarda nacional republicana, desde 8 de J aneiro de
1925, ficando nula e de nenhum efeito a parte do docreto
de 11 de Julho de 1925 que lhe concedeu as mesmas
vantagens; Artur Brito Figueiroa, no regimento do infantaria n. o 27, desde 17 de Dezembro de 1925; isoDando Vasques de Macedo, na guarda nacional ropublicana, desde 24 de Dezembro de 1925; António Dias,
desde 22 de Fevereiro de 1925, por terem completado 8
anos de serviço efectivo como oficial.

.

Quadro auxiliar dos aervíços de engenharia

Tenentes: Avelino Gomos) na ínspecção do fortlficações e obras militares da 8. a circunscrição; Jo110 Antunes Salvador, na Escola de Condutores Militares d Automóveis, desde 6 do Maio de 1925, por torem completado
8 anos de serviço efectivo como oficial.
Quadro auxiliar dos servíços de artilharia

Capitães: Joaquim da Silva Delgado, no r gimonto do
artilharia n.? 8, desde 1 do Novembro d 1924, ficando
nula o de nenhum e~ ito a parto do docreto do 20 do Junho de 1925 que lho cone duas
me sinas vantag DS;
Ernesto António Rib iro Maltês, no rogim nto d artilharia de montanha, desde 1 do Nov mbro de H)~4;.!anuol Maria d Almeida Graçn no rogim nto do artilharia n. o 1, desde 1 d Nov mb;o do 1925, ]lor t r m ompletado 14 anos do s rviço f ctivo como oficial.
Ton ntos:
ustódio
aram lo no r igim nto d
rtilharia n.? 1; Manuel P(\roil'll. da ' osta, no r gim nto d
infuntaria n. o 34, d sd 20 d D zombro de 102[>, por
t r mi completado 8 anos do serviço
foctivo como oficial.
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de gnarníção

Alferes miliciano de artilharia de guarnição de reserva, o alferes miliciano de artilharia de guarnição do
batalhão de artilharia de guarnição Armando Henrique
Soares Couto, nos termos da alínea b) do artigo 2.0 da
lei n.? 743, de 24 de Julho de 1917.
ti.· grupo de batarias

de reserva

Alferes milicianos de artilharia de campanha de reserva, os alfores milicianos do regimento de artilharia
n.? 2 Joaquim Nunes Calado, Alberto Pereira Correia e
José Adclino da Silva Raposo, todos nos termos da alínea b) do artigo 2.0 da lei n. o 743, de 24 de Julho de
1917.
6.· grupo de batarias

de reserva

Alferes milicianos de artilharia do campanha do resorva, os alfer s milicianos do regimento de artilharia
n." 4 Simeão Pinto (le Me quita Carvalho Magalhães,
José Albino d SOUSAe E têvão da Cunha Oliveira, todos nos termos da alíuca b) do artigo 2.0 da lei n. o 743,
de 2-i de Julho do 1917.
7.· grupo de batarias

de reserva

Alf r s miliciano. do artilharia de campanha de reserva, os alfor
milicianos do regim nto do artilharia
n.? 8 José F'runoiaeo
oaros, do r cim nto de artilharia do montanha J aimo Boaventura do Azev do o do
regim nto de obu (I de campanha r dro Avelino Jóice
o Luí Filip Gonzaea Pinto, todos no t rmos da ulíncn b) do artigo 2.0 da I i n.? 743, de 24 do Julho do
1917.
Esta.do maior de infantaria

'1\'110nt,

upranum rário, O t nonto do infantaria,

su-

pranum rário , adido, José Antun
Praz r08, qu , do
rcgr . o do 'lIini stório das Colónias, o apr sentou m
4 do corront

mês.
Distrito de reorutamento n.· 11

Alforus miliciano d artilharia J campanha d rorvu territorial,
al fere miliciano do r gimonto dI' urtilhnría n.? 1 António Inácio fi iro Acahado, nos termo da nlín a r.) do artigo .....0 da lei n." 743, d 24 do
Julho d 1 17.
Sl
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Disponibilidade
O major do artilharia
de campanha,
com o curso do
estado maior, Fernando Falcão Pacheco
Mona, e o tenonte de infantaria
Manuel
Ferreira
Camões,
ambos
adidos, com licença ilimitada, por estarem ao abrigo do
artigo 1.0 do decreto n.? 11:214} de 30 do Outubro último; o major de infantaria,
em inactividade,
Joaquim
Feliciano
do Azevedo,
desde 16 do mês findo, por ter
sido julgado
pronto para todo o serviço pela junta hospitalar
do inspecção,
e o capitão de infantaria,
adido,
Júlio César do Almeida, que, de regresso
do Mini 'tório
das Colónias, se apresentou
em 2 do corrente m ·S.
Supranumerário
O major do estado maior de artilharia
de campanha
João Brás d Oliv ira, nos termo
da alínea b) do § 1.0
do artigo 461.0 do doer to U0 25 d Maio de 1911, por
ter sido nomeado segundo comandante
da Escola Mili-

tar.
Adido
Os capitães,
do regimento
de artilharia n.· 2 F'austo
Henriques
Corroia e miliciano do raminhos d f rro, do
quadro ospocíal, do batalhão do caminhos d ferro, João
Carlos Alvos, por terem sido requi ítados para do mpenhar couiissõ s do serviço dop nd ates do Mini itério
das Colónias, nos termos do artigo 7.0 do doer to d 20
do Novembro do 1914.
Inaotividade
O capitão do rogim nto d infantaria
n. o 35 B rnardiuo de Matos Tudela de Vasl'oncolo.
o tem nt do 1'0gimento do artilharia n. o 2 Augu to Picão da Silva Tejo,
P,OI' torom
sido)ulgaclo
~ncapazos do H rviço, t mporã-

riumouto, pela Junta hospitalar

d inspecção,

Roserva.

General
graduado,
o corou 1 graduudo do artilharia
do campanha,
na m smn situn<;: o, nrlos Augu to '0<lho do V asconcelos
Porto, nos t rm ~ do artie
Ulo o
do d creto

do 25 do Maio do 1911 contando LL antizui.Jaueiro do 'OrJ' I:t(l :1lI0.
t)
Os corouéis,
do istado lllnior elo artilharia
n pó 141'_
los .Iosé dos Santos
,'ilva Júnior
do estado maior d,
infuntaria II nriqu Maria Q,U1cio eh p, Jll1:1. "olltin!to.
0
os capitães,
do 3. batalhão do I' gim nto ti infantaria.

dad

dosd

ao d

•
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n.? 2, suprunumerãrio,
António Alexandre Dias dos Reis,
o do quadro auxiliar do serviços de urtiiharia,
em disponibilidade,
em serviço na guarda nacional r publícana,
Júlio Nunes do Almeida, por terem
ido julgados
incapazes do serviço activo pela. junta hospitalar
de inspecção.

Hiul lérie da Guerrn- f.& Dirccç.í.o Geral- 3.a RCllarlição
Cond corado com a medalha. militar de cobre da classe
de bons s rviço , I tra C, por 80 achar nas condições da
alínea b) do § 3.° do arti o- o 8.° o n.? 3.° do artigo 13.°
do r gulamonto do 28 de S t mbro do 1917, modificado
pelo doer to n.? 6:0ü3, de 11 de Setembro de HH9, o
segundo
sargento n.? B! da 11.' cornpanhia do rogim nto do infantaria
n.? 0, Joaquim
da
ilva da Avó.

Mini lério da Guerra- La Dirccçlo Gcral- VI. Rtrarli~ão
Nomeado profc :01' f ctivo da língua iaglc a do Tu tituto l'roíi: ional do Pupilo
do E.' ircito, p r parec r
favorávr I do
ou lho Lit rário do m ssmo Instituto,
o
capitão d
ng mharia Ilonriqu
L ão dos 'antos Mahado, d v ndo contar a data d ssta norn a~i'!.o do elo :30

de

utubro

rido lugar

d

1ü~~), data

por concur

liaislério d.. Guerra -

m qu

foi provido no rcío-

o.

ta Direcç.ioGeral- 5.a 8eparli~e
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Qua.dro dos oficiais médicos

Alferes com a graduação de tenente, o tenente módico
miliciano do 1.0 grupo de companhias de saúde Norborto
Lima C001ho do Magalhães.
Alferes, os aspirantes a oficial médico miliciano do
1. o grupo de companhias de saúde António Manuel da
Cunha Ferreira, Augusto Lopos de Andrade, João Gonçalves Valente e Augusto Carlos Palma; do 2.° grupo
do companhias de saúdo António Pereira Queiroz, e do
3.° grupo de companhias do saúde Jaime Castanheira
Samuel, e soldado Jerónimo Carlos da Silveira, n." 347,
da 2.a companhia do 2.° grupo de companhias de saúde.

Iliuislerio da Guerra - Direcção Geral dos Serviço8 Adminislralhos
do ElercÍ!G - 1.a ReparlJção
Concedidas as vantagens de que tratam o § único do
artigo 6.0 do decreto n. ° 5:570, do 10 do Maio de
1919, alterado pela lei n.? 1:039, de 28 do Agosto do
1920, a coutar de 20 do Fevereiro do corrente ano, aos
seauintos oficiais do serviço do administrarão militar:
te~4'ntos Cândido Nunes Pinheiro, Artur Hodriguos de
Matos José António da Costa, Armando Martinho de
Olivei~'a Soaros, Josó Alvo de Sá Nogucira Molo Hodriguos Pinto de Balsemão, Joaquim da Fonseca Pntacas,
Alborto Alexandrino AUgUHtO dos Santos, Macrino do
Faria. 'I'oixoirn Lopes o Josó Grogório Gil, por ter m
completado 8 anos de serviço ofectivo como oficial nos
termos do referido parágrafo.
'
Reforma

Major, o capitão do quadro auxiliar do serviço d administração
militar, nu. situação
do rCK rva, António Va.lório Barbosa Cardoso, nos tormos do artizo 1.0 da lei
n.? 1:713, de 2G tio Dezembro do 1924.
o

4. 0_ Portarl ..
li.islério

da Guma - Reparliçlo d. GabiDele

Manda o Govêrno da Ropúblicu Portuguesa, polo (inistro da Guerra, lonvar os oílciuis abaixo m nci!ln:ulo:
porquo, por ocasião do movimento rovolucionúrio do 1
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e 19 de Julho do ano findo, se mantiveram absolutamente disciplinados e obedientes às ordens dos seus chefes, cumprindo sem a mais leve hesitação os seus deveres, tendo contribuído poderosamente para manter no
lugar quo lhe é devido o prestígio do exército e a ordem
pública, tam necessários ao bem-estar da NlI.ç110e da
República:
Regimento de artilharia. n.' 3
3.' grupo

Capitão Fernando Luís Borges.
Tonentes: João Inácio Bentos Fernandes, João Vitorino Fróis Almeida o Filipe Pereira Marc ly.
Alferes Fernando da. ilva Ponc .
Segundos sargentos:
Elísio Antunes dos Reis Barr to, Manuel Luís da Chaga, Luí Vieira. de Araújo,
Fernando da Silva Martins, António Olaudino e Francisco Ferreira da 'ilva Perdigão.
Regimento

Tenentes:

de oavalaria. n.O 2

Camilo Augu to da

ilva o Almiro do )faia

Loureiro.
Sarg nto
Primeiro
S gnndos
tónio Piros

ajudant J086 Ro ado
m do.
sar .....nto cadete arlo Rocha.
argoutos: Ago tinho António Pinh iro e Andas N vos.
Gnarda naoíonal ropublioana

.

T nonte de cavalaria Jo ' António de Morais •

Paço do Gov roo da República, 20 do Outubro de
1925. -s-Ernesto Maria Vieira da Rocha.

Por portaria de 20 de Fevereiro findo:
lini tério da Gum~-t.&

nirecfo Gml-2.' Repartição

T ndo sido colorado na ituaç, o d re rva, por doer to d istn data, o coron I do tudo maior d infantaria D 0·1 ciano l\.\I"ll. to ::\fnrtin : manda o Governo da
R pública Portuzue a, p ·10 . Iini tro da Ou rra, louvar
o roforldo oficial pela ur rior int lig 11 ia, d(,(licnçtl.o o
muito z lo d quo d u prova

durant

n

SUIl.

longa .ar-
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reíra militar, e especialmente no cargo de inspector de
infantaria da 8.:l divisão do exército, que actualmente
exercia, sendo digno de especial registo o relatório da
inspecção ordinária a que procedeu no ano findo no regimento de infantaria n." 3, no qual pôs em evidência
as suas excelentes qualidades de saber e de competência
profissional.

Por portarias de 27 de Fevorelro findo:
Tendo passado à situação de reserva, por decreto desta
data, o general Alberto Carlos da Silveira, que durante
a sua longa e brilhante carreira militar desempenhou com
inexcedível zêlo, competência o probidade profissional
vários e importantes serviços, osp cíalmento o GovOrno
do Campo Entrinch irado do Lisboa, onde afirmou as
suas altas qualidad s de comando e do oficial criterioso
o dotado de extrema ponderação, energia, saber o patriotismo a par com a sua fé inquebrantável do velho republicano: manda o Govêrno da República Portuguosa,
pelo Ministro da Guerra, significar ao referido oficial o
alto apreço em que são tidos os cxtruordinárlos o importantes serviços quo desempenhou o louvá-lo pela sup rior
inteligência e devotado zêlo com quo desempenhou os
importantes cargos do. que esteve _invostido e nos quais
tanto exaltou o prestígio do xército, afirmando sempre
a sua iualtorúvol lealdade e dedicação à Pátria e às institutções republicanas.
Ministério da Gaerra-f.&

Direcção Geral-3.'

Reparliç1e

Admitido DO Asilo do Inválido Militares da Prince li.
D. Maria Bonodíta o cabo, r formado, n." 317 da 3.a divisão do D pósito Militar olouial Josó P dro <ln o til
Ataído, por lhe aprov itar n condição !).Ii d artigo 4. o
e o disposto no urtigo 6.° do rosp ctivo regulam nto.

lIinistério da Guerra - 2. a Direcçio Geral- 7. a Rtpartiçh
Tondo ti. comissão nomeada 1JOl' portaria. d 2 do
Maio de H)25, pura proccd r ao estudo da ol'ga.nizn~lI.o

2.' Série
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e composição das carzus de medicamentos das cantinas
farmacêuticas, :C ito entr ga dos seus trabalhos: manda o
Govêrno da República Portuguo a, pelo Ministro da.
Guerra, dissolver a referida comi são o louvar os oficiais abaixo mencionados que a compuseram, pela proficiência, actividade o
clarecido critério que dcmonstrarum na olaboraçao dos trabalhos do quo foram encarregados:
Major farmacêuti o, sub-director da Furmácia Contrnl
do •xército, José Maria Pinto da Fonseca.
Capitães farmacêuticos:
António Dionisio Garras e
Joaquim Varela
usmão.
Capitão médico António d Oliv ira Zuqnet o o alfer
farmacêutico, com a patont do capitão, Luís Gonzaga. o Sou' a.

Por portarias de 9. do corrente mês:
Mini Irrio da Guma- Reparti~áo do Gabinete

Louvado o t n nt do tado maior d infantaria Luís
II nriqu
ordi iro porqu " ncnntrnndo-su porto do Parque Eduardo "U, om 17 d .Julho (h 10!H, a-quundo
do
nflit
a polícia,
diatnrn nte,
'01' uar
oh d r p

ntr praça. ... da. guurda nacional repuhlicana
,are ar d trajar civilu nte, interveio imoprocurando o mais enêrcicam nt \ possív 1
onflito
com ri. 'o dn própria vida, fnzur-s
la prnças umotin da ..
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seus membros pela dedicação, zêlo e competência com
que se desempenharam do serviço de que foram encarregados.
Em virtude do decreto n.? 11:489, de 9 de Fevereiro
do corrente ano, manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, dissolver a comissí o nomeada por portaria de 80 de otembro de 1922, inserta
na Ordem do Exércitc n. o 16, 2, série, do m mo ano,
e louvar os oficiais abaixo mencionados que a compu.
nham pela superior inteligência, extrema dedicação e
muito zõlo com que se desempenharam UI!. missão que
lhes foi incumbida:
Coron6is: de artilharia de campanha, na situação de
reserva, Viriato Gomes da. Fonseca; d infantaria Jo '6
Mond s dos Reis e do serviço de administl'açi!.o militar
Jcão Carlos d Sonsa Schiappa de Azovedo João Evangelista da Costa Roxo;
'I'enonto-coronel do corpo do estado maior Joaquim
Maria de Oliveira Simões. .
fi

Em virtude do decreto n,? 11:43D, de D de Fovor iro
do corrente ano, manda o Govêrno da R pública Portuguosa, pelo Ministro da G II rra, dissolver a comis ao
nomeada por portaria do 14 de Novembro de 1924, inserta na Ordem do Exército n. o 22, 2.11 sério, do m smo
ano, o louvar os oficiais abaixo mencionados qu fi compunham, porquc" no desempenho da comissão de serviço
de que foram encarregados, revelaram muita intoliaêucia, critério e dedicação e um aturado estudo do tr~balhos a apresentar, demonstrando
.·cepcionni qualidadr II
de trabalho e competência profissionnl :
Goneral José Augusto do imas Machado :
CoroJl6i~:. do artilharia d
ampanhn, !ln' ituaçl'lo d
rosorvn, Vll'1a.to Gom s da I·onsoca d cavularia Alhorto
Stl1ufl' nger Bivnl' de Sou. 11., de infantaria Jesé Ml nd •
dos Rois, médico Lúcio Gonçalv. s Nun s
do l'r\"i~
d udministração militar Joüo nrlo de Sousa 'ehinppa
do Az v do J oito }1jYnng(lli8tnda ostn Ro: o;
TI n ntoa-coronóis do corpo do st: <lo maior
rl
Mntias do Castro
Joaquim Iarin do Oliv ira :illlõcs
o do serviço <1(1 ndrninistrnç; o militar Jo.6 .Maria l' rt ir
o Podro Alcxandr
d arvlllhoj
llpih o do
'1' 'tnrÍndo milita!' Artur do ,NUSt'Í1ll nt
I

Nunos.
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N omeada
moncionados

uma comissão
composta do oficiais abaixo
para proc der ao estudo dos vencimentos e
grutificações
dos oficiais o pruça
d pré do exército e
elaborar
uma tabela dos mo 'mos vencimentos
o gratiíi-

caçõo

:

PI' \ .idcnt , g nerul Jo
Augusto
imas Machado ;
Vogais: coronéis de artilharia
de campanha,
na situa<;1'1.0 dt ro
I'\'U,
Viriato Gomes da Fonseca, do estado
maior do cavalaria Alberto
tuutlenger Bivar do Sousa,
de infantaria
José JI ude do R i , médico Luís Gonçalves rTutl\'S e 00 serviço J udrninistrução
militar João
arlos <lo 'O\l~:\
'hiappll (h Az -vcdo ;
'I'onont s-coronóis
do corpo do estado maior Carlos
Matias de ~ast1'o
Joaquim
Maria d Oliveira Simões,
de artilharia
a pó Alfredo Allgu.'to do Barros Júnior o
do serviço do admini trução militar Jo é Maria Freire
ó

Pedro Alcxandr ti' Iarvalho ;
;
Major d engouharia Eduardo
10rr<'godor Martin
~apit: o-teu -ntc do ecr tariudo naval Francisco da

su.,

.J úuior,

lo

lini,lErio d. Ii.n

rra-I.'

'( cr tariudo

militar

Artur

Dirrctão Grral- ta Reparliç~.

do
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Louvados os oficiais o o cidadão abaixo indicados pelo
notável zêlo, muita proficiência e dedicação que manifestaram no desempenho das funções do adjunto do general José Estêvão Morais Sarmento na inspecção extraordiuária ao Colégio Militar ordenada pela portaria dos
Ministórios da Guerra e da Instrução Pública de 10 de
Setembro de 1925:
Dr. Acácio da Silva Pereira Guimarães, professor efectivo do liceu Camões ;
'I'encute-coronol médico Dr. Manuel Rosado Fornandos Oiüo, lento do higiene da Escola Militar;
Major Eruosto Duval Pestana Lopes, sogundo comandante interino do regimento de infantaria n. o 5.

POI'

~ortar(a de 6 do corrente mês:
Biuistério da Gllerra _1.4 Direcção Geral-3.8

Repartição

Manda o Governo da República Portugu sn pelo Ministro da Guerra, ad mitir no Asilo de Inválirlos M,ilitarcs da Princesa D. Mnrin Bencdita, o segundo sargento
músico de 2.11 classe n.? 1:445 da 7.3 companhia do 1'0
formados, António Pratas, por lho aprov itarcm as condiçõcs 3.11 e ú. n do artigo 4.0
o disposto no artigo G. o
do respectivo regulamento.

5. o - Por determlI:ação do Govêrno da Repúbllca:
Estado

major do exército
1,' Dil· C'r;iio

Chefe <la 2. n R(\parti(:lto,

maior,
randa.

suprunumorário,

o coronel

Aníbal

dampo ontrinohoirado

Comandante,

AII!;u

do corpo do estado

to

HIUllOS

do Mi-

do Líabou

o coronel do istado maior

<1t tl.rtilhl\ria

a 1'6 1,'1' derico Guilherme !i'0J"1'l ira (10 ~'Ol1~ll., íicaudo
C.OQIl rado de adjunto da inspecçãc
do matorinl,

2.· Série
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Sector nor-te da deresa mar'Itírna

Comandant , O coronel do estado maior do artilharia.
a pé António Pires L itão, ficando exonerado do igual
cargo do sector iul da defesa terrestre.
ln. pecção do mater-ial

Adjunto, o corou 1 do estado maior do artilharia a pó
Manu I da Françn Dória, ficando oxonorado do adjunto
do soctor sul da d fe a torr stre.
e çüo técritr-a

Chofo, O coronel do estado maior do artilharia
Carlos Augusto do Passo' Per ira d Castro.

a. pó

Brigada n.> 2 de camínhos do forro

AH res miliciano de artilharia. de campanha de rosorva, o alfor
miliciano d artilharia ele campnnha d reserva do 3.° C'l'l'Up
de bataria de r erva Joaquim do
Araújo Franquoíra.
Alferes ela tropa do rc erva, o alferes das tropas d
r sorva do rogím nto d infantaria do r erva n.? 20
GI.\ par António ~roroira U9 'ousa.
Estado maior do artilharia. a pé

oronel, o oronol do 1.0 butalhão do artilharia
costa. Carlo Augu to do Pu' o. P r ira d
astro.

d

Estado ma.ior de artf lhartu de campanha

Capitão, o capitão d
dos anto Barata.

artilharia do campanhn

Regimento de artilharia

do

Joaquim

n." 2

apitão da .: bataria, o capitão, ajudant , Alberto
'antos l\fotl.l, p lo pedir.
Regimonto de artilharia

n .• 3

T S UI' iro,
apitão do rvi o d admini tração militar, luljunto da L" eccão da in. pocção dos serviços
cto
admini trativos da 7.a divi ão, Eduardo Rodrigue
do Aluu ida.
Rogimento de artilharia

omandant
campanha Jo.

é

n,' 4

elo 1.0 grupo, o mnjor do artilharia
Jot o Piut d.
ruz Az \' U(\.

do
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Regimento de ca.valaria n.· 3

Capitão, supranumorário, do 2.0 esquadrão, o capitão,
supranumerário,
do regimonto de eavalaria n.? (3 José
Maria Bragança, polo pedir.
Estado maior de infantaria

Coronel, o coronel do infantaria Jos6 Augusto Fauro
da Rosa.
Toncnto, o tenente do regimento de infantaria n. o 2
Afonso Marques da. Silva, polo pedir.
Regimento de infantaria

n.O10

Tenente miliciano do quadro especial, o ton nto miliciano do mosmo quadro do rogimento de infantaria
n.? 34 António Estovos Amaro, por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria

n.· 11

Exonerado de ajudante do 1. batalhão,
tenente João Monteiro.
0

Regimento de infantaria

pelo pedir,

O

n.O 30

Alferes miliciano, o alferes miliciano do rogimouto de
infantaria n. o 34, António Joaquim Ferreira, por motivo
disci plinar.
Regimento de infantaria

n.· 32

Tenente miliciano do quadro especial o t n nt
ciano do mosmo quadro do regimento do 'infantaria
Artur Sentieiro do Almeida, pelo pedir.
Regimento de infantaria

Capitão
[J) do n. o
de 1911,
li' mando

mili11. 013

n.· 36

da 11." companhia, para os efeitos da nlín

11

LOdo urtigo 4~34.o do decreto d ~5 do Maio
o capitão do regimento d infantaria u." 2
do Castro da ilva Janodo.
2.° grupo de metralha.doras

Capitão da 3.a bntarin,
infantarla Pomando Inácio

O capitão
GOlllOS,

do stado maior do
p lo I' dir ,

O.· grupo do metralhadoras

Tenonto miliciano do quadro spocial, o tonontc miliciauo do mesmo quudro do rr gilllcnto. do infantaria
n.o 23 Narciso dos Santos, p lo pedir.
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1.·grupo de esquadrilhas

de avi8.Qão -Repúblioa.

Oficial da secção de tiro e armamento, o alferes do
regimento de cavalaria n." 4 Diogo Rogério dos Reis Temudo.
Esquadrilha.

n, o 1 de caça

PilOto, O tenente do stado maior. de cavalaria, pilOto
aviador, da Escola de Aplicação de Cavalaria, José Maria Brandão de Brito.
.

Distrito

de reorutamento

n,· 30

Adjunto, o alf res, supranum rário, do r gímento de
infantaria n.? 30 Gs par Pereira Rodrigues.
Guarda

nacional

republioILDII.

Tenente, supranumerário,
o tenente, supranumerário,
do 3.° batalhão do regimente de infantaria n.? 2 Salvador António Júnior.
Quadro auxiliar dos serviços

de artilharia

Capitão, o capitl o do mesmo quadro do regimento de
o'iuses d campanha Jos Carvalho
bola, por motivo
dis íplinar.
Oomissão do contenoioso

Vog I, o coron I do
Augusto Fauro da Ro a.
Arsenal

milita.r

tudo maior de infantaria José
do Exéroito

'I'ononte do quadro auxiliar do erviço d artilharia,
o t nente do m mo quadro do r gim nto de obuses de
campanha, Manu I ..I nd !l da I ocha.

6, ° -.ili lério da Gllem - Rtp:trli~10 do Gabioele

a) elara-: qu "autorizado a. u ar a ! tra C Obr
a. in: ízniu
da medalh
militar li prata da ela ~ li ~
bon . orv i~o~ om qu foi ond cor do II( l. Ordem do
Ex rcito n. o lJ., ",..
ri
d j d .Inuho d HH9, o
t, II nt -coron 1 do rviço d a mini traç o militar Jo ó
{ ria Fr ir
ov rn

d R pública
o pública O
F ronlldo
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Soares, é-lho permitido, em conformidade com o artigo 36.° do regulamento das Ordens Militares Portuguesas, aceitar aquela mercê.
c) Rectificando a declaração constante da alínea c) do
n." 9.° da Ordem elo Exército n." 14, 2.:1 sério, de 1925,
se declara que o soldado Justino, n.? 142/3:044, do esquadrão elo batalhão n.? 4 da guarda nacional r publicana, actualmento n. o 101/1:570, do 1.0 esquadrão do
regimento do cavalaria da mesma guarda, foi condecorado, por Sua Majestade o Rei de Espanha, com duas
medalhas de Sofrimento pela Pátria e com a Cruz do
Mérito Militar Vermelha, por ter servido como legionário ao serviço da Espanha em Marrocos, pelo que lho ó
permitido o uso das respectivas insígnias.
el) Dnclarn-so que, por d croto do Ministório dos Negócios Estrangeiros,
do 23 do Dezembro de 1924, foi
condecorado com o grM do oficial da Ordem Militar do
Santiago da Espada o tenente, hoje capitão dentista do
quadro especial, Josó Brun da Silveira.

e) Declara-se qno, pela Sociodado Portuguesa da Cruz
Vormelha,
foi agraciado com a Cruz Verm lha. de Dedicação da mesma Sociednd o tcn nt i-coronel do corpo
do estado maior António Gorjão Couceiro de Albuquerq?e, que é autorizado a fazer uso das respectivas insígmas .
.f) Declara-se qn0, pela ntidados ln seguida meneionadas, foram oferecidas ao Arquivo Histórico Militar ns
seguiu tos obras :
I - Guarda. nacioual rop ublicaua :
a) A [/UC/Ta d c A [rica,
A accão elo xército portuguõs na tomada
li Ncwnla.

Confor ncia p 10 capitão Augusto

p rda

,nrnÍ\'a

Ra-

mos.
b) Ccnnidcracôee gcrais sobre a artilharia
pauha na última gue/'/'a.

onfor nciu I' lo t ncnto
valho.

ri tóvão Pon

de camd

ar-
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c) Liqacôe« entre a infantaria e artilharia de cam·
panha.

Conferência polo tenente Hormogéneo Ovídio.
II-Capitão

Jorge das N vos Larch

r:

Retalhos.
IU-T<lDento

Nuno do Morai Beja:

Nove de Abril.

IV-Dr. António Cabreira:
11) A voz do sanrlue.
Correcção no livro A Ini:a {to dos Judeus.
b) Milagre de Ourique e as cõrtes de Lamego.
g) Trnns rove- o o doer to da Pr idência da República (Cliancelaria das
rd 'U
Iilitares) do 1 do corrente, in orto no Diário do Governo n.? 51, 2.11 séri , do
3) j
ando da faculdade qu me conf r o artigo 27.0
do apitulo VI do roeulam nto da
rdons Iilitar s
P rtueu fi', aprovado Jl lo d cr to n.? 11:012 d 30 do
Julho d 1925; h i por h m, atendendo às circunstàncias que concorrem no cíd: dão Jo '6 E 't vo da. oncoição Ma scareuha , actual ..Iiui 'tI'O da ru rra, que com
inoxc sdív 1 pntriotismo t m prei tado r 1 vant s 8 rviços
à Pátrio, e li. R pública, conferir-Ih
a ""rl1 cruz do riste.
Pr sidento do Iini téri
Iini tI'O do Interior
a 'sim o t( nha ent adido o fnl:1l ex> ut 1'.- Paço do 00'
vêrno dn.R pública, 1 li ~(nr(:o d l02ü.- Blml~ARDl TO
:MA

I1AD

7.

,

0_

António llfaria da

ilca,

lioi.lério da Gama - La Bit cção Gml- 1.' Rtparlição

V n inH'nto que, nos t rmo, da l(li O." 1:6G8, comao oH ial reformado
m "'uida lU 'n 'ioundo, o (1unI
r nbonndo li • ti 1 UO orr J t llh. l uno:
T o at António .To " Rib iro AI\" ,1:3460.
'l'om um num nto d 1 por c nto.
b) R titi ado , puhli 'um- ·0. \'(1Ucim oto no' termOI!
do d pncho mini tll'i 1 dl' ~l d .JlIlho li lH2:J, <lU
num ln iII luir no álculo U· p n 110 d r forma lt grlt·
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é o do major com um aumento

Pela Ordem do Exército n.? 27,2.:1

179
do

série, do 1924:

Major Luis Firmino, 267631.
Tom um aumento do 10 por c nto.

8. o -lini

!trio da Guerra - La Direcçío Gcral- ta Repartição

a) Declara-50 que o coron 1 de infantaria Alfredo de
Leão Pimentol,
na situação o. disponiuilidudo,
nos termos do § único do artigo 1.0 da lei n." 1:250, do 6 do
Abril do 19:32, d L-a do o tal' na. m ncionada situação,
por 111 ter cabido no ro 'P ctivo quadro a vaga. do referido pô to.

b) D claraq uc o oronel de infantarir nos termos
da lei n.? l::mO, do ti do Abril d 19j2, em disponibilidad , Jo é Auzu to Faur da Rosa hccou n. ua altura
para promoção no r ferido põ: to, p lo que d rixa do s r
consid rado na. itu, • o a qu' . o r ifere o § único do artigo 1.° da r t 'rida lei,
•

•

c) D claraque o rr n ral
irnr rdo do Faria
il·
va, o major do artilhariu
d
i , mpanha
Jo. (I Jo: o Pinto

da Cruz AZl vedo
o capitã
da 11\ ma arma Joaquim
do
ant
Bar. ta todo
m di. ponibilidudo, eh 'garn.m
à rua altura pnra entrar nos r '}lo .tivos quadr
.
d) D clara-se
di. ponilJilit}: do,

cada, chegou à
dro.
O

I

qu o of 'ia} no diante nomeado, em
III serviço n unidad qu' lh: vni indina altura. Jlum. ntrar no 1'(' p cti\'o qU3.15.°grupo de motralh

doras

Too nt do quadro auxiliar elo
r\'i o d( nrtilharia,
t n nt do 11I\ mo qundr
rnnu 1 'ilD~
T 'jo.

180

ORDEM DO EXERCITO N.o 4

2." Séri6

f) Declara-ao que, segundo portaria publicada no Diário do Gooêrno n.? 260, 2.3 série, de 4 de Novembro de
1925, foi agraciado com ti. medalha de cobre de Filantropia o Caridade do Instituto do Socorros a Náufragos, O
tenente de infantaria n. ° 8 Alberto Simões Dias,

g) Declara-se que o capitão de infantaria, em disponíbilidado, Armando das Noves Larcher foi mandado prestar serviço como adjunto da secretaria da Presidõncia
da República, nos termos do decreto n.? 4:~33, de 7 do
Maio do 1918.
h) Declara-se que, pelo Diário do Govêrno n.? 160,
2.3 série, de 10 de Julho do 1925, foi louvado por S. Ex.3
o Ministro da Agricultura, o major de ínfantaria o comandante do batalhão n.? 6 da. guarda nacional republicana, João Rodrigues Baptista, polo muito zêlo, competõncia o honestidade revelados no exorcício das funçõ s
do dologado no norto do Comissariado Geral dos Abastecimentos.
i) Declara-se q uo, por decreto n. ° 9:553, do 28 de Março
de '192,*, publicado no Diário do Gouêrno n.? 09, La sério, do 28 do mosmo mês, foi o coronel de infantaria J OSÓ
Mendes dos Reis nomeado para fazer parte de uma omissão com o fim do rever as disposiçõos do novo rogulamento do Hospital do D. Leonor das Caldas da Rainha o seus anexos o cpresontar O sou parecer com fi ID!\xima urgência o ainda q no por portaria do 21 de Junho
do dito ano, insorta no Diário do GotPl'no n.? 145. 2.l\s6rio, do 25 do mesmo mês, o referido oficinl foi louvado
pela inteligência, competência o inos codívol zõlo com qu
80 desempenhou
da missão que lho foi incumbida P lo
citado decreto.

j) V cncimeutos quo, nos termos da loi n. o 1:668, d 9
do Sotomhro do 1924, com!) tom nos ofieinis m ('.....
uida
.
d
o
mencronn
os, trunsforifl08 pt1TLl. a situação do ros rva :

r la O)'dem do Exército n,° 3, 2." 8"ri , do corr nt
ano:
Major eloinfantaria António Lopes Rob ·10 de Andrade
190 G5, s nrlo : p nsão d 1'0 erva, Hif). 20; 0,14 po;
conto, 31,$45; do vcncim nto total, !l9!' :} Hão pelo Miniatório das Colónias, sondo Moçambiqu
I\. última província. onde sorviu, o 76f) 2 p lo Minist'rio do. Guol'ro.tem uma diuturnidado.
'
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Ordem do Exército:

Coronel do artilharia a pó Carlos José dos Santos o
Silva Júnior, 539609, s ndo: pen ao do reserva, 374637 ;
lei 11.° 1:332, 164t572; tem três diuturnidades.
Coronel de infantaria Henrique Maria ãncio da Penha Coutinho, 47-: 18, sondo: pon 110 de rosorva 326b70;
0,14 por conto 12672; lei n." 1:332, 13M76; do vencimento total 63673 são P lo ~linistério da Colónias, tendo
sorvido na índia; 731585 pelo Ministério do Interior e
337i$GO pelo Ministério da Guerra; tem duas diuturnidades.
Coronol do infantaria Eduardo Augusto da Costa Braklamy, 451~H), sondo: pensão de rc erva, 326b70; 0,14
por cento, 5·06; lei n." 1:332,119643;
tem duas diuturnidades.
apitão do infantaria António Alexandre Dias do Reis,
253t$lH, sendo: p n ão de res rva, 179tS54 i 0,14 por
cento, 1 ~60 i lei n. o 1:332, MM 7 i do vencimento total,
75607 ão p lo :àJini tório das Colónia, sendo Moçambiquo a última província ond erviu, o 17 ",34 polo Mmietório da Gu rra.
apitão do quadro auxiliar dos orviços do artilharia
Júlio ...~uno d Almeida, 322616, s ndo : 1J n ilo do roservn, 197+'50; ,14 por c nto, 32M.>2; lei n.? 1::332,
92~04; do vencim n to total 4637 são pelo Ministério
da
olóuias, tendo 5 rvido em Moçambiquc ; 4~623
pelo Mini tório do Interior,
19M56 pelo Mini tório da
(lu rra ; tom uma diuturnidad

l) R ctifi ado

d\ 1 i

D.O

1: 'U

• publi am o vencim nt
I

d 9d

•

't

, nos termos
Cjll t '1Il

mbro d 1 24, a
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direito O oficial na situação de reserva em seguida mencionado em substítuição
dos que lhe foram arbitrados
pela Ordem do Exército n. o 2, 2. a série, do corrente ano;
Capitão Roberto de Figueiredo, 253,.528, sendo: 90t$74pelo Ministério das Colónias e 162654 polo Ministério da
Guerra.

111) Rectificados se publicam os vencimentos nos termos
<10 despacho ministerial do 21 do Julho de 1925 quo
manda incluir no cálculo de pensão de reserva a gratificnção diferencial, aos oficiais na situação de reserva em
seguida mencionados :
General, graduado, Carlos Augusto Coelho de Vas.
csncolos Pôr to, 524t$11 , sondo: 15!;$80 pelo Ministério
do Comércio e 3GHt$31 pelo Ministério da Guerra.
Coronel José Maria do Sousa Horta o Costa, 416649,
sendo : 160,s72 pelo Ministério das Colónias, e 255;$77
pelo Ministério da Guorra.
Coronel Carlos Henrique da Silva MaÍ:l.Pinto, 388;$38,
sendo: 73;$35 pelo Mtnistôrio das Oolónias; 41575 pelo
Ministério do Interior; 5;$04 pelo Ministério das Fíuanças, e 30M24 p010 Míuístério da Guerra.
'I'enonto-coron I Lourenço Caldeira da Gama Lobo
Caíola, 160690.
As rectificações supra são a partir da data do r f rido

despacho .
. ~~),Declara se ~ ue o capitão de infantaria, em dísponibilidndo ; Sebastião Maria da Nobrega Pinto Pizarro,
presta serviço no regimento dr infantaria n. o ü o não no
regimento do infantaria n. o 12, como por lapso coo stn
da declaração da alínea c) do u. o 10 da Ordem do E.rército n. o 3, 2.a série, do corrente ano.

o) Declara-se que, por t rom sido ntr O'n08 m t mpo
~ompetento as rosp ctivas doclarnçõos,
no incluíd 1:1 na
Iista dos oficiais ororccídos pura sorvir nas olónins, nos
termos do decr to rl 14 d Novombro d 19 I, no corrente ano, os seguintes oficiais:
Infantaria.

Capitão José do Castro Branco Rib iro TOnos.

'I'en nt s:
J osó A ntunes Prnzoros.
Duntol Fernandos de Aguiar.
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4,

Manuel Nogueira. de Almeida.
Manuel Figueiredo de Almeida.
Fernão M:arques Gomes.

9. ° -

Riui térie di Cuerra- P Dirttçio Gml- 3 • Rtputição

Declara- e q u , pelo comandante do Corpo Expcdicíonário Português, foi condecorada com a ela s da Cruz
de
uerra qu lhe vai iudicada, nos t rmos d doer to
0.° 4:403, de 4: de Junho do HH8, publicado na Ordem
do Exército n. o 7, de 15 do referido mas, a pruça abaixo
mencionada:
Cruz

d

Gu

1."rn.d

3."

ln.

e

Joaquim Luls L onardo, primeiro cabo do regimento
de infantaria. n.? 22, actualmente n.? 1:181, da 8.& COlUcompanhia do reformados.

10. o -lioi~lério di Gmra _1.& Diruçl Ceral- ~ • Bepuiiçi.
Declara-so qu o ton nte d infantaria Frederico da
Cone i(,'li.o 'os ta é con. idcrndo pilOto aviador militar por
t r ati feito às IHO\-a a qUA . c r fer O artigo 4 .0 do
r 'guIamento da. g cola ~1i1itur de Avia~ito.

11.0-lliai

(hio di Goerrl- 2 • Dirtcçill Gcral-

:i.· Rtpartiçã

a) 01111 corado' com n modalhn militar da. elas d
comportamento
xemplur,
m conformid ido com ns IIi·
po i~i\ . do 1'1 ~1l1 monto aprovado por de 1'1 to do 2 li \
itombro d HH7:

s

~I('dnlha

<1

OU1'0

npitilo tio quadro :1\. iliar do
rviço d aúde, do
1.0 grupo
-ompauhia d . ali 1(', \ntónio Joa tlim 1 .
li. o.
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Medalha de prn1:a

Segundos sargentos: Casimiro Dias, n.? 776, e Aurélio
de Mendonça 'I'olentino, n.? 772, ambos da 7. ri companhia do 1.0 grupo de companhias do saúde.
lUedalha de cobre

Primeiros cabos: José Joaquim Marquca, n.? 1:703, O'
João Nunes Pereira, n.? 1:886, ambos da 7.a companhia do 1.0 grupo de companhias de saúde.

b) Rectificados, se publicam os vencimentos nos termos do despacho ministerial de 21 de Julho do ano findo
que manda incluir no cálculo das pensões de reserva a
gratificação diferencial ao oficial em seguida mencionado~
Coronel módico do quadro de reserva Júlio Ernesto
de Lima Duque, 450#26.
c) Em conformidade com o disposto no artigo 25.0 do
regulamento para a admissão aos lugares vagos no quadro dos oficiais módicos, aprovado por decreto de 21 do
Maio de 1896, publica-se que os candidatos abaixo designados, que foram aprovados no último concurso para
preenchimento das vacaturas já. existent s no referido
quadro, foram classificados pela. seguinte ordem:

1..o Augusto Lopes do Andrade.
2.0 Jerónimo arlos da ilveira.
3. o Norborto Lima Coelho do Magalhães,
António Manu 1 da Cunha Ferr ira.
António Pereira Queiroz.
Augusto Carlos Palma.
João Gonçalv s Valcnt •
8.0 Jaimo astanh ira arou ,I.

4. o
5. o
6. o
7.0

•
0

12. _ Uini liria da Guerra- DirecçJo Geral do! Senitol Admillislrlliy"
do Etércilo -

ta Re,arliçlo

a) Doclaru-so que ti. concessão nos capitã s do quadro auxiliar do s rviço do arlministrnção militar Abt 1
Henriques Sêco c Martiniano lIom m do 1·ígucircdo du
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vantagens
de que tratam o § único do artigo 6.° do decreto n.? 5:570, do 10 de Maio de 1919, alterado pela
lei n.? 1:039, do 28 do Agosto do 1920, o despachos mini teriais posteriores,
feita na Ordem do Exército n. ° 3,
2. a série, do corrente ano, foi por terem completado 14
anos do serviço, e não 15, como "em publicado na dita

Ordem.

b) Vencimento que, nos termos" da Iei 0.° 1:158, de
30 do Abril do 192t, compete ao oficial do quadro auxi.
Iiar do serviço do administração
militar a seguir indicado O que pela pr sent Ordem. do Eeéreito passa à si.
tuacão do reforma 110 posto do major:
Mujor António Valério Barbosa Cardoso, 295t$03.
c) Vencimento
que compete ao major do serviço de
militar Abel Augu to de ousa Penalva,
que pela presento Ordem pa ou. à situação do reforma:
21569ô,
endo H19t59G d pen 11.0o 1GtSde p('rc ntagom
no termos (lu. lei 0.° 1:332, a. im di tribuído : 198845
p 'lo .Mini tório da Guerra, e 17r$5! ~clo da Agricultura.
adruinistração

16.

o-

Conselho SuperIor de Promoções:
Éditos de noventa dine

Polo Con olho Sup<,rior do Promoções correm ódltos
d noventa dias, a contar da
tn da pr s nte Ordem,
citando os oficiais abaixo de, izuado , para, querendo,
npro~<'lItaf('11l conto ta ão, t .ndo vista dêsto processo ou
SOU5
roprcsontantos
na I crot, ria do m 'mo Coas Iho,
00100 recorridos,
qll
ao, num processo d I' CUt:.iO que
no IlHI,'1l10 pende,
m qn Ó recorr into António Paula,
nrgellfo njutlantn d infantaria
n.? 34, qUI) r corro da
I Iiopartição
decisão exprc: sa na nota n.? 5/7:4~G, da
d! 1.& J)jnwr:llo :Cl'UI do .Uni itério da Guerra, do 30
d M, io de 1922.

o,

a.

Hl corrido

:

<la mosmn arrnn :
Iarquilhas,
li\' ira .uimar·

'0

lunltor Monteiro

AI\"

8,

runo de Anc!t·t\(!e Hihl'iro,
\ , Ago tinho do. ::Ulto
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Fernandes, César Augusto Machado, António da Costa;
sargento ajudante da mesma arma: José Manuel Domingues; tenentes da mesma arma: José Alexandre Tomás,
António Bartolomeu, Amílcar Afonso Pereira Camoosas,
Luís Esteves da Costa, Francisco Cândido da Silveira
Maciel, Manuel Casimiro de Figueiredo, J oito Manuel
Duarte da Fonseca, Silvino Josó do Carvalho, Ismael
de Jesus da Gama Saraiva, Guilherme Augusto Monteiro, Álvaro Martins" de Campos, João Tomás dos Reis,
Hermogénio de Almeida, António Vaz da ilva, Paulo
Folgado Dias, José Domingos Carapcto, Jos6 Lobato
do Vasconcelos Gaivão, Ricardo Fernandos Sardinha,
António Maurício Coelho de Araújo Mnlhciros, Virgilio
Rodrigues de Almeida Paiva, António Afonso Pereira,
João Cândido Ferreira Veloso, Salvador António Júnior,
Jos6 Júlio de Matos, Artur Borges, Agostinho Domingos, Jos6 Maria Machado, Cliarco José da Silva Zimbarra, João Hermenegildo Afonso, Abol de Freitas,
Adrião Monteiro do Sonsa, Jos6 Augusto da Cunha,
Francisco Raimundo Rodrigues Sorrão, Josó Augusto
Correia, Francisco Botelho Cardoso, José Augusto do
Araújo; alferes da mesma arma: Agostinho João de
Sonsa Marques. José Pinto de Campos, Manuel de AIbuquerque, Joaquim Pedro Alexandre Borges, Ernesto
Maria dos Passos, António Lopes, José António Baptista
Manuel Lourenço Novo, Jos6 Nogueira, Antóni P!tdlH~
e Silva, Jo.só de Barros Dantas, João Augu to d FI' itas, Joaquim do Sacramento Costa, Am!tndio Aurrusto
Durão Fialho, Francisco Sérgio Parreira Ii l'llnciscg Alves Vilela, Júlio Augusto de
á António Bento da
Silva, Francisco José do Alm idd, Manu 1 Matias Júnior; sargento ajudante da mesma arma, Vítor do Josus; alfor s da m sma firma:
llmpio Rodriguo Mil-Ilom ns, José Mateus J áuior, Álvaro IT{nriquo Antunos, Carlos Alb rto Curdo o do Amaral, Josó do Egipto
Pereira V iga, António F rnand s, Pomp U da osta,
Alfrodo da > ilva Gomos, Frnncieco dos. antes
outinho, António Barroso, António 1\Iul'ia "Ut'tn.·o Júnior,
Serafim Cardoso Pím nta, António Rodrigues Forr ira,
Manuel F rroira, Avelino dr AA'uiar ãmurn, António
Augut-lto Machado, .Toão Podro, Jo~6 Alves ViaM, Rllúl
Baptista
orreia, João F rreira, snrg nto ujudant
da
m srua armn, David d Josus;
nl~ 1'( s miliciano (b
mosmn anua, .T aquim .Jos6 Alv('s ela Mota; aJ~ !'l'!j
da mosma arma: Alfl' do Pelicano dt\ Brito
Abr li,

I

2.- Série

ORDEM DO EXlffiCITO N.· 4

187

Álnl,ro José de Carvalho, Manuel de Jesus, Luís Nunes
de Brito, António Lopes Duarte, José Paulino dos SMtos Olivoiru, Filipe Cardo o Oalhancas, Mário Pinheiro,
Jorge do Vasconc los de Ávila, José Mourato Chambcl,
Avelino Hilário Ribeiro;
tenente, Diogo Martinez de
Lima; alferes da mesma arma: Arnaldo Henrique
do
Carvalho, José d 'Matos, Feliciano Nogueira, João Augu rto Lopes, João Lopes da Silva Figueir do, Joaquim
Augu. to dos antos Alo rto, Ianuol Duarte Areia, J oaquim António
imões, ..\.1 ixandro do Oliv ira, Hui José
da. Silva Loureiro, Lu!
uerr iro Padilha de Castro,
João Basílio Grav da Costa Rosa, JO'6 Guilh rme Pacheco; t noute miliciano, Abílio dos Reis Morais; alferes
da mesma arma: Lino Augusto Leão Teixeira,
António
Scbustião
píuola Barr to; tenentes
da mesma arma:
Manuel Nascimento
Vioirn, Edmundo
Quiriuo
Nunes
dr 'ousa; alfer
da mesma arma: Diamantino
António
Brandão
da Cunha Leit,
Agostinho
Jo'6 Vieira da
Areia, Augu: to
arlos Piob iro, Augu to do Espírito
unto do. Inoc nt , Mauu 1 José da
unha Cbavos.
AUI'ti t César Antunoi
UO ou a Dias; too nt da.
mesmn arma. Ilonriqu
...Iaurícío Jorge do Lima; alferes du me ma arma : arlos Adriano
Fonseca, Bcrnnrdo P roira d
astro,
Hl. par Pereira
Rodrigues,
..vlvaro .Iorg« dos Rei Morai', Leon 1 Ileli Lobito F rrciru, António Alvo M snd " Júlio da , ilva Madeira,
Benjamim
dos •'anto
Lopes, B rnurdino do
armo,
..Iauu 1 Cândido da Silva, Franci co d
ousa, Joaquim
Mont .iro <lo Frcita.,
Júlio Eufrá io, Ad lioo
oar s,
António .Toaquim Abrunho. a, 'uIvador Bupti ·tn Uiheiro,
A nt6nio Jwangoli. ta Hodrigul'., 1 icardo da osta I venl:l
F('rra;:, Luí. F'l'rr('ira, Joaqui 11 Botdho, Luf!! ,Joaquim
Moutinho, Aníhal Alve ~ror ·ira, J 'róllimo do E pfrito
,'anto Magllllll e., António \lIgu to do ...nsciru nto, Jo Ó
F( l'l'!'ira da Co ta, Mallll I António 'l'olllé, António Pn,lo , ~ Iltóllio FoI 'Ildo Dia
'tttnnn, Anlbd BorO' s, lUdio Airl'. Esto\·.
Franci~{'o Jo . \l\', , \ntónio Veiga,
,fnrillllo J\'h'aro F'rr irn, fumaI ..~!l\'i('r P'r ira 'iIllõ( 8 Abílio
:al s • {:\l,tio , 1· ranei ('o ."1111
dn C(lll(,(,Jt;:!lO
fi( tano,
lTol'culnno Pu ira Ou rrl iro, .To ú Loit
HilH'iro,
. rio 'rnvnr
Co ,Ih , IT r<:nlnno no BOIl\'OIl'
tum (h .A~I v do arlo
li\' ira da 'i1v.
IInillbo i ar·
g 'nto. ajudante
dn lU ma arma: LilI l\rtllr'I'
i:('ira,
António.
ar i,'u Annd( to d
ruz ,r O'ório o António
fi ato.
7
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Obituário
1925
Desernbro 211\:)26
Fevereiro
»
»

Alferes Qllorubim António,

12 - Capitão,

reformado, Podro Meueiros e Albuquerque,
15 -Major,
reformado, Lanfredo da Conceição.
25 - Capitão do quadro auxiliar dos serviços do artilharia José Rodrlques,

Rec tifico.Qões
Na Ordem do Exército n.s 3, 2,' s6rie, do corronte ano, p, 120,
J. 8, oade se lê: «João Pedro da Silva», deve ler-se: nJoão Pedro
da Silva Soares- ; p.lli,
1. 5, onde se lê: "I1h!io>J, deve Ior-so :
«Idilio»] 1. 16,00110 se lê: "2\).,, devo ler-se: ,,21,,; L 23, onde se
lê: "10,,, deve ler-se: .1h.

José Esteves da Oonceição Mascarenhas
EstA conforme.

o Direeter

da 1.' Dire~çio Geral,

MINISTt:RIO

DA GUERRA

27 DE MARÇO DE 1926

ORDEM

DO

EXERCITO

(2.& Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

1. o - Derreto
lini.lério da Gllma - P Dir cçlo Geral- i.1 Rep~rli~lo
Tloi por b rn d cr tal', ob proposta do Ministro dn
u 1'1'<\
no. t rmos da lei n. o 1:817, do 12 do Ago to,
e d -crcto n.? 11: 77, de H d " t mbro, arnbo do ano
findo, qu so pagu o sub Idio mensal d (3 fi D. Evana lina 1 amploua de Brito B ttencourt
. ua filha Marga.rida Orn las Pamplonu d Brito 13 sttencourt, viúva
rÍtt do tcn nte d infantaria
Luís
onzaga do rito
B tt ncourt.
O Mini tro do. TU rrn o fa~:\. publicar. Paço
do 00v roo da R 'pública, 1:3 d \ :\Iar<:o II 1!121.- BhH. 'AP-

ui

:J[A '11.\0

-

José

E teres ela

onceicão

Ma care-

111108.

2.0-Por

decretos de 13 do corrente mês:
Ilini~trio da Gum~- LI Dirrt(o Gml-

one 'didn

n. vnntnz

n

d

<{U

artigu li. <I do rlt cr to 11.
:f)l< di
modificado p la h·i II.o 1:039, d ~
, de pucho mini t iriais po t rior

1,&

ktp.rliç3o

truta ().

úni o elo

0

;:

I

\go

to d

, ao cnpit!
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crotariado militar José Salas o tenente do mesmo quadro
José Maria de Lemos, desde 1 de Novembro de 1025,
por terem completado, o primeiro 14 o o segundo 8 anos
de servic:o efectivo como oficial nos termos das referidas determinações.
Reforma

Capitão, ao abrigo do § único do artigo 1.0 da lei
n.? 1:158, do 30 de Abril do 1921, o ten nto do ccrotariado militar Manuel Joaquim de Azevedo, por tor ido
julgado incapaz de todo o serviço pele junta hospitalar
de inspecção.
Jliuistério da Guerra - (.' Direrção Geral- 2. a Repartição
2.' Dtvlsão
Inspecção

territorial

das forttâoações

e obras militares

Major do quadro auxiliar dos serviços de engenharia,
o capitão do mesmo quadro I'nulino Lopes Duvid , contando a antiguidcdc desde 13 do Fevereiro do corr snte
ano.
8.° grupo de ba.tarias de reserva

Alforos milicianos do artilharia. do campanhu de resorva, os alferes milicianos do rogimonto d artilharia
n.? 5 Rodrigo Pimenta Massapina, Amadeu do
autos
Rodrigues Falcão, Cesário Saut'Ana R 0'0 Cu tódio de
Brito, Manuel MoI' ira do Carvalho Jono'Ppr irn Barbosa o Eduardo Cerqu ,ira l\h .hado ' ruz, todo. nos t rmos da alínea b) do artigo 2.0 da lei n. 743, Ul :H de
Julho do 1917.
Ú

1.° eaquadrão

de reserva

Alfer 8 miliciano do J' serva, o alferes milieiuno do
regimont) de cuvulnria !l.0:3
urlos Iiobêlo d( Andrud ,
n08 t 1'11108 da ulíuoa b)
artigo ~.o <ln loi 11,0 7 ~3, d
24 do Julho do 1'"'17.

uo

2.° eaquadrão

do roscrve

Alfer: 8 miliciano d rcs J'\ 11., O alf ros milicinno (lo r gimento de cavalar in n.? 7 I' rancisco Augu: to Andrud
N Vl'S, nos termos da nHa.n b) do artigo 2.° dn 1 i
n.O 743, de ...4: do Julho d 1017.

ORDElt

DO EXERCITO N.· 5

3.· esquadrão

191

de reserva

Alferes miliciano d re rva, o alf ros miliciano do
regimento do cavalaria n.? 9 Ramiro Jaime Pereira Nunes, nos termos da alín 1\ b) do artigo 2.° da 1 i n.? 743,
do 24: do Julho do 1917.
4.· esquadrão

de reserva

Alfor« milicianos do re .erva, o alfer
milicianos do
r gim nto do cavalaria n. o 1 Carlos
oto Maior N ogrão
o do rc gim nto do cavalaria n. o 3 Adriano Matos Fragoso, ambos no termos da alínea b) do artigo 2.0 da lei
n.? 743, do 24 do Julho d 1917.
7.· esquadrão

de reserva

Altere
miliciano do r s rva , o alf ros miliciano do
regimento do cavalaria n. o 4 António AIb rto do Eça do
( ueiroz, no termo
da alíu a b) do artigo 2.° da lei
Jl.o 743, de 24 do Julho d 1917.
Quadro auxiliar dos serviços de artilharia

Major ~, o c pitã
do m mo quadro, om di ponibiile tino
Iáudio do 'antos \idrai~, contando
a autiguldad
do. posto,
para ifeito d vcn imcntos,
r poctivnm ute, desde 20 d 't t mbro do 1~)21 3 de
Outubro dl' 102:>,
do r giuicnt
do artilharia n.O 5
J o; o :JIurçnl, contando a autiguid do d sd 13 do Fovor iiro do corrout
ano.

lidado,

Inspeoção do serviço mlUtar dos oaminhos de ferro

)fájol' do quadro auxiliar do
rviços d
ngenharia,
o capitão do mo mo quadro Virint , coutando a antiguidade, p. rn todo os f ito , d sdo:3 do Outubro do 1925.
Dlaponib1l1da.1e

O major d inf ntaria António ?!!aria Pinto Car(1080
ulzudc o o tenont d artilhari
d campanha Américo
Lim [lo Hui. 1, amho adirlos, 001 lic nça ilimitada, por
aturem ao nbri"o do artigo 1.0
d cr to 0.° 11:214,
do :.30 d
utubro último,
o c pitno li ·\rtilhurin. do
caru pa.nha, • di,lo, Jo: o Vitor 1, 1'1" ira da FOIl l; :t, 'lu
d r gr
O do
Hui tério <1u olóoi,
o apro utou
m G do corr IIt mQ.

uo

I

Adido

O capitno d infantaria,
m di ponibilidud , Júlio Cóar d Altu idu,
os t n nf 8: do r gim nto de artilha-
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ria n.? 2 Gastão Lopes Jordão, e do regimento de artilharia n.? 7 Dimas Lopes de Aguiar, o primeiro por ter
sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério dos N ogócios Estrangeiros, e os restantes por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dopendentos do Miaistório das Colónias, nos termos da primeira parto do
artigo LOdo decreto de 20 de Novembro do H114.
Inaotividade

O tenente- coronel do regimento de cavalaria n.? 10
João Maria Claudino de Sousa, por ter sido julgado incapaz do serviço, temporàriamente, pela junta hospitalar de inspecção.
Reserva

O coronel do infantaria, chefe do distrito de recrutamento n. ° 18, Anselmo Augusto Coelho do Cervalho,
nos termos do artigo 86.0 da lei de 12 de Junho do 1901.
Reforma

O general Bernardino Dias de Sousa e Silva o o coronol José Maria de Gouveia, ambos na, situação do reserva, o tenente-coronel do estado maior de cavalaria
Cosmo José Maria da Gama e o major de infantaria em
disponibilidade,
António Joaq uim Ferreira Dinis' 0.dois primeiros por torem atingido o limite do idad 'nos
termos do n, ° 2.° do artigo 3.° do decreto do ~5 de
Maio de 1911, o os rest~ntes por. t rem sido julgados incapazes do todo o serviço pela Junta hospitalar d inspecção.
Major, o capitão do estado maior do artilharia de campanha Raúl de Antas Mau o Pr to 1\f ndo Cruz, no
tormo~ da alínea a) do artigo 6.° da 1 i 11.° 1:170, do 21
do Maio do 1921,
do artigo 49.° do do 'r to n." 10: 99,
do 17 do Setembro d 1924, por t r sido julgado in 1.1.paz de todo o serviço P 11\8 juntas u qU(
rof 1'0 o
mesmo d creto.
Hioislirio da Oaerra - L' Dir~eçlo Geral - 3.' Repartiçb

ond corado com a m dalhn militar do cobro (111.lus!
do bons s rvíços, 1 tra 0, por fi acbur nas condiçõr da.
alínea b) do s 3.° do artigo 8.° o n.? 3.° do artiuo 13.0
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do regulamento de 28 de etembro de 1917, modificado
pelo decr to n.? 6:093, do 11 de Setembro de 1919, o
sargento ajudante n. o 53 da 5.. companhia do regimento
de infantaria n.? 24, Manuel José Domingos Peres.

Mini tério da Guerra - Direcção Geral do Serviços AdministratiM
do Exército _L' Repartição
Adido

O ten nto do serviço de adminístração militar, socrotário do regimento d infantaria. n.? 6, Franklin Rodrigues Carvalheira, por ter compl tudo 90 dias do s rviço
no Ministério do Interior,
m 6 do Março do corrente
ano, no termos da última parto do artigo 3. o do decreto
n.? 5:30(3, elo 20 do ~farço de 1919.

3. o - Por decretos de 20 do corrente mês:
litistério da Guerra - Brpartiçlt 4. Gahintle
K onerados, a . u p dido, d voaaia do
onsolho da
rdo.m da TOrro
Espada
cen ral Rob rto da Cunha
Bapti 'ta o t nent -cor u 1 do corpo do e tudo maior,
Ileld r Armando dos 'auto Rib iro.

lIioi ltrio da Guma - La Directlo Gtral- i.a Rt'partiçl~
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Ilillislério da Guerra - 'l.a Direcção Gcral- 2.' RepartiÇo
Concedidas
as vantagens
do que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, do 10 do Maio de ImO,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 do Agosto do 1020,
a contar das datas que lhos vão designadas,
aos oficiais
em seguida mencionados:
Artilharia

de campanha

'I'encntes : Leão do Sacrnmcnto
Mont iro, adido, no
Ministério das Colónias, d sdo 6 do Maio do 1025, Alexandre Adelino Fornandes do Sousa, no regimento de
artilhuria n. ° 6, J OSÓ da 00 ta Por 'iI'H, Estuco do Sacadu ra Boto COrto Roal, no regimento <10 artil harin n. ° 7,
Manuel do Almeida do .Avila, no r(lgilllcnto
(lo artilhariu do montanha, desde 20 do Dozombro do 1925, touontos milicianos, Alvaro Marin, Poroirn, desde 1~ do 0tembro de 10~5, J osó Maria Alvos Vieira, no regimento
do artilharia
n.? 4, Jono de Almeida Sousa Sacudura,
no regimento do artilharia n. ° 7, dosdo 17 d Dezembro
do 19:!5, Carlos Nunes do Castro Paiva, no regi monto
de artilharia n.? 1, desde 2-1: do Dezembro do lD26, por
torem completado 8 anos da serviço efectivo como oficial.
Oavalaria
'I'cnonto-coronol João Maria Claudino do Sousa, no
rcgim ato de cavalaria n." 10, dosa 7 (lo Julho do 102:3,
por tor completado
25 anos ele sorvic efectivo como
o'icinl.
Infantaria

'I'cnentos-coronéis : Bruno J OSÓ do Carmo, no ( tado
maior <h infantaria, dosdo 25 de Outubro do HU[>, Albor ) Pinto Tusso do I<'i"llcil'odo no rouim nto (II infantat
n. o 11",
o, <I esc1li 1 d NO\'OIll bro d 1025, por t II' III
co. ,lJt.t:l<lo 2i> nnos de RPrvi!.:o ofl'ctivo como oficial.
upitites: Mantw! dn J(IRI1S '!\[ol'(\it'u" no r('(~illJ 'Ilto de
infanUl.l'i:t !l.0 23, António AI1>ol'to QUillt: O
ird(l, n
Instituto Pr fisHionnl dOR Pupiloi{ do g_-"rcito,
dl'~l(lfl t
do NO\'C'l1lhro dl 19:?f>, .TOR{ do AlhllqUf't'qllt , n'l tl'lIarda
llacional r pnhli 'Ilna, dI !'Ido
d 1·C\'('rl\iro (lo ('01'1' 'nt
MO, por t r m com pl(\tn(lo 20 anos (lo ~ J'vi<;o ,r ti\'o
I"l

,

I"l

:'Ir

como oficial, António .Josó P r ira Sal(lanha., adido, no
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Miuistério das Colónia,
desde l de No'>' mbro do 1024,
Mário r atal do Prudo Co lho, liO r 'gim('uto do infuntaria D.O 1, d sde 1 d Novembro do 1~25, por t r III completado 14 anos de s rviço cf ictivo como oficial.
T 'U ut : Manu 1 Nogu ira de Almeida, no os tado
maior de infantaria,
Joaquim D lgado França o Vasco
ds Veiga Cabral Beleza dos 'antos, na. disponibilidade,
João Gago, adido, n ~1inh;t'rio das olónias, d isde 2
do Setembro
do Hl..A, Firmino da silva, no regimento
de iufautaria n.? 0, António +oncalves da. Costa,' no 1'0gim uto d iufantaria
n.? 3~), António d An('ra 1(1Piçarra
.\1 moida, na. disponihilidad
, d sdo (j d : ~Iaio
do 1925, João Oarlo: Bast s d Lima, no regimento do
infantaria. n.? 6, de (1(' () de Dezembro do 10:25, íicaudo
nula o de nenhum
iícito a parto do decreto di' ~O do
F v r 'iro último que lho concedeu a mesma vantagens,
José Ferr ira d Matos. no rocimc nto d infantaria
o. ° ,A nO'lh to Eugénio da J ucrra Teixoiru, no rt gimonto d infantaria n." 12, Júlio Alb rto GOJlH'S ti 'arv lho, no r gim 1 to d infantaria 0.° lu, Jordão Luís
rumoud d
a 'tI'O
Abr u, no regimento de infantaria n.? ~7, .fúrio d ).tato,
110 r .. iuiento do infantaria
B.O ;~;), Ant 1'0 Luís
Murtlns 1,igueira, no 4.° grupo (I
lllt trnlhadorn.,
Vitorino cl .. lrneitla no di trito d "üCl'lltum IItO 0.° 24, Luí Tu\·:\n'.
na di:ponibiJid,l<10, AIh 'rto BIlI'bil ri c1 Fi~lI( i!'l'ti ilapti ta 'ar<1080,!lU ]i,Scob !\tilitar, Alballo ] l'l, lo ~unC' F( l'rciru, na ,punrda
fi cal, do d 20 d 1hz! IIlhro de 1025, VítOI' .Am. neio
Junqu('ira
(
ih'a, no }'(IO'illll nto d illfnntt ria n.U 15,
de d 3 ti F(wt'roiro (lo orr ut!} ano, ,Jo:ó Lopo:;, no
:-tado maior d( intillltnda, dI' d' ;) (I FI \,('I'piro do cor·
r. ut, ano, .10: o .To. '. Cardo o, no I'lgilllcnto
<ln infantal'la n.O 8, l)oIllin'pos
'nrdu o, llO 1'( "iIli 'llto do infantaria n.O :21, FI \\'Íano IlC'llriql\l'
(1 . firanda, no I'\\lrillll'nto
J
• l'
t't rln n, o ",J,
'J -]
•
'I'
.
(10
mlan
• mnl'l. o .1 llrltl (11I'lro/,
da':> \' ilvn,
no 4.° °TUpO (}(\ III trnlh:\dor.!',
António RUTIlO Pal1los,
na gtll rll: ll. 'ional r pllLlil" nn, (1(' (h !) elo }<'('VPJ'l'iro
do corr nt imo, tlJn nt
mili iano ,Jo, quilll .To " \h'(\g
da ~lotn, nu b pol' ti
onclutorl
. rtIitur '. d( A IItolTl6,"ci, , d ,(I L d ' t rl1bro til HI2:>, .10 ' .Allgtl~t() Fl'rnanl!t"
ln
unh'l B ] , no I tado llllior III illfallhll'ia,
J( d :3 dI J l Z '1).11>r (I 1 :..), .1 n, 1 .~ ou a V [ri r!ulro,
lia gllart!a na 'ion I r public. nn, (II' dI' 24 <il Dez IIlbro
dI HLf>, por t r m mpl t O ano tI !!~I'\ iço <.fl·(·th"o
T

I

1

01110
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Qua.dro auxiliar dos serviços de artilharia

Majores: Firmino da Silva ROgo, Francisco Garcia
Tereno, Ernesto José dos Santos o Ernesto Joaquim
Feio, no Arsenal do Exórcito, Mauuel da Oonceição
Silva, nu guarda nacional republicana, desde 1 de N 0vembro do 1924, por terem complotado 20 anos do serviço efectivo como oficial.
Capitão José Francisco Calhau, em serviço na 4.a divisão do exórcito, desde 1 de Novembro de 1924, por
ter completado 14 anos do serviço efectivo como oficial.
Tonente Josó Bernardo Madeira, na Escola Militar,
desde 20 do Dezembro de 1925, por ter complotado 8
anos de serviço efectivo como oficial.
Colocado na situação do disponibilidade até chegar à
sua altura para entrar na respectiva escala, dosdo quando
passará a contar a antiguidade do posto, o alferes do
regimento de infantaria n,o 15, snprnnumerúrio, Francisco Nunos da Conceição Caotano, om conscqüõncia do
parecer do Consolho Superior de Promoções num 1'0curso intorposto pelo sargento ajudante de infantaria J úlio Capelo Franco Duarte.
~.o

batalhão

do sapadores

mineiros de reserva

Tenente miliciano do pioneiros do l' serva, o t n nte
miliciano do pionoiros da escola do condutores militar
do autom6v is de Lisboa Joaquim Píros Alves, nos termos da alínea b) do artigo 2.0 da lei n. ° 743, d 24 do
Julho do 1917.
Regimento de infantaria.

do rosorva. n.· 1

'I'oneuto miliciano do ros rva, o ton nt miliciano do
regimento d infantaria n. ° 1 Eurico IIor ulano Dia ,
nos termos da alínea b) do artigo 2,° da 1 i n.? 743, d
24 do Julho do 1917.
Regimonto

de infantaria. do reserva n.s 8

'I'enento miliciano d

reserva,

o ton nto miliciano <lo

8.° grupo do ln tralhadoras Manu ,I Jonqulm
ulguoiro
e Cunha, nos termos (la ulínoa b) <lo artig' :? o ela 1 i
n.? 743, do 24 do Julho do 1917.
Rogimonto de infanta.ria

do resorva. n.· 10

Alfotos miliciano do r serva, o nlfor 8 milicinno do regimonto do infantnria 11.0 10 JO!!Ó Jouquim
colho, no'i
tormos da alínea b) do artigo 2.° dl\ 1 i n.? 74~l, d 24.
de Julho d 1917.
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ORDEM DO EXERCITO
Regimento de infantaria

N.o 5

197

de reserva n.O 11

Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do regim nto d infantaria n.? 11 José Cândido Arade, nos
termos da alínea b) do artigo 2.0 da lei n. o 743, de 24
de Julho de 1917.
Regimento de infantaria

do reserva n.O 13

miliciano d ro erva, o tenente miliciano do
regimento do infantaria n.? 13 Jos6 Luciano Martins
Fernandes, nos termos da allnea b) do artigo 2.0 da. lei
n.? 740, d 24 do Julho de 1917.
Tenente

Regimento

de infantaria

de reserva n.O22

Alferos miliciano do reserva, o alf ros mili iano do regimento do infantaria n. o 22 ésar Augusto da Silva.
TOrres, no' termos da alín a b) do artigo 2.0 da lei
n.? 743, d 24 de Julho do 1917.
Regimento

de infantaria.

de reserva n.O 28

miliciano do re rva, o tenente miliciano do
regiro nto d infan taria n. o 2
iouísío Afon o Boa vida,
nos tormo da alínea b) do artigo ~.o da I i n.? 743, de
:l4 d Julho <h 1017.
Ton nt

Brigado. n. ° 1 de caminhos de ferro

'1' n nt mili iano d caminhos d forro, O t nento miliciano d caminhos do forro d r erva Joaquim P dro
Ferreira Júnior, nos termos d
1.o do artigo S, o da
lei !l.O 743, de 2-t de Julho de 1 it.
SUp'rnnumorll.rio

do . tado maior <h, iufunturin, com o curso
<lo. estado nu ior, .Ago tinlro Bal'1' to Ho<lri"ll's
do li~
vuirn, nos tl':1I10: do .: :~:odo artigo l!)1." do regulaO major

m nto do. Instituto Proíi: sionnl do' Pupilo do K'('rcito,
por t r 'Ido 1l0111c~do profo isor ordiná.rio do ln • mo Instituto.
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grupo do butnrIas do artilharia a cavalo José Ferreira,
o primeiro nos termos do n." 4.° do artigo 2.° (lo decreto de 26 de Maio do UHI, o segundo por tor sido
julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar
de inspecção, o quarto nos termos do § ~.O do artigo t)5.<>
da lei do 12 do Junho do 1901 o os rostuntos por torem
atingido o limite do idade, nos termos do n.? 2,° do artigo 2, o do decreto do 2;) do .l\1aio do 1911.

Ministério da Guerra-

2,1"

Dil'er~jo Geral- 5.a Repartição

Concedidas as vantagoa
do que trata o § único do urtigo G.o do decreto H,U 5:f)70, do 10 dr )luio do 1010,
alterado pela lei n. ° 1:03~)Jdo 28 de A gos to (1(1 19:m, o
dos pachos miuistcrlnis postoriorua, desde 1 do Novem 1>1'0
de 1D:?4, ao capitão do quadro auxiliar do fi rviço d
saúde tio Llospitul Militar do Lisboa. Alberto José Lili,
por contar mais do 14 anos do serviço efectivo COIllO
oficial.
Batalhão de oaminhos de ferro

'I'encnto -médíco, O alferes módico Jcsó Maria Fcrnnndos Lopes, contundo fi antiguidade desde 25 U<I Janeiro
do corrente ano.
n.s 2
Tenente módico, o alferes médico, graduado ern tenente,
Aureliano
Aníbal dos Santos Viegas, contando u, autiuuidade desde 26 de Janeiro do corr nte uuo.
o
Regimento de artilharil~

Regimento

de artilharil\

n,· 4

Tcncute módico, o alforos módico, graduado
nento, José Gomos li' 'rnnncll'8 Martins,
contando
guidado desdi 25 d J anciro do corr nto ano.

lll1

t -

a antí-

Regimento de infl\ntA.ria n,· 20

T nontr
mé dico, o al1'( l't S médico, ~l':ldl1:tdo em t _
nont«, Abílio de D us P(II'l'irn do LtlgO () Costa, ron.
tando a nntiguidttdo
d suo :?f) ti .Jlluilil'o do cort' 'nt
ano.
O.· grupo de oompanhlas de n.dmini trBçno m1l1t.1\t'
'l\'OC!lt

médico,

o alt'lIl'l\S mt'.(lieo, grucluado

nent , Pedro da Ro('!tn ~antoR,
desdo 25 de Jan iro do COl'l' 'lIt

('ontando
ano.

1\

0111

antiguillad

te.
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1.0 grupo de oompanhias de saúde
Tcn nte médico, o alfor s módico Carlos Pereira da.
ilva Co 'ta, contando a nntiguidado desde 25 (h' Janeiro
do corr nto ano.

3.° grupo de oompanhias de aaúdo
T mente módico, o < lfero médico ::\Iigu 1 António Corvoiru da ilveira Costa autos, contando a antiguidade
de do 25 do J an iiro do corr nt ano.
Quadro dos ofioi is médioos
Tenente médico) o alferes médico António do Azevedo
e ou to, contando n antiguidade desde 25 do Janeiro do

corrente

!lHO.

Hospital Militar do Lisboa.
médicos,
o;' nlfcre médicos J014l' ::\fnria da
Co ta r reira Pacheco do • aradura Bote, Carlos Mi.
guéis d Carvalho Dia' c ...Ticolau José Bottcncourt, coutando ti. autiguidnde d sde ~5 de Janeiro (lo corr nto ano.
Toucntcs

Hospital Militar do POrto

TC'n nto m \li 'O, O ulfercs médico Antóuio Lopes nodrigue ... cont udo a nntigui ade ti \ do ~~) do Jun iiro do
corrente ano.
Hioi rrio di Gil

rl- Dlr

cçb G ral d • ri iço AdOlini tratho
do llército - I. a II parli~ão

.0

_p rt ria

Por portarias da 13 do corr nta roê :
r riment

II i fant ria n ," 2
,li·

r proflci nci i, in(.
dirigiu os trab,dhus

do
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curso de metralhadoras
pesadas realizado na Escola de
Aplicação
de Infantaria
de lG de Outubro a 11::1 de Dezembro de 1925, revelando,
além da sua competência técnica, excelentes
qualidades
de aprumo e de carácter,
que o tornaram
merecedor
do respeito e simpatia dos
seus instruendos.

Por portarIas de 20 do corrente mês:
Minislério da 6 uerra - Reparlição do Gabinele
Louvado o major na situação de reserva Jorge Farme
Ferreira
de Sousa Campos, sub-chefe do distrito d recrutamento
n. o 6, polo zôlo, muita intoligõncia o forma
persistont
o dedicada
como procod u para obter, por
meio do correspondência
com as autoridades
civis, o esclarecimentos
neceesários exigidos pelo comando da 3.11
divisão do exército sob o ponto de vista da preparação
da mobilização divieionáría, dentro da área daquol distrito.
Louvado o capitão capelão Pedro Rocha, sub-chefe do
distrito
de recrutamento
n. o 32, pela muita dedicação
espírito do sacrifício possoal que revelou no deecmpouho
dos trabalhos
preparatórios da mobilização da B.a divisão do exército que foram distribuídos àquol distrito.
Louvadas'
as autoridades
administrativlt
o outidades
abaixo mencionadas,
pela valios a coadjuvação
qu prcstaram na elaboração
dos trebalhos
proparatórios d mobilização realizados na Ar a da 3. a divi ão do xércíto,
por iniciativa
do rosp ctivo
ornando, no ano d Hl25:
Alexandre
Mondes Barbosa, s crotãrlo da ndmiuistraçl10 ds concelho d
ondomar.
Guilherme
Domingues
P r ira r zedor da frr gu sia
do Oleiros, concelho d Vila <la l~oir;.
Junta da freguesia d P dro o cone lho do Vila
ova
do Gaia.
'

Nomeado vogal da comlssno ncarr gnda da r organização dos servicos do aeronáuti '1\ militar, nomoada por
portaria
do {) d Junho d 1024, ina rtu ua O,.rl('1II do
Exército n. o 10, 2. ti 86l'Í , do 111 smo ano, o cnpi t () do
cavalaria,
pilõto aviador,
'I'oófilo José Ribeiro da Fon-

~.a
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seca, em substitutção do tenente de cavalaria, pilôto aviador, Miguel Henrique de Paiva Simões, que foi julgado
incapaz do serviço.
Manda o Govêrno da R pública Portuguesa, pelo! Mi.
nistros da Guerra e da Agricultura, nom ar uma comíss110composta dos oficiais engenheiros agrónomos abaixo
mencionados para proced r à r gulamentação do decreto
n.? 9:060, de 16 do Agosto de 1923:
General Jo110 José Sinol de Cordes.
Tenentes-coronéis do serviço do administração milítal' Henrique Linhar I:! do Lima e Amadeu Damasceno Vieirn do Cas troo
Engenheiros agrónomos Alexandre de Sousa Fi.
guoírodo e Melo o Aurélio Marcos P reíra.

Mini tério da Guerra-t.a

DireCção Geral-~.a

Repartição

om s

I' od ra

do Tiro .. ncíonal Portugu

8,
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Delegado do Comité Olímpico Português, Fernando
Augusto Pinto Viegas.
Delegado da Câmara Municipal de Lisboa, Vereador
Alexandre Ferreira.
Delegados da Sociedade de Tiro:
Da Sociedade n.? 1, António Manuel dos Reis.
Da Sociedade n." 2, Joaquim da Silva Raposo.
Da Sociedade n." 3, Ernesto de Araújo Pancada.
Delegados da Imprensa de Lisboa.
Cândido de Oliveira e Ernesto Belo Redondo.
Secretário: Tenente do estado maior de infautaria,
Bento do Jesus Seguro Ferreira.

Por portaria de 24 do corrente mês:
Ilinislério da Guerra -

R"rarlição do GalJinele

Considerando os relevantes
serviços prestados
ao
exército pelo venerando general de divisão .JOflÓ Estevão
de Morais Sarmento como comandante e como escritor
militar, durante longos anos do uma útil o brilhante actividade :
Con;iderando
que o referido oficial continua dispensande o seu prudente conselho como president da direcção da Revista Militar;
Considerando os altos serviços que a Revista Militar
tem prestado à armada
ao exército durante os setenta
e oito anos da sua existência, mautondo as gloriosas trudições de prestígio das instituições
militares: manda, o
Govôrno da República Portugu sa, p lo Mini. tro da
Guerra, conceder que ao gNleral de divisão Jo '6 gstOvão de Morais Sarmento seja P rmitido u ar um colar
com o mbloma da Iienisia Militar, comomoruudo 1\. sim
o 60.° auivcrsário da sua ontrada para esta emprê a
como colaborador.
Tendo sido exon rado, fi S 11 P dido, do cargo d comandanto da Escola do 'I'iro elo Artilhn.ria d
umpnnha,
o coronel do o tado maior do artilharia d campanha,
Jacinto dos Reis Fish r, manda O Governe da Rcpúbl] a
Portngucsu, pelo Ministro da O uorrn, louvar o referi lo
oficial pela mperior inteligência, acõrto o muito critério
com quo sempre d sompouhou aquele cargo o pela Joruia
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como sempre procurou levantar o prestígio da escola
onde há tanto tempo servia, tornando-a um estabelecimento modelar de instrução, prestando por isso relevantes serviços ao exército e à. arma de artilharia e dando
as mais cabais provas de oficial muito distinto e grande
cumpridor do eus deveres.

Por ter saído com inexactidões novamente se publica a seguinte
portaria:
lioistério da GUfrra-leparlição

do Gabinete

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar os oficiais o praças abaixo
mencionados porque, por ocasião do movimento revolucionário de 18 e 19 do Julho do ano findo, se mantiveram
absolutamente di ciplinados e obedientes às ordens dos
seu chefes, cumprindo sem a mais leve hesitar,:ão os
seus deveres, t ndo contribuído poderosamente para manter no lugar que lhe
d vido o prestígio do Exército e
A ordem pública, tam necessários ao bem-estar da Nação
e da República:
ó

Regimento de artilharia

n.· 3

3.' grupo

Capitão Fernando Júlio Borg s.
Tenente : João Inácio B nte Pim nta, João Vitorino
Frói Alm] ida
Filip P reira Marc ly.
Alferes Fernando da ilva Pence.
S guudos urgente : EH io António dos R is Barreto,
Manuel Luís da
hagas, Luís Vi ira do Araújo, António Iaudino e Franci co F rreíra da Uva Perdigão.
Regimento de oavalaria n.' 2

Tenente':
Loureiro.
Primeiro
gundo

Camilo Augusto da Silva e Almiro do Maia
argonto cad te arlo Ro ha,
António Ago tinho Pinhoiro.

IU'(~nto

Regimento de oavalaria n .• 3

arg nto ajudant

Juim

Ro ado

cm do.

Regimento de oavalaria n.· 8

egundo sarg nto J aqnim Pinho das Nov a.
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Segundo sargento Fernando
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militar

Álvaro da Silva Martins.

Guarda nacíonal republioana

'I'enente de cavalaria Josó António de Morais,
Paços do Governo da República,

1925.-Ernesto

29 de Outubro de

Maria Vieira da Rocha.

5. o - Por determinação do Govêrno da República:
tioi lério da Guerra - f.' Direct.lo Geral-3

a

Reparlição

Dactilógrafa de 2.11 classe, a dactilógrafa de 2. a classe,
em serviço na ü. II Repartição da 2.& ir cção G ral
deste Miuistério, Maria Augusta de arvalho Esteve .

lIini~lério da Guem - Dirttção GrraJ d08 Serviços AdDlini8lraliy~
do .;,énilo

Consultor jurídico, o tenente miliciano do serviço d
administrução
militar, do quadro especial, adjunto da.
7/' Repartição <la 2.11 Direcção do Estado Maior do E.. '1'cito, Alfredo da Cruz Nordeste, :ficando xon rado (}O te
cargo.
Oampo entrinohoirado
!For to elo Ar

de Lisboa.
n-o

Governador, o coronel na aituação de ro
J osé dos Santos
Silva. Júnior.

na

Carlos

Estado maior do n.rtilharia do oampanha

Capitão, O capitão do grupo ti bnturiaa ti artilharia
a cavalo Inácio JOHó Rodriguos da osta.
Tencnto, o ton nt d artilharia d ampunhn P dro
Amadeu Nicolau Fernand

8

U 1'1'1\.

Rogimonto de artilha.ria

n.· 3

:::S •• grupo

..,...A~f 1'('8, ?8 :t1tlre8, do r(l~im uto d

nrtilhnrin

.l.uhl António ~fal'qll II A lbcrto
oriolano
Costa,
do rl'gilllollto d urtilharia n,? G,
fr do auto.

!l.O

:>,

Iiranda da
ipriuno Al-
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Regimento de artilharia. de montanha

Comandante, o coronel do ostado maior de artilharia
de campanha Jacinto dos Reis Fi her, fic~ndo oxon?rad?,
P lo p dir, de comandante da escola de tiro do artilharia
de campanha.
Oapitão da 2. a bataria, O capitão de artilharia do campanha Jo110Vítor F rreira da Fonseca.
Grupo de batariaa

de art.ilharia

a óavalo

apitão da La bataria, O apitão do stado maior de
artilharia de campanha Rogério do Paiva Cardoso.
Alferes, o alfor
do r gimento do artilharia n. o 6
Humberto da ilva D }""0.<10.
Alf r s do quadro auxiliar dos
rviços do artilharia,
uprnnumerário,
o alf r
do m 'mo quadro, supranumorário, do 6.° grupo d m tralhadoras Artur José Femandos.
Estado maior de oavatarta
apitão, supranumerário, o capitão, supranum rário,
do r gimento do cavalaria. D.O 5 António Eduardo d Oliveira lata.
'I'c uent , o t n nte d cavalaria da guarda nacional
republicana ..Ianu 1 uerra.
Estado maior do infantaria.

T nent -coron \1 o t n ate-corou 1 d Infantaria António Augusto

Dias Antunc

.

Regimento de infantaria

n." 23

. ,om3.?daot

do 1.0 batalhão,
major do r gilll into do
infauturia n.? 11, Dini
b P dro do fi,
Iolo, pelo

pedir.

Regimento do infantaria

n." 25

'I'en nt , O t nonto do rcgim nto do infantaria
Jo.:6 nbral Júnior, por motivo di ciplinar.
Regimonto de infantaria

apiti'to da '.a. coinpnnhia, o
infantaria n."
Alfr do 11 1'1'
llpililo médio
d quudr
do llH mo qu:u1!'o, do :LI}"rupo
j\f únu ·1 ..' t
abral.

:t.

n.s Si

capitt o do r cimento

d
ira Est \C ,
·10 l' dir.
'()(' .iul, o 'úpit o módico
li companhia do saúdo

4.° grupo do metralh

T llH'nt '. o

n," 2G

I'

doraa

,do r( gim nto d infantaria n. o 12
.Jo Ó faria
o lho da • Jota
do r 'girul'nto do infantaria n. o 134Ab 1 d .ou n .Ioutinho, amuos pelo pedir.
.I

tOIl

'nt
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6.0 grupo de metralhadoras

Oficial do tIuadro auxiliar dos serviços de artilharia,
o alferes do mosmo quadro, supranumerário,
do regimento do artilharia n. o 4 J osé Consciência.
Esquadrilha

n.s 1 de caça

Oficial da secção fotográfica-topográfica,
o ten nto do
ostado maior do cavalaria,
observador aeronáutico,
da
Escola do Aplicação do Cavalaria, José Maria Brandão
de Brito.
Distrito

de recrutamento

n.· IS

Exonerado
do adjunto, o capitão na situação
serva Artur José Celestino da Conceição.

de re-

Quadro auxiliar dos serviços de artilharia

Major, o major do mesmo quadro Filipe Manuel da
Silva.
Tonento, o tenente do m smo quadro do rogim nto do
infantaria
n. o 3 Manuel do Figueiredo
Machado, por
motivo disciplinar.
Escola de Aplicação de Infantaria

Exonorado
de adjunto, o capitão do estado maior de
infantaria Fernando Diniz do Aiala.
Inspeoção de artilharia

de campanha

Adjunto, o capitão do e tado maior do artilharia
campanha Inácio Jo é Rodrigues da Costa.

do

Comissão téonica de infanta.ria.

Vogal, o tcnonto-coron 1 do estado maior d infantaria
Oolostino Júlio Garcia
orno.
Colégio Milita.r

Exonerado d ins tru to r de artil harín, o capi tão tI
d campnuhn Jot o Ih nriqu S
ta do maior d artilhurin
de Mesquita.
Exon rado elo as L tcnt d c turlos, o npitão do e tudo mnior do artilharia
lo campanhu Jo 6 Júli
rz .
dolo 0001ho.
Exonerado de comnndante (h comp: nhin, o te nout
mili iuno d infantaria. do quadro
!\p 'ial Joaquim d
L mo
alguoiro ROgo.
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Parque Automóvel Militar

Adjunto,
o capitão do stado maior do engenharia,
da in. pccção territorial das fortificações o obras militar s da 8. a divisão Frederico ~Iuril1 do ~Iagalhlles Meneses Vilas Boas Vilar.
Hospital

militar do POrto

A. sist nt d clínica médica,
capitão módico do qua·
dro dos oficiais médicos José Martins Barbosa.
Assist~nto de urologia o vouoreologia, o capitão módico do regimento do infantaria n.? 31 António Casimiro
Pereira do Carvalho.
Depósito Central de Fardamentos

Anali tu, O capitão do crviço do adminietrnção
tal' N l'J Pompílío da V eiga ~[atà,

mili-

Juri para avaliar as provas ospeotaía de apti4.iio pat a
o pó 'to do major, dos onpttães das diversas armas, no
corrente ano:

Vogul ov ntuul, O ('01' nel do e tado maior do infantaria J osé Frnncisco )f udes (lo PU.' 'O, fi iando cxouerudo
de vogal da comis ão técnica do infantaria.

G.O-Jlilli

léria da Guma-Rrparliçáo

do Gdhiorlt

a) n vidam mt rectificada se publica a seguinte declaração:
D duraqlh, toado i.lo agraciado pelo 00\'l'1'110 da
República
Frnnce fi c nn o. grau do oficial da Instrução
Púhlieu o capitão do e t do maior de infantaria José
Fernund soar
s, é-lho permitido, em couforuiidadc
com
o di [10 to no artigo :W.o do regulamento
lias Ordou
Militar
Portuguc: as, a citar : qu ·la. mercê (\ usar as
re pectiva iu fguias.
b) 1> clam- o qu 6 cupitrto (I ctwulll.ria, pill'lto avi::.dor,
não (I infantaria
O ('npilllo .To ó AntullO' 1<'ranei co nhrita (lU f)i 1011\'a(1
0011 corado pl'lll Ordem do EJJ reito 0.° 1, 2.& '·ri, do COrl'l\uto 1\110.

Wl0, in arto
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na Ordem do Exército n.? 4, 2.n série, do mesmo ano, é
Francisco Alberto Leite Nogueira e não Francisco Leite
Nogueira, como consta da referida Ordem do Exército.
d) Declara-se que, pela Sociedade Portuguesa da Crnz
Vermelha, foram agraciados com a medalha de Agradecimento os soldados n.? 654 da Escola de Condutores
Militares de Automóveis Alfredo Borges de Almeida, e
n.? 357/1:008 da 2." companhia do 3.° batalhão da
guarda fiscal Jorge de Passos Esperança.

7.

°-

IIinislério da Guerra - P

Direcção Gcral- t,a Reparlição

a) Declara-se que pelo comandante do Corpo Expediclonário Português foram condecorados com a classe
da Cruz de Guerra que lhes vai indicada, nos termo do
decreto n.? 4:403, de 4 do Junho do 1918, publicado na
Ordem do Exército n." 7, de lú do referido mos, as praças abaixo mencionadas:
Cruz de Guerra

de 4.' elas

e

José Pereira da Mota, primeiro sarg nto D.O 71 do
quadro de sargentos do secretariado militar.
Joaquim Pereira Abrante , segundo saraonto 11.0 20-1
do quadro de sargentos do secretariado militar.

b) Declara-se que o v ncimonto r ctificado no t rrnos
do despacho ministerial de 21 do Julho d 192' P la
Ordem do Exército n." 3, 2.& sóri , do corr nto ano,
ao coronel, reformado, Aníbal
atúrio Pito s 6 11n. t taUdado de 410/1 (i o não 331tS34 C0I110, por lapso, foi publicado na r ferida Ordem.
c) Condecorados

comportamento

com a m dulha militar da elas

x mplar,

posições do regulumento
Setembro do 1917:

m iouformidud

di •

aprovado por do r to do 2

do

d

I>rat:n.

Quadro dos sa.rgontos do secretaríado

Gonçalo F rroirn dn

d

l\!I

Medalho.

c m

milit

ilva, prim iro sarg ato

r
11.0 (j •

Manuel Joaquim Leal, prim .iro sarg ato 11.° ~.
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d) V ncim nto que, nos t rrnos do decreto n.? 10:099,
de 17 de Setembro de 1D~4, comp te ao oficial reformado em seguida mencionado, por lhe ter sido s~primido.
a P rccntag m de invalidez p la Junta Ilo pitalar do
Inspecc,:il , confirmada em 4 do corrente m s:
Alfcres António de Je. us Vieira, 2181572, s ndo : vencim uto de reforma, 19 ;584, e 10 por cento sObro o total. E): 8.

e) VI ncimento que, nos t ,l'lUOS da lei n.? 1:158, de
30 do \.bril de 1921, compct \ no oficial reformado om
seguida mr ncionado que p la pr sent Ordem do Exército
pa 'SOI1 a osta aituação no põsto que vai indicado:
"apitão Munu ,1 Joaquim do Az vedo, 307,)14.
Tem um aumento d 10 }lor conto.

f) V ncim nto quo, no termos da lei l:GG , do 9 de
S tembro d 1924, compet m ao oficiai r .formados
em seguida mencionados, a abonar desd
do corr mte
mu :

Major Joã Lu! II mande , 410151>1, sendo: P 10~Ministório das Colónias 15:3 ~ P lo Mini tório das Finança , 8 ,:36;
por ist Mini tório, l'
31.
Tom dois aumento
de 10 por c uto,
Major António Augusto F 1'1' ira, 2:?2t5G4.
T III um num nto d 10 por c nto,

'*;

npitl o Alfr d V illot, }.), ,
r ,tifi 'n~ü S uprn ão fi partir du data do
d "pu .ho,
A

1'Cfl

rido
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Dirrc~áo Geral- 2, a RClarlitão

a) Declara-se
(lue os coronéis do infantaria Alfredo
Júlio do Lillla Dias, Francisco Bernardo do Canto, Numa
Pornpílio da Silva O João do Almeida Leitão, na situação do disponibilidade,
nos termos do § único do artigo
1.0 da lei n.? 1:2;>0, do fi do Abril do 19:2:3, deixam do
estar na mencionada
situação, por lhos ter cabido no
rospcctivo quadro a vaga do rofurido põsto,
b) Declara-se que, por virtude do artigo 1.0 do decreto
n.? 11:309, de lG do Janeiro do corrente uno, o major
do quadro auxiliar dos serviços do artilharia, actunlmeuto
na situação do reforma, J OSÓ Maria Brás,
considerndo
como tendo chegado à sna altura para entrar no rvspcctivo cm :!7 do .1un 110 (I" 1!)~;), <luta oui que
oncontrava
na situação do di. poulhilidudo.
é

c) Declara-se flUO (, Luís Filip Gonzagu Pinto Rodriguos o nllo Luis l"ili (lo O onzugu Pinto o vordud 'iro
nome do ulfcros uril iciuno (lo regi II\( IItO (lo obus. s do
campanha,
qU(',
pOI' decreto
(lo li elo MlIl'ço do ('OJ'J'(llIt
11110,
inserto na Urdem do E.rh·l'ito n." 4, ~.n sóri«, d
13 do mesmo mês,
colocado uo 7,° grupo do baturia
do rOS01"\'I1, como alferes miliciano do reserva.
ó

ri) Declara-se
que o ulfercs do infantaria
Frunci 1'0
Nunes da Conceição Caetano, colocado na situuç! o d
disponihili(lado
lia IH'(1ANlte Ürdcn; do J~;J·(·I'('.ito, continua.
prostnndo serviço no regimento do iuf'llltarin n.o 11),
e) Declara'se
que o nl~ n'H (lt' infantaria JOS(~ Ldto
Uiil( iro, p<L:-sa fi ('oatar n. antiguidnd
do l'(\fpl'iclo p to
dl's<lo 1 dt' : \'lI III llro de t 02.1, fil'IlIl<lo tiUpr:ulullwrnrio
(1m tO(108 os postos, :tU lHl~~IIl' n. re. ('['Vil. nos t(I"1II0 (I
§ único do artigo 10.° da !Pi tI :31 do )\ .. o.to (lo HH~),

°

f) Doc1nra o qUI o tl'nl'lIt ('oro!ll'l <111 infantaria
\ntóilio Augusto Dias A !lhll\(l~. o lI1:ljo[' (lo Cjll/lllro au.·ilillr
dos Bor\"i~o8 do artilbal'ia ). ilipl ~l;t!lulll da ih a, o 'npit1'i.os do artilhn ria do ('<llllJlllll lia .To. o \ itor I·un'pir
(ln
Fonseca,
(lo Cju:ulro au.·ililll' do (IJ'\'Í<:os d(1 Ill'tilharill.
m Hor\"Íço !lO AI' (llIul <lo I'. 'l·l'(·ito j\lnu\! ·1A '11
~fllr,
q 1t0!', CIll p!'vi<;o 110 ln t itu () ]o'l'nH'1I itiO <!t gd ll(·:\<;.
1'raIHllh(l, Joa([llim Altino ll'o!llil'ho
o tl1!1('ltt ti \ nrI

I

I
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tilharia
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Nicolau

Fernandes

Guerra,
todos em di .pouibilidude,
chegaram
tura para
ntrur nos respectivo
quadros.

à' sua al-

g) Dcclnra- o qu o oficiai' ao diante nom ados, em
disponibilid·td,
ll1 ierviço
nus unidades
que lho vão
r $[1 icti \1l1110n t indi udns, checarnm à. lia altura para.
entrar no r sp ctivos quadro :
Regimento de infantaria n.O 9

omnnrluut
do 1.0 batalhão,
Manuo! :\lesq uita.

O

major

d

iníautaria

Esoola de tiro de artilharia de oo.mp nha
H,.tnnu

Co mandanto,
o capitã
~OH do artilharia.
António

" Declara s

do

dido'l

do quadro auxiliar
Jo
d Simas.

dos s srví-

ó

que o major d cavalaria,

upranu

1.0-

da unha Ara": o, conta a antiguidade dos po 'to ti cnpiti o
major, pura todo. os
efeitos, respectivumont
, de 'dl l' do D zerubro d H)1.1
10 II Maio do 101. ,
rário,

Franci .. 'o X avier

i) Doclnrnque fica f' m efeito ti. determinação
iusortu na O/'d(,1/1 do E.rl:,.rito n.? :~, ~,a 'éri( do corr nte
ano, <III(' pu HOU 110 t'. tndo maior de artilharia. elo campnnha o cupitão do grupo de buturia
ti artilharia a. cavalo Inúdo Jo l' Rodrigu
(I.L
o. ta.

J) D( clara-s« que li 'v
r con. ide'rncl:L pC'lo p dir a
tmn, ~'r(\n('in pnr
o rI' iml'nto ti infantnriLL n,O ;l[) do
capitt () do rl ·iUlI'lIto <ln illfantllrin. n,O ~8 (t'c'rllundo do
1I.tro da :-;ih'u
nn do, Jlllhlil'nda na Ordem do A.l'ército 11,° 4, 2,& 'órip, <lo ('orr 'l1t uno.
ll

k) n 'claraq'H fi
. III ef·ito a
. ('rta na O,.,/'·I/l du /::;rr1'l'ilo 11.° .!, ~.
H!W q1l( colocou
no
tn lo Illllior (lc.:
('orOn 1 d I III . m
nu
'urlo \u"u
r ir. d

ch.t rllliuaç'i'io in"ri!', do corre ut,
urtilharia Il pó o
to d Pu S08 Po-

tnllo maior do nrti1\ r(·ira di 'n·
11,° 1, ~.' sórie,
do
'o
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corrente ano, foi colocado como chefe da seccno técnica
do campo entrincheirado
de Lisboa, deve ser considerado
como exonerado pela mesma Ordem de adjunto do sector
sul da defesa marítima.
m) Declara-se que
valaria Manuel Guerra
adjunto da Secretaria
termos do decreto n.?

o tenente do estado maior de cafoi mandado pr star serviço como
da Preaidõncia da República, nos
4:2:33, de 7 de Maio de H1l8.

n) Declara se que o capitão de infantaria, em disponibilidade e em serviço no r gimento de infantaria n.? :31,
Carlos Alberto Ferreira Henriques completou,
lU G do
Janeiro último, o tempo do serviço a que so rofor a alínea g) do n.? 1.0 do artisro 434.0 do doer to do 23 de
Maio do 1011, continuando
a prestar s rviço no mos mo
regimento,
o) Declara-se quo o tenente do infantaria,
m disponibilidade, Manu 1 Abruuhosu do Matos deixou de pr stal' serviço, pelo pedir, no regimento de infantaria n." 2·1.
p) Dcclarn-so que o tenente do infantaria.
ui di ipouibilidadc, Laurindo Ferreira do Magalhães
Vaeconcolos,
foi munrlado prestar serviço, pelo pedir, no rcgim nto d
infantaria H.O 32.
~
,) D clarn-sc q\ll', pelo Diúrio do Govõrno H.O !:l,9,
2. fi série, do 21 do Dezembro d 192;) foi acrn indo
com. a mcdnlhu do prata do Pilantropia'
\ll'~lall
do
Instituto
do SOI'OlTOS a Náufragos
o ton nt do r gimonto do cavalaria 11.0 ~ .. vntóuio , imõos <lo Paiva.

r) Condecorados

com no 1)U dulhn militar

da elas \ ti

con:portanH'nto
{'x mplur, om confonuidad
com as dispOi:H<;ÕI'S <10 r(,~\llnlll\'llto
aprovado por dccrct do ~ d(
Set lllhro do 1\117 :
1\[(

COl'on(>is:
Ji'igul'ir '(lo

(10

<tulha

d(

Oltl'O

(10 ('"tlulo mai{'!' Ant6nio . fAl'Ío d
do J'(\(rill1<'llto d( infantaria
n,O li
David AlIgnstn Hocll'igll<'.;
,na ~itl1n~ilo d I' 'S '1'\":1,
arl08 HUllla Jlal'hado do !.'al'i:t II ~rnitt.
Tr.lll'ntl\,col'olll'1
<1(, !u'lilbal'Í'I ti
I\llIpnllha JIal1\1l1
E~pl' gUl'i, a Góis Pinto.
('Ul'pO

(':lIllpO~;
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apitães : do o tado maior do infantaria João Baptista
Félix; o do quadro auxiliar dos serviços d~ art.ilha~·ia,
na Escola do Aplicação do Cavalaria, António Pinheiro.
M(~dalb u (1

pro_.tn

apitães : d ong uhuria, na in p cção da fortificas e obras militare
da
divi ..ão do xórcitc, Frcdorico Maria d ~!ngalhue' Mencso Vilas Boas Vilar; do
2.° batalhão de artilharia d co ta Luis Nobro elo "Melo;
o elo estado maior do infantaria, no Arquivo Histórico
Militar, Júlio César Augu 'to Gomos.
Ton -ntos : do regimento d( artilharia u. o f> J osó Cândido Roma do L mos Puga ; do grupo do bntarias de artilharia a cavalo J o Viana
orroia Guodr s ; do estado
maior d cavalaria,
Da escola
do aplica 'uo da mesma
arrua, João Iler ulano d :Jfonl'n,
.Jaim Tranco o
Leot
do Rõgo ; do c. tudo maior do infanturiu, na Escola Militar, Aníbal d }t aro Viana; no Colégio Militar,
Frnnci sco daonc
ição Dia'
Eucrsnio
an '!teR Barjona
do FI' itu ; d infantnria,
m disponibilidado,
nrlos Alb rto Burc los do ...T fi cimento
Silva ; uiiliciauos, do
regimento do iufantnrin n." 1!1 Euri 'o Augusto da ilvn,
do regimento
d infauturia
11.° 2H António
'ado
Amnrnl.
Alfor - do r gimento d lufantariu n." 10 António
Sebastião ~'!)illOla Burr to.
\

s.a

çõ

ó

I

:9) Declara-so
qu "Joao ..Contoiro o nito .To, ' Mont Iro O t0n 'uto do rI gimcnto t1 infantaria 0.° G, 1\ qu 'm,
pela Ordi'ln do Ea:ército n.o 1, :!." sóri • d corrcnto ano,
foram concl'dida
fi!! Y:\lltaO'('ll~
do § único do ar1 i~o 6,0
do d en·to n. o [>:r>70, do 10 d Inio I 1\)10, Jll dificado
pola I'i D.O 1:03 ,li 2H d' A"o to tl HUO,

t) D clara·:
F

ri'

qu
JOgÚ Plfl'ira
da Rocha o não Jos6
ira da Hocha o t 11'ntt do n O'im 'uto d(' infautaria

n.O 1:3, a

(lU

m, P 1. Orelou rio E.l'ército 11.° 4, ~." "ól'Ío,
:l: ytlntng('n~
do

do or!' ntc nno, for. m t'orlt'ctlidn
.' único elo IIrti"
G.o tio d ('r -to
!aio d 10l!, IIlo(lificnd p la lei
.A go to d 19:.,

!l.0

fl:!'>70, d\ 10 cl

11.° 1:0:m, de 2 do

u) I) 'clara<}lu t m 1« d lIlnjor ('om (1uII diuturnillatl·
1Ilto 01(10 tI\ capitll(), como pOl' lapso foi
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publicado na Ordem do Exército 11.° 1, 2.a sóri , do rorrente ano, o capitão, na situaçãc de reserva, Erucsto
Augusto Pinheiro.
v) Vencimentos quo nos termos do decreto n." 10:009,
do 17 (lo S tcmbro d 1924, competem ao oficial cm seguida mencionado, que pela presunto Ordem elo E.I'Jl'cito
ó transferido
para a situação do rcforrna t
Major de nrtilharia de campanha Raúl de Antas Manso
Preto Mendes Cruz, 402~íO, seudo : POU);U;O d reforma,
281M8; 30 por cento de invalidez, 84;550; 10 por .cuto
sobro o total, 3Gj)Gl.

x) V ncimentos que nos termos do. lei 11.° l:GG de
D do 'ot rubro de 1924, competem aos oficiais cm
guida mencionados,
truusferidos para a itunção ti reserva:
Pela Ordem do Exército n.? 1, 2.11 série, do COr1"011to
ano:
Tt nonto-coronel do cavuluriu
Júlio César dos Santos
Segurado,
a;>8,5o;), sendo: pensão do reserva, 2;):) ir);
lei n." 1:332, 10:2630; do voncimcuto total 71fí;)[) . ão
pelo Ministério do Interior o 28Gh60 pelo Miuistôrio da
Guerra; tom uma diuturuidado.
I

Pola Ordem do E.I'él'cito
ano:
-

1l.0

3, 2.:1 sério, do corrente

Coronol de infantaria Dtocleciauo Augusto
Mnrtius,
514621, sendo: pensão do reserva, 3:3G:~70 j 0,14 Jlor
couto, 11:$GOj lei n." 1:3:32, 17i)~01; (lo vencimento totot:11107610 são pelo Miniatério (las Finaucas
407· 11
pelo Ministério da O uorra j tem duas diutumidad
''1,

I'ela prcsent

Ordem do Exéreito :

'orolwlllo
urtilhariu n pó Ulllllll'l Luis 1fof\(lo , l)()J..!í t,
sendo: ponsão do reserva, :~41/ 70; O, 14 por ('PIl to, 4:)· :\;
lei D.O l:H:t!, ~17 01 j do voneimonto total llf, ~\'\ no
pelo Ministério das Uolónins, tendo servido em ~ll\cn\l.
4 9/):31 pelo .linist{·rio
d:t Ct\H'J'fIl; tem duas diutllrnidt·
dNl.

'orone1 d infan tnrin Ansdmo A lIgn to ( oplho (I" 'artilho, B4 1>.!7, scnelo: p 'ns, o (lo 1'('81'1'\':\, 2 \1. () ; 0,14
[l01' ('<,nto,
11, :>:l; )(,j 1\.0 1:;1:L~,4 '. Oli; do \'('IH'illll'ut
totul 17 87 HI () p('lo 1\Iinil'tí'rio dlls ('olónia"
t('ndo II I'·
"ido 0111 Ti III 01' , 11 :l:lO/)GO pelo Mini t "rio da 1\l '1'1':1 ;
t m duas diuturui(lad .,

2.' • t\rie
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Corou l de infantaria Jaim Augusto Gomes <10 Nasciu1f'lIto Wàddington, 3~t)Z\l:?, soudo : pensão do rcs rva,
29:07;
0,1"* por cento, 2· 3; lei D,O 1:332, 3~)t5n2j,do
veneirnnnto total 8li":03 são }1I'10 .1inistério (las Colónius
c 2 lO, \) P lo .1ini:tério da
uerra ; t('JU duas diuturnidu(ks.
Capitão (10 iufuntnria Luís Carlos dl Almeida. da Costa
P rcira, 143· ~)!, . ndo : r nsão d r -sorvu, 122;.')0 j
0,1"* por cento, 21 ( ,I; (10 ,'( ncimonto total 63;572 são
p lo J[inistl'rio da
'olúniu<:, S('I}(!o l\foc:aOlbiquo a última
província ond s rviu , (' 7B 7 [11'10 .finil'tól'io da Guerra j t III lima diuturuid 1(1'.

y) Y ncímcntos que nos termo da lei n .? 1:GG8, do O
de otornbro do 1~)~4, com P 'Íl'IU ao oficial em rcguidn
moncionndo, transe 'rido para a. situação
rc forma pela
presente Ordem riu Erérclto :
Tcnonto-corouel
<lu cavalaria
o 'me José ~rnria. da
Gama, 23 . Gil, scndo : pensão do reforma, :z 3f,72; loi
n. o 1:33~, 3:.?·01.

no

z) R .ctiticados . e publicam o: vencimentos nos termos
do (1(' pacho mini t. rial du 21 ti Julho (I, 102f>, que
murulu incluir no cálculo de }ll'n ão de reserva a grntíficnção (lifl'rt'llcial aos oti 'ini na situação d reserva em
seguida m ncionnrlo :
'OI'O!l,I Jo: I' Júlio 1'or),t'3
o ta, 4"*_ :3,
('ol'olwl jlanu('! .lo . \Ti"irll Riheiro
44~ R:3.
'l'l' 11('11tc-coronol
(1 uil II rmo .:\lnrill
Rod ri "U(I
Belo,

17ô.l .

o

'l'l'llt ntc·corun(\l
(lu lavo '1'0(1 ~chi Corrt\ia Noves,
108· \lt~.
A .. r ctitica~1) supra
II a partir da data (10 r ferido
d '. pneho.
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b) Rectificados se puhlicam os vencimentos, nos termos
da lei u." l:GG8, do 9 do Setembro do 1924, a que tem
direito o oficial na situação do roserva em seguida mencionado, oru sllhstitu'i~ão dos que lho foram arbitrados
pela Ordem do Exé)'cito n, ° 2G, 2, a sóri , do 1925:
Tenente António João dos Santos, 155tlGO.
c) Declnrn-so quo o tenente miliciano de infantaria
Artur Sontieiro do Almeida, que por determinação ius rta
na Ordem do Exército n." 4, 2.a série, do corrente ano,
foi transferido para o regimento do infantaria n." 32, não
pertence ao quadro especial, como por lapso coustn da
referida dotormiuação.
d) Declara-se

que fica sem efeito li. determinu<:rto ínn.? 4, 2.(1.s 'ri , do corr nto
ano, que trunsfcriu,
como pilõto, para n osqllil<lrilba
n.? 1 do caça. o teu nt do avnlarin Jo 'Ó Maria Brandão de Brito, devendo s r considerada como 11 la publicada a dotorminação da pr sont Ordem que o coloca na
referida esquadrilha.

serta na Ordem do Exército

10.<> - &Iillistério da Guerra -I.a Direcção Geral- 3. a nepartiç~o
Condecorados com li. medalha militar da las o de
comportamonto exemplar, em conformidad com as disposições do r gulamonto aprovado por d croto d 28
de Sotembro do 1917 :
lU:odalho. d

L"

0111·0

Regimento de infa.nto.ria. no· 3
companhia: primeiro sargento músico d 1.11 la

n." 1:050, José Lour nço da

unhn.

Gua.rdo. nacíonat republioa.no.
Batalhão
n.? (i, 4,& compnnhia: segundo snrccnto
n.? :3 :3/:n2, Elias ilvino Itot1l'in'u s.
Bnlalhito 11,° 7, 3.& companhia: !:Ioldndo 1\.0 14~/ 44,
JOltq uim oar s Iom .
I')

I'

l'\lodnlhn

(1< }l1"o,tn

Regimonto do s pudoroa mineiros
Cornpnnhia de proj ctores : !'U~tllltlo!'l8urg ut !'I, n." ;W4,
Josuó Ant6nio Ouimar1l. s da lIfoto. !l.u 1(, lobcrto
P L'oto 'alic!'.
'

2." Série
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sargento

n.?

5(3,

Júlio Luis

Oompanhia de sapadores de praça

Divi ão do sapadores:
nuel do Espírito

primeiro sargento n. o 180, Ma-

anto.

1.0 grupo de esquadrilhas

de aviação «Repúblioa"

Esquadrilha n. o 2 d ob ervação : primeiro sargento
u.? 523, Jo '6 Maria Martins.
Regimonto de obuses de campanha

1.a bntaria : cgundo sargento ferrador n. o 15, Manuel António Mariano.
3.a bataria : segundo
argentos, n.? 41, Alexandrino
Ferreira Moreira, e n. o 416, Fernando Pereira da Silva.
Regimonto de artilba.ria

n.s 1

7.11 batnria : segundo sargento n.? 140, António Maria

Carvalho.
Regimento de artilharia

n.· 5

2." bntaria : zundo
arg ntos, n.? 29, Domingos
Marque d
liv ira, n.? 93 , António Gregório u rI'

iro.
Regimonto de artilharia

n.O 6

2.& batariu : prím iro sare nto n.? 1:250, Joaquim
Pinto.
a
b. bataria : sarg nto-ajudaut
n." 108, Jo 6 Augusto
Lop
ia .
11
6. bafaria: : guudo . are nto n.? 1:21'\
crafim António ilva.
Regimento do artilharia

n,O7

2.& bataria : ozundo sarg -nto n.? 7 4, Jo ó ra par.
3.a batariu r se ....undo urg nto n.? 752, Ern sto R-

MIo d Mn ....alhn. s.

1.0 bataíhão de artilharia

de costa

r-.a companhia:

cal' nha

'( zundo sarg nto n." 5i~,
d Almoidu,

Bata.ria. n.· 1 de artilbaría

ogundo
Júnior.

de montanha.

ursr nto n.? 1M, Antôni
Bl\tllria. do artilh

rtur Mas-

, Iartin

nrdoso

ria do pOS!Qii.o

,'ar' nto.njll(lantn n.o 14D, ,'rau i 'o ('rrajGI)l"'ullllo
nrg llto n.O 1131), Jo .. ~1 tu.

2." Série
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Regimento de oavalaria

2.°
João
3.°
tónio

n.· 3

csquudrão : segundo sargento
n.? 470, António
Hijo.
osqundrão : sargonto ajudante n." 41, Joaquim AnRamos.
Regimento de oavalaria. n.· 9

1.° cs quudrão : primeiro
roira Romugo.
2.° esquadrão:

ruo.

.argcnto n.? 18..1:,Munu IPo-

primeiro

sargento

Regimonto de cavalarta

1.0 osquadrão : primeiro
n. ° 324, Teotónio Joaquim

Abel Antó-

n.· 10

cabo contra-rncstr
Ramos.

Regimento de infantari

3.9. companhia:
ousa.

a2,

n."

segundo

sargento

do clarin

n.· 2

n. ° 927, Artur

do

Regimento de infllntario. n.· 3

2. a companhia:
Barreiros.

soguudo sargento n.? 30,

Regimento

3.A companhia:
Rosa Júnior.

La

de

lnfn.ntaria n.·

segundo

sargento

Regimento de infantaria
eompanhja : sargento ajudanto

J OSÓ Gomos

4

n." a1S, Jo ó da
n.' 6

B,O
110, António
Vieira Tolos de Menoses ; segundo iargonto 0.° rú!, Jo~6
do Sousa .A mnrul ; segundo
argonto músico d ~ . .& da
n.? 11:), Heitor Vítor Luso Xlorais ; O sczundo snrsrcuto
artílic
scleiro corr iro n." 90:3, Fcrll~) 1'\\I'r .jm R .
malho.
3.a companhia:
primeiro sargouto n.?
Júlio Alcino ordeiro.
4.11 ompauhia : segundo snrsn nto 1\.0 447 Alb rto
Frederico
do Magnlhal's L!l.('(,1'7In' (I RorrllIllld . arrronto
.
')')0 , •T"oaquun Gorn . (lll Pinho.
,.,
mi'1'rcumo
n. ., .)_

a,

Ü. a compnnhia :

ceun.lo

ar'" 'lItO 11.° 80

l'ouRa ~Iorah;.
,a companhia:
mero Paz.

12,& olllpnnhia:.
. (lo .Almeida.

egllndú .arg'llto

glllldo

co .\ntlrino.

surglllto

n.o 742, .f{Lri

IU'gtllltO !l.o

Regimento d infantaria

1." companhia:
Frnnci

Jo ~ d

'

njnd nt'

Ro-

700, Jo. qnim

Il· 7

n.o O:>, \utónio

2.' Sér.o
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Regimento de infantaria. n.· 8
segundo sargento n. ° 881, Abflio Dias

ô. a companhia:

do Oliv ira.
9.1\ companhia:
sarg nto ajudante
n." 70,
Vioira.
10. a companhia : segundo 8arg nto n.? 1:012,
Ferreira
da ilva.
Regimento de info.ntaria n.· 9
10.8 companhia:
primeiro sargento u.? 712,

Augusto
António

José Luis

Gomes.
Regimento de ínranturía n.O 11
5. & companhia:
gundo sargento
n.? 8[)1), Carlos Hermonegildo de Oliv ira o ou a.
9.· companhia:
sargento ajudant n.? 116, David Prat s da Silva ; s gundos ':tl'gt'nto., n."
João António
'I'raqu to; o n.? 1:210, j1igu 1 cqucirn.

onJ.,

Regimento de infa.ntaria n.s 12

,

1.:1 compaubia.:

argento ajudante

ub- hdo d

mú-

1:005, Armando :\f('IHlonçl~ Escuto; segundo arg nto n. ° B G, Manuel 'I õrres ; :I{'~llndo sn rgon to múica n.?

ico d 3. a ela s n. ° -1 , Alfr «lo da t-\ih'a 'anhiO.
3." companhia:
.ogun.lo .ll.r~ nto 11.° 4:18, Jlúl'Ío Au-

gu. to MoI' iírn.
4.& companhia:
s gundos sargento
n." 737, António
dos autos ardo o Júuior,
n." 04, Joaquim :\1 nu s.
6.· companhia: prim 'iro. urz into n." G85, Ju .tino Augu to Lopo AI xandriuo.
Regimento de infa.ntaria n.O13
secundo
:nl'g nto miliciuno
da Natividad
ua 'ih·a.

11.' companhia:
Ant6nio

Regimento

n.? 1 ,

de infantaria. n." 14

2.:1 companhia: prinll'iro
roira )Ial'tinho.
10. a companhia :oglludo
r 'ira do .. as im(lnto.

sarg

n.O 30 Jo!'l.o F r'
arg nto u. ° 9::>:l, .Aníbal PolltO

r

Regimento de infantaria
gUldo argf'uto

5.n ompanhia:
Afon. O T·) s [.op
('I. ai' corop: !lll. :
"nrl ..
.' romp nlli
do li\' irn.

n.· 16
l:r)~'I7, JIcnriquo

11.°

:\r(' Ilto 11.° ~3:>,Antero Ta·

undo

arer nto

n.o 1:ti20,

Alvaro

2.· Série
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9,:1 companhia: sargento ajudante n.? 63, António "Marques de Figueiredo.
Regimento de infanta.ria

n.- 17

1.n companhia: sargento ajudante, sub-ch fo do música, n. o 92, Alberto Ilonriques Nunes Formigão.
2.n companhia: segundo cabo n.? 414, António Luís
Maia.
4.:1companhin: primoiro sargento n.? 1:122, Idílio Venâncio Lima.
Regimento

de infantaria

n.O 18

1.n compauhia : segundo sargento mú ico de 3. n classe
n.? 461, Manuel do Almeida.
Regimento

de infa.nta.ria. n.o 21

1.n companhia: primeiro
n. o 133, Adolfo Mont iro
g nto músico de 2. n classo
Vnrgas.
'l ," companhia: segundo
Alves 'I'orgal.
8." compn.nhin.: segundo

Corroia.

9.- companhia

t

sargento músico de La olasso
dos Santos, o segundo sarn, o 66, Augusto Bottencourt

segundo

sarg nto u.? 1:310, António

sargento

n. o 47, Domingos

sargento n.? 1:292, Álvaro

Cruchiuho.

11. companhia: segundo sarg uto miliciano n. o 97,
José Maria da Silva.
II

Regimento

de infantaria

2.n companhia: primoiro
Ferreira de Morais.
Regimento

aarrrcnto

n.O 23
D.O

4 J, Alb rt

e

de infantaria

n.O 26

2.11 companhia: prim iro sargento n.? 725,
Augusto da :-;ilvn.

Iartininno

Rogimonto do infanto.rin. n.- 27

4.8 compnnhia : segundo sargento 11.° G
Murcelino I stuun.
Rogimento

Ln companhia:

do infantaria.

arg nto ujndnnt

I

Fr: ncisvo

n.o 28

n.? l·H,

uilh r-

miuo Morgado.
Rogimento

O.A companhia:
Evang

lista,

do infantaria

primeiro

1'11\1"

n.O 29

nto n.? 84:", António
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Regimento do infanta.ria n.· 31
6. a companhia:
s gundo sargento n. ° 300, Rodrigo

araivu.
10.:' c mpauhia :
x(\ira ~lil'ra.

Toi-

xeira

cguado

argonto

n.? 657, José Fer-

de infantaria
arg nto ajudante

n.· 32
n." 64, Ivo Guedes

Regimento
5.a companhia:

da Silva.

8.a companhia:

primeiro sargento n.? 23, António Nunes,
segundo
.argouto n." 6UG, António da Rocha.
11.:\ companhia:
, gundo sargento n. o 6U9, J osó Go-

mes.

l~.a companhia:

primeiro

sargento

n.?

õ~3, Fernando

Vieira.

Alberto

Regimonto de infantarIa
. gundo arg nto

.7.' companhia:

n.· 315

n." 37, António

roira.

1V'

companhia:

Simões

primeiro

sargouto

n. o

r-

OGG, Mauuel

lborto.

3.· grupo do metra.lhadoras
~.' bataria : prim iro
nrg nto n.? 9, Filipe Churro
~flIHh';
gundos
urgente
n. o 170, Albano T ix ira,

o n." 2-1-7, '(·cllndillO Jlartill
Ut al.
:3." bata ria : sozundo . argento u, o 154:, Bernardo
toiro da Cunha

~lolt-

Amural.

7.° grupo de motroJhadoraa
2.· bataria : prim iro sare nto 11.0

:nG,

nande .

J oaquim Fer-

8.· grupo de metralhadora.s
2.:1 bataria : primeir
urgente n," 179, Armando
lo da. ~ih·a.

2." grupo de oomp nhias de eaúde
arzonto
n." 054
o,
1'1va.

5.A companhia : prim iro

D'ln (3.1

G.· grupo do compan
~.. comp:mhi
tI
ub
0.° 1 7, Abílio I rn nd
.

ar-

António

do a.dminietraç o m1Uto.r
gundo
argouto

i t neia:

GIl&rdn.na.olonal repubhoan&

Batnlhl'lo n.O 1, 1.&
mpnnhin:
.°2.: 1 , JOIO P dro Brito.

guodo

nrgcnto
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Batalhão n. o 2, V' companhia:
segundo cabo cornoteiro n. o 15W2:339, António Maria.
Batalhão n.? 3, 1.& companhia:
primeiro cabo n.? 3i
4:089, Francisco Mondes Raposo, e soldados n.? 53:026,
José Inácio; n.? 20/3:687, Francisco
Joaquim
oluço ;
n.? 31/3:314, João Cardoso; n.? 74/3:0U9, João Martins
Cid; n.? 235/3:2 O, Jo110 António Forr ira.
2.&companhia: prim iro cabo Il.O 3/.1:Gil, JO'6 Brús ;
. soldados n." 50/2:77ô, António Mlguol da Silva,
n,? 96/
4:723, Manuel Mendes Raimundo.
4.1\ companhia:
soldado n. ° 14/2:2G3, Frnncisco Gonçalves.
Batalhão
0.° 5, 4.& companhia:
segundo
arg nto
n. ° 2/1:217, P dro ~Iilhoiriço ; ogundo urg nto ferrador 0.° 34/3:101, Tarquínio OOIH:nl\"s; prim iros cabos
0.° 1,200, Jo 6 do Brito,
0.° li5/3:2ü1, J rónimo Uomos d lIatos i oldado n.? 24/27ô, Rodrigo AUglUO
F rreira,
Batalhão n. o 6, 3.a compauhiu : oldado n. o _fl9;2:6·!l,
Fortunato.
4.:1 companhla : srgundo
sargento
n ,? 1~/1:i65, José
Barroco Mnrtins i prim iros iabos : II,o 1:~/3:3 , Manu 1
do Olivoira : n." 14/291, José Manuel Mad íra ; 0.° 22/
1:5GO, Manuel Lop s; e 0.° 2 ,2::300, Luciano do Advento Fernandes;
segundos cabo: 0.° 44/271, Domingos Augusto Coelho; n.? 46/2i3, Frnnci co do a imento; o n." 47/:331, António Paulo Lour nço ; soldados: 11.0 62/ 13, João Manu ,1 Vale Freixo ; n.? 73/2i4,
Francisco da Trindade Pires; 0.° 7 /<H8, Jo 6 Joaquim
Pereira;
n." G;:'H3, Manuel
ardoso ; 11.° 118/ü ,
Adolfo M:muol JOt o; n." 121/:)U:?, Amümlio ; n." 1:~:?/
740, António do Nnscím luto Ribr iro; 11.° lf)l :!::lG ,António Albino
'ardo. o; n." 17 /1 :0;)\), António Font
;
n." 179/1: G2, António Joaquim Borges; n.? 1, .>/1:07;),
Manuel ..Iuximino Rodrigue
; n." :!m/1:.ifl5, \)\,aro liguel ; n.O :?Oüjl:üOJ, António dO!i :lllltO!l; n.O 210/1:1 I,
João dos
anto <Ia Sih-a; 11.° !.?:?/1::?7:.!, Allgll to ln·
ria O rnldcl:l; n.O 2;l4/1:72!), Acá io Abílio; 11.° '2~)ÜI
1:i27, A úrcio Allgll to Cn 'tnno; H.o 2:> li 0, António
'1' 'ix ira; n. ° 27ô 3:053, :\fntio. do :nnto ; 11.0 :?
,'21,
.10 6 ..[:llIuel do E pirito .'anto d( Brito; n.O 2 7(:?:(l;3.)
Domingo
Lázaro
\ ie! IIt;
n.O 33:! 2:077, .António
Teix ira.
5.n companhia:
prim ,iro argl nto 0.° 1/1::12 , Armindo
(lll()irn; primeiro
cnbos: n.O 17/H ,Albino
-
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SM' Vicente:
n.? w /1:225, Manu 1 do Jesus Vcigns ;
n.? 221:7;)1, Jo ó Marque;
o n.? 209 '1:889, Joaq~im
Machado; prim iro cabo f rrador n:.o 2~0/1 :!>98, Albino
António
Falcão' , iocundo
cabo n.? 3D/7G8, LaureanoA Po,
I:>
r 'Ira do Castro
Brito' oldados : n. ° 54,11 :381, ntónio Manu 1 j n.O 7411:4
IIort n sio do R go; n.? 95/111,
João Pír '; u.? 11 /1:33 , Hermínio Vi ira; n.? 146/
:?:9 4:, António
ih iro; 0.° lliiJ1:491, Augusto
omos i
n.? 171/1:19 , António; n.? 23 1:4G;), Francisco António; n.? 231 ;);)9, Jo T icoira Patrlcio ; o n." 233/2:248,
António.
Dnta.lhi'to n. o 7, 1..1 companhia: prim iro cabo n. o 181
2:518, Rufino da onceíção Rijo; ogundo cabo n. o 37 I
3: 134, Manuol Martins Durão; soldado : n.? 157/j:4HO,
Frunci co José ; n.? 178 3:078, \.Ugllsto Ribeiro; n." 225/
2:723, Iunuel I o 'a; 1l.0 231/3:i35, Francisco António
Moncho j o n." 230/3:54 , Manu 1 arapinha.
2.· compauhia: prim iro cabo ferrador 0.0 30/1:643,
Jo
Franei co omprido ; soldado n.? 57/1:401, José
Cardoso.
4.1\ companhía : old do n. o ~9:../2:310, António Agostinho Chouriço.
r).a ouipanhia : oldado n. O 50/1: 170, Arnaldo da.
Triudade (E.·po to).

1:

é

é

l\I dulha d
Regimento

obr

de sapadoros

5.· companhia:
Marqu
.lont iro.

undo

minoiros

rg nto n." 10*, :\11\01101

3~,
Comp nhia de telo r fi tas de praQ&

• gundo sar
r ia.

nto n." 1:7Hj, Lcollililo dr

Regimento

5. a bat ria:

gue .•

"'IlU

lo

de artilharia

ilv

or-

n .• 7

rg nto n," 2:23J., .T úlio 1 (j(lri.

o :Ir

nto n.o

, Jo ó An-
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o. cavalo

1. a bataría ~ segundo sargento n, o 28G, 'Manuel Maria
Moura.
Bata.rla n.O1 de artilharia. de montanha.

Segundo
Júnior.

sargento
Bataria

n.? 281, Fraucísco
de artilharia

Segundos
o

11.°

sargentos:
548, Virgílio dos

Luís Ferreira

de posição

n.? 130, João Avelino Júnior;
antes Correia.

Regimento de infantaria

n.O1

5.n companhia: segundo sargento n.? 101, António
Dias.
10. II eompanhia : primeiro sargento n. o 144, Jos6 Rodrigues Forroiru da Silva.
Regimento de infnnttl.ria n.· 7

1.1\ companhia: primeiro cabo urtíflco seloiro corr
n." 92, Aut611io da Silva.
Regimonto de infantaria

7.11 companhia:

segundo

argento

iro

n.· 8

n.? 1:082,

Jon-

quim Rodrigues.
Regimento de infantaria. n.· 10

10.a companhia: s gundo sargento D.O 87, Franci o
Manu 1 Pires.
11." companhi3o: s gundo sarg nto n.? 874, António
.Atl1ido Ribeiro.
Regimento de infanta.ria n.· 12

1.a compauhia: segundo snrg nto músico d 3. n la. se
n." 956, Augusto Monteiro Alvo.
8.11 eornpuuhia : s gundo sargento 11.° 40, Marc liuo
Henrique

d08

Suntos.
Regimento de infantaria

7.° . companhia : s ,gundo sarg ato

Ferreira.

n.· 10
H.O

1:303, António

Rogimonto de infantaria. n.· 11

1.n companhia:

. gundo sargento músico d 3. a ela. o

n.? 18:3, Alípio li' 1'1' ira;
Sl gundo sarg nto nrtlfico
sorrnlh iro ospiugnrdciro n. ° 120, Autóni 1\Iaria vídio,
Regimento do infantaria. n.s 10

l~.a eomp anhia : segundo I!t\l'g(mto n."
lricio.

Gi, Jo ' 1.
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de infan taria. n.· 20

1.a companhia:

primeiro cabo n. o 32, Félix F ernandes; primeiro'
cabos músico : n.? 1:024, Bonto da
Oosta ; o n.? 1:036, João Lopes do Freitas.
10.a companhia: segundo cabo corneteiro n." 707,
José Mateus,
Regimento de infantaria

La companhia:

segundo

sargento

n.O 24

n.? 857, Agenor

Dias.
Regimento de info.ntar1a n.O 28

1.a companhia: segundo arg mto músico do 3. a classe
n.? 1<.1.;), Vasco Silvério da Rocha ; segundo sargento
mú ico do 3." classe n.? 1:0 7, ~lanuel Inácio da Silva j
e segundo sargento artífice s .rralhciro espingard iro
n. ° 1~,*, Francisco d ~lato.
7.° grupo de metralhadoras
1.a bataria : segundo suracnto artlfico serralh iro c pingardoiro D.O 443, Dominzos Correia lordino.
:.. ~ batarin : s gundo sarg nto n.? 109, Adolino da
'osta ~ err ira.
7.° grupo de companhíaa de administração

militar

Companhl., automóvcl : cgundo sargento u.? 41, ltodrigo de :\1tios .:\Z vedo Leal Júnior.
'

22G
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Batalhão n.? 5, 4.11 companhia: segundos cabos n.? 116/
2:951, Manuel Mendos ; n.? 300/2:881, José Poroira ;
n.? 310/~:909, José Fernandes, e n.? 315/2:904, Domingos Alves; soldados n.? 11/3:231, António do Andrade;
n.? 67/2:945, Joaquim Teixeira; n.? 79/2:643, Vítor Lourenço; n." 10f>/l:883, Isaíaa Alexandre; n.? 113/2:721,
Jos6 Martins ; n.? 115/3:075, João Gonçalvcs ; n." 11 /
2:775, José Augusto Pires; n." 121/2:596, Manuel Francisco Martins Carlos; n." 143/2:941, António Bilo ;
n.? 154/1:171, Álvaro Cabral; D.O 161/3:107, Raúl Barreiro. Monteiro; n. ° 173/3:114, Joaquim Gonçalves Noto;
n." 181/2:319, Ab 1 Augusto; n.? 188/2:590, Ern sto
Augusto dos Santos; n.? 195/3:120, Jol1o Alves Bispo;
n." 203/3:169, António Pais Afonso; n." 20;)/3:129, Manuel Gomes Lajinuaa ; n.? 200/1:943, Ricnrdino Marquos ; n.? 210/3:176, António Gil; n.? 211/3:163, António Piros; n.? 216P:281, Jos6 Franci CO; H.O 225,3:258,
Benjamim dos Santos Sardinha; n." 227/2:702, Jo é
Ambrósio; n. ° 230/2:288, Fernando Augusto Arrais;
n." 242/U)Ü6, José Afonso; n.? 243;1:720. José Mnssnno;
D.O 252/1:905,
Manuel da Silva Fort ; n.? ~71/:3:3(i1,
Vergflio dos Santos; n." 272/2:307, Josó Joaquim Balaia; n." 300/2:G1 ,António Duarte; n.0311/2:777,IIonriquo I..
eítno, 312/2:317, António Rebelo.
Batalhão n." (i, :~.a companhia: segundo calo n.? 4]/
1:806, David Miguel Claro; soldados n." lü91:1:0:3 Jo ó
'~l 'ar os da Costn ; n.""1 9jl:ü;}l,
Salgudo ; n.? 102/'?:o.)7,

José da

osta, e n.? :276jJ:~27,

DOlUIOO'Ol:l

Manuel.

4.a companhia: prim iros cabos H.O 17/:2::H" Jo.6
Maria do Sou a, o n." 24/:2:745, Bornardiuo
Gonçalv :;
Montoiro ; primeiro cubo ferrador n.? 34:2/~:703, • [1111\11'1
da Ascensão
anta .JÚnior; s\gnndoR cabos n.O :3íjB ">,
Manuel Martins do Fnrin; n.O I /1:0 ~, Al\'llro do E 1)lrito nnto dos Unis; n.O r)2/9:~ü. Jo Ó Mutlu01 dn. 'rnz,
O n.O [)[>/GOO,Ct'h' tino 1\f0irinho;
egllndo:l (':lhos coru toiros 11.o 59;2:40 , AI b II"to O aSJlllr,
n. o (i0 2: 107, . r anuel de.J us Castro; soldad08 n.O li1f:?:87 1, A:;o.tinho
do Espírito
anto Afonso; ll.O :1/~:409, {anu(·l do E.pirito Santo GOll~nlv 8; n.o 5/2:410, li'l'un·i
o António Tomás; n.o 05/1:207, 1\fnnuolAnt6nioAfollso;
n.O(J7/
2:H35, Jos6 Mnr1l1'1; n.o Otlj'2:ülO, .rosô Mnllud A .. i .
D.o 120/5 O, Joito do KnHcimentoj
n.O 1:~!)/~:117, la~
anel da ruz MnchaJo; n.o 1 t:3j2:G17, )[:11111 1(10 Anjo
Morgado; r..0 1 !f)/2:471, Jono Baptista aldanhaj 11.° 1l7/
1:1 D2, Abílio
"SIl,r dos H ,is T ·i~ira; n.O 11';'\/1::" i3,
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Aucu to Martins'

n.? 159/2:938, Ernestino Anll.f
.
Guilb rro do Assunção lt orcira ;
Joaquim;
n." 1G9/2:8G2, Josó l' ran-

0.° o'
1ü1/2:380,

0.° 1ü /1:559,

Jo

é

cisco Fcrreirn ; n.? 17J/1:0-5,Joaquimdo
ou a;n.017~/
2:136. I'orflrio de Jcsu
+arcia ; n.? 192/1: 3G, Félix
dos Santos; n.? 19:3.1:
(i, Américo
apela Figuoira ;
n.? 211/1:11'>1, João Baptista
da
ilva ; n." 213/3:018,
Manuel Joaquim Inlba!'<!o; n.? :n ,:?:989, Manu 1 Joaq uim Fcrnand s; n. ° 22(J,~:;)41, Afom o II mriq uos Eatcvcs ; n. o 22:3/2:G2~), :\1allucl António D07,6ito; D. o 227/
2:964, Vorgílio Augusto Mortc ; n.? ~3ü/2:õ57, Josó do
Faria; n.? 244/1:50:>, Basilio Augusto ; u.? 248/1::>94,
Amilto JORó Brás j n.? :.!49/1:G29,
C I} atino Augusto
Garcia; n.? 252/2:382, Domingos António Alvo ; n." 2;>7/
1: 728, Valentim Augusto;
n. o 2ô2/1 :733, António Augu to Raio ; n." 2G /2:713, Innuel Joaquim do Morais;
n.? 269;2:8 4, João Alberto Afonso; n.? 273/1: O , António Marcelino;
n." 275,1: 10, J056 António do Jesns;
0.° 279/2:1 '9, JO'6 Franci co Martin Lopes ; n.? 2 2/
3:0GO, Franci .co Augu to Meirinho; D.O ~ 4/1:859,1<'l'aoci co Maria ..Iiguel ; 0.° 2 'ô/:3: GI, António Maria 1) r ira; n.O:? Gjl:8ül, :\!.lnu('l António M(ls'1uitn;n.0~88/
2:2:38, Frnncis o Eugénio
Ou na; n.? :!D2Jl :!)71, .10.
Manuel Lopo ; n." 290/2:03·1, Aníbal da Triudud 'J'l'isn.o :HG/
tito; D. ~!)U 2:0;)4., António Augu to rir:;
~:957, Gt'aciano Augu to Bnpti, ta; !l.o :nW:!:!lOl, Josó
António do Oli\' il'll; 0.° :32:!/2:t:l0, Y rgllio Augu 'to
Alve,;
n.O 32.1/1::..lü, Alltónio AI\' ; 11.° :3...7/2:200,
Jo~ó "Iaria Afou,o;
D.o :~a4/~' Gi, .'imão .Augusto :\[ucltnoo; 11.0 :33G/3:007, Frnnci co .A Iltónio G tllllll; :~·1O/
2:(,04, Jo ó ::\bnllcl 'ardinltn,
11.° 341j:):0:?1, António
Manuel Tci.· ira.
r).· cOlllpanhia: llrimciro
'lIhos n. ° 11/1 :;)77, MU!lu 1
de ti P 'r -ira do La ('0; n. o 12/2::) j, I omio"'o Tt'ixei rn,
!l.o 1;»)2:431, António
Pinto;
guudo
cab li n.O 29/
1:41 ,.\llüo
ib iro Da. to' n.O :33/~: 4(j .To é 'l'ci' ira;
D.o 34j:?: 47, J 6 M<lrin }'(ll'r'l; 0.° 3li/l:3ü:l,
Avelino
Marqll
P r ira;
11.° ;\-/:..:12 , Jo. clIlim NOp;lH'irA;
no• -')11/')':-1'>
't 010.
' J'!'
\
_ ..) - il.O
II 10 •Ja I l.,
n. o ')1 >/'>'7-1
. ii, J\ntónio taria; eglltulo cnl>o COrn t(\iro n.n 41/2:r;:~;l, Ano
tOllÍO Bapti ta;
Idado ll.o :3 2: :U • .Jnirn d Ahr'll;
n.o 49:;:
!) • .Ton(Juim T(.i_ Ijrll; !l.° . O/:!.:~) 1, .Tos( 1<'(11'.
r lira; 0.° 60jl::m:l, Dnoi I Hodrigu s; n.O 68/1:898, .Júlio ardo o; 0.° n :2:9 7, [nnud P ixoto; 0.° 71/2:582,
arlo
o lho .1nrtill ; 0.° 7..f:!.: 3 , Jo. quiUl Pinto Uoé

U

(l
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sonde ; n." 73/2:179, Manuel da Silva; 11.° 78/2:G27, Menuol Vioira ; n." 81/2:G20, Manuel Morcira ; n.? 8~/81 ,
José Pires ; n.? 102/3:099,
Alfredo Pinto do Barro ;
n." 108/3:048, Joaquim Teixeira. da Silva; D.O 117/1:53:>,
Manuel 'I'cixoira ; n.? 121/~:871, Manuel; n.? 12ü/2:8 1,
Jos6 Ferreira da Costa; 0.° 127/2:8\)0,
Domingos Forroira da Silva Guimurãos ; n.? 130;1:457,
Augusto do
Sousa Nogueira; 11.° 132/2:902, José da Rocha ; n. ° 135/
2:931, Narciso F rnandcs ; n.? 13ü/1:4G:3, Augnsto 1'0roira ; n.? 137/2:937, Francisco de Froitas ; n.? 144/2:903,
Adelino Dias Poroirn ; n. o 150/2:99;), Miguel 'I'cix 'ira;
n.? 132/3:009, Rodrigo Piuto Cardoso ; u." 1C):~:l:104,
Joaquim Tavares du Silva ; u.? 1[>7/3:027, António Rodrigues Costa ; n.? 102/2:170,
José da 'ilvaj n.? 1G;>/
1:492, Manuel Joaquim Monteir ; D.O 173j:}:10 , Jo: o
Machu!1o j 11.0 177/H:Oj2,
J cão Gonçulves
da : ilva ;
n.? 183/3:0()8, JOH6 A1Y('H; n." 1 02:042, Joaquim Pinto
da Costa ; H.O lHO ;l:I~:3, António
Peixoto
Queiroz;
n.? 198,H:O. 7, António Maia; n," :Hf> 1::l4.>, .Jo.ó 1'(\ix ira j n. o 21 Li'2:732, A volino Tcixcirn de Morais i n. o :!18/
1:801, António da Mota; n.? 220/2:477, Malllld 'I'oíxeirn ;
n.? ~2G ':3:üli, Alberto Moutciro ; n." :3:3ü;2:D81, Frnncisco Júlio César P('ixotõ de Magalhües;
{LO 327 2:!l70,
Man uol do Sousa Rocha; li. ° 22H'2:20f>, Serafim
omi
O n." 2:32J71~,
asimiro
ampaio,
'
Batalhão n." 7, La companhia:
soldauo n.? 1:13:011
João António
I'assão ; n.O 8-t.j:3:f)R-t., Joaquim
P\.(I1'ú~
n.O 90 2::>DO, Diogo Lopes
('r1'a VaI ntt'; n."~).! :!:~>n*:
Francisco
António;
n.O l:3()/:bt7G, l.'ralll·i co ~rú":\'
D.O 162 ;3:()3D, .Tosó Joüo Belchior;
11.° Hlti 2:(iOll, ]<,llIilinno (LI Rossurn'ic:ão;
11.° :!O~)/2:7m, .JO:lO
ZautU"
carias .JÚnior; n.O :!OD :?:70D, Tiago :\[m·tin:;
n.O ::?:21/
3:741, AntóJtio Bt'ntoj
n.O :3to:!:7In, Gil (lu Ro. ;
D." ~1G/:?:74ü, I"ru.nci co .Jos(· Pntrtw[llio j ti." :?Iil :.?:n ();
J OSÓ 1\'1'\ ira Hussoj II." 27:~ :3:77 :\, A ntúnio .A r pp •
n.o :3 O ':\:Gf>l, .Tosó Martins
Paria; II." :?8~):\::>1:\, ~ra.
Du<,l Ros(,lldo J)onwtroj
n." 28(; :I:r);m, .Jo,6 Silv'lrio
arrascoj
!l.o 30Li:3:0(j(), .Jo~Ó 1\[ari:~ BlllTico'
!l.0 :lIGI
2:8:32, Joaquim Alongo Oalo; n." :H 7 2: :3:3, .Anlt'mio
.Jonqllim PinIHliJ'o; n." g:3l ':!:O;), , L OIlI'l ti .1\1 LI ;
n.O ;H(i3:1:37, João .Ant(,nio
apu('hOj n." 3·)1 :3:501,
.J o: O do Dl'ug Paula; n. ° 3;)8/:3:~93, .To: o P. i d ih'aj
n.O
:3li1/j:OO ~, Luí:-; António Amoro o; tI.O :l(i! :3: 1'12
Manuol
otllJ>rillo, (' !l.O :3 i;? :3:~)G\ :\fanut'1 \ntónio tI
nntos.
T
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2.& compauhia : soldados n.? 40)2:48G, J! élix )fira;
n. o ~):~ 3:220, Dionísio da. Conceição, o n. o 104/2:225, Inácio Pacffico.
B.a companhia : s gundo cabo n.? !2ü/3:395, Manuel
Rodrigues
abeçu Alta.
11. o -Ministério

da Guerra _ f. & Direcção Gcral- ta Rrpartição

a) D<,clarn-s quo o teu nto do regimento de cavalaria D.O 9 Manuel Moreira Cardoso "con,iderado piloto
a\"iador militar do upnrolho
lentos, nos termos do artigo lf)O.o do decreto 11.° 8:414, do 25 do otcmbro de
1H22, desde 10 do :Murço do corrcut ano, data cm que
terminou as provas do mesmo curso.
b) Por ter saído com alguma in xactidõ ., novamente
o publica a. r(lla~ão do alunos do curso d Hl25 da Escola. Preparatória do Oficiai do. 'ccrctariado Militar quo
concluíram a. prova final e ua classificaçõos por ord m
d mérito:

POllol

23
2ü

Nom~1

ou a (a)

7

3

111
11,1
1:~
1')
~'w()
12,1

15
H

1
2
8
4
6

G
7

4

25
27

8

U

9

G
2

10
11

12
li) do § h,O du Ilrllgo IL9." do de.
ortlro

1 .' do ,I er lo

c) Em conformid d c m fi di po iç( do artigo 233. °
00 regulam nto do ] n titu to J. minino d l...d ucaçllo o
'rruoalho, ma lado pôr em ,iI) r p lo d creto D.o lO:ú83,
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de 21 de Novembro do 1924, publicado no Diário do Gon. ° 44, V~ série, de 27 de Fevereiro de 1925, o na
Ordem do Exército n.? 3, L." série, da mesma data, se
faz público que se encontra aborto, por trinta dia , a
contar da data da publicação dêsto anúncio no Diário do
Govêrno, concurso documental a quo só podem concorrer oficiais do exército o da armado. de patente não inforior a tenente ou sogundo tenente, para o pro nchimento
de uma vaga de professor do 3.° grupo de disciplinas:
Português, arte de dizer a Iíngua portuguesa, Geografia
e história.
Os requerimentos dos candidatos, acompanhados dos
documentos indicados nos artigos 237.°, alln a a), e 243.°,
n. o 3.°, do roforido decreto, devem s r ontr cuce d -ntro
do prazo acima citado, na ecr taria do Instituto,
m
Odivelas, onde se prestam todos os sclarecim nto , das
onze às dczaeseia horas, nos dias úteis.

vêl"no

12.° -lIinilt~rio

da Gama - 2.' Direttlo Oml- 7.' Rtpartiçl0

De harmonia com o artigo 22.° do regulamento o programa de concurso para provimento de vncaturaa de alferes furmacôuticos
do quadro permanont , aprovado por
decreto de 29 do Novembro ri 1922, publicado n
rdem do Exército D.O 15, L' sério, do 30 d D z mbro
do mesmo ano, dovo apros ntar
no <lia 22 do corr nt ,
pelas 12 horas, no prosid nto do júri do concurso na
Farmácia
entral do Exército, o cun(lidn.to nhai: ' d .
signado apurado na junto do saúd , n fim d iu . 8 dia
o à mesma hora iniciar 1\ sua provas na r ferida Farmacia Contral do E. ército:
João Marques Cana, alícr
farmneõut! o mili Iuno.

13.0-Uinistirio

da herra- Dirt(çl0 Gml dOI miçol Admiuistrltho
do Ilércite - t.' Rrpuliçlo

(1) onsiderado na fcctividad
do r iço, a nhl'i ....o
do m·tigo 1.0 do d 'C1' to n.O 7: 23, d ..;~ ti ·0\ mbro
do lH21, por atisfnz r ns condiç( H do nrtigo 1.0 dn. lt j
D.o 1.54 I do 25 do I!'ovor iro d 10~4, o t n nt llIili.
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ciano do serviço de admini tração militar, em s rviço
ofe tivo, nos t rmo do decreto n.? 3:103, de 21 do Abril
de 1917, Franci co Pinto Amaral.

b) Declarn-s qu foi mandado pro tar erviço na 2." Ropurtição da Direcção Geral do 'ni~o
Administrativos
do < xército, como adjunto, de d 19 do Juneiro do corr nt ano,
ten uto do serviço do admini tração militar,
na di ponibilidade,

Jo

'Ó

Armando da

alma o Graça.

c) 1) clarn-: que foi mandado pre. tar s rviço na Escola. d Aplicação do Aduiiniatração
Militar o t neuto do
serviço d admini tração militar, na disponibilidade, Augu to do )fagalb. s Pire .

cl) Y oncim nto que com pet ao apitão do orviço de
administração militar Joaquim Jo Ó unt' Ana, que, pela
Ordeu: cio Exército D. 3, 2.- .ério, do orr nt ano,
pn ssou li. situaç! o d r forma: 1516-1, ondo t:l1693
pelo Mini stério da. uerra
Hl. Df>polo da Colónia .
Q

14.0

-

C n lho ,uptriur d Prom ~ije

Éditos do trinta dias

r
d

lo

up rior

d
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ram O disposto no artigo 42.0 do decreto D. o 8:357,
de 25 de Ago to de 1922.
O Ministro eh On rra o ftl.~n publicar. Paços do 00vêrno da República, 27 de Març d~ 182G.-Bl!m, ARDINO
MACIIADO - José Esteces da Conceição Jfal~carenhas.

linislério da Guerra- 2 a Dimçl0 Grral- t,a Rtparliçãe
Por ter saído com inexactidões,
guiote decreto:

novam .nto

60

publica o se-

Hei por bom decretar,
oh propo til. do :\Iinil;tro da
Guerra o nos termos da lei n." 1:t-i17, d _ d Aco: to,
e doer to D.O 11: 77, d 1·1 do Sotombro, nmbos do ano
findo , ouo
80 lwrruo o suhsld]
mensal ."d G5 O a D . Jú'I
b
lia Adelniclo ue Almoi.Iu
'OlUH\ Leitão
11. • ua fii ln
Olímpia AUI·lnil\O dc Sousa Lc'ilã ,viú\"n.
órfã do capítno (lo infallt:\ria An"lI'ito
X avier Leitão.
O Ministro
da ~}Il t'ra o fuça pllhli('ar. P. c s (10 (10võrno

du

NARDINO

renhas.

Rllpúhhcn,
1\0 de .Janoiro do lü:'?(\,Ih.l.
MACHADO-José
Eetere« da Omu'eh;t'o .lIa cu-

Iloi por b ln decrotar, 80b proposta do Mini:-tJ°o da
Guerra, o no. termos da' i n.? 1: 17, d 12 de Ag .t ,
e df'crl'to n, o 11 :077, e1 14 d ~ot mhro, um bos do ano
findo, quo 80 pague o substdio monsal ele (j~ a D '1\1'0.
linn 1\~ ,lia <l ["ig\1~il'().c1o :1.l'vlllho, \'iú\'tl. ;10' nU; r ° li
cava~arut .JO~6 ~lc lt.':(llrIt
r\'alho, (' a 1), na .10 1m
da ,~nhn I· J' Ir , Vl\l\'(1. do alf('loC. r r rln:l,lo 111nll 1
Jonqlllm FI' iJ·o,
O :\finistro ,da. 011 rm o fnçll. PllhliC'IlI', I n o. ,lo
v(\rno da H puhh a, :27 d Mal' o de 1!l:?tl.-lh.1 . ',\lml O
I

MAC'lIAI>O

-

José

l~.~t
)t'e~ da

(]oll(·('i(.( ()

[asr.(l/,lIlilw,

2.'
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AdlDllli\lrali~u

urremo Tribunal

Admiui trativo
cerc: do r ·ur. o n.? 17:744, r lutado
P lo \'00'a1 fectivo, Dr •• JOIO !farqn
Vidal,
m

tempo

comp ,t ntem I1t interpo to pelo cnpitã de inJo o .I:tria d
ou, a e Brito UO d pacho do
Mini tro da Ou -rru, d 12 d 't nnbro (lo 10:33, só
comunicado
m 2 da r f rido m
ao intere: sudo :
O

fantllria,

Coman luva o re orreut
aI),'
companhia do regimuto (h infr nt r iu D,o ;I~) quando, ('11\ ordl'lll rt gim lUtal d 14 d( J:m ir d 19:.>(),foi nouior do para (\ ore r
fi funçõ
li te our siro do con olho administrativo
(laqu ,h r gim nto, vi to ter ntrado no gô/,o de licença o
06 'ial da admini traçüo militai' qll
ntão ti '~l\ll1! cnhava
aquol. lucar.
uruulativr m nte com as do comnndanto
d .omp: nhia ',' 'rc 'u a. fllJl~iiu d t" 0111' iro I t6 Junh·) de 1921, tom ntlo
'I' 1101111 ;Ido
III Jan iro

d 11):.i3.
I
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cionamento dos serviços administrativos de 19 de Agosto
de 1911, artigo 2.°, § 3.°); e, .assim,
Considerando que o exercício destas funções pelo capitão ou subalterno que substitui o oficial da administração militar nas suas faltas ou impedimentos tem evidentemente o carácter duma interinidade e nunca de
efectividade de serviço; ora,
Considerando que a gratificação de comissão, nos termos do § 4.° do artigo 8.° do decreto n. ° f>:570, com a
nova redacção da lei n." 1:039, só se acumula com a de
comando quando os dois cargos são exercidos cumulativa
e efectivamente por efeito de disposição legal; e, no caso
sujeito, o exercício dêstes cargos, embora cumulativo,
não é efectivo, por isso que, como ficou ponderado, a
comissão de tesoureiro é interina, só a tendo exercido o
recorrente na falta ou impedimento di) oficial da administração militar, que é quem privativa e efectivamente
desempenha êsse cargo;
Improcedendo, portanto, o recurso:
Hei por bom, sob proposta. do Ministro da Guerra
conformando-me com a referida consulta, decretar a de~
negação de provimento.
O Ministro da Guerra assim o faça publicar. Paços
do Govêrno da República, 27 de Março de 1926.- BERNARDINO
MACHADO-José Esteves da Conceição Mascarenhas.

2. o - Por decretos de 27 do corrente mês:
linistério da Gaerra - Repartição do Gabinete
Condecorado com a Cruz de Guerra de 3. a classe o
capitão do regimento de infantaria n." 8 Agnelo João
Taveira Moreira, porque sendo granadeiro da 4. a brigada de infantaria do Corpo Expedicionário Português,
no dia 9 de Abril de 1918, estando no posto do comando
do quartel general onde permaneceu durante o formidável bombardeamento que antecedeu a batalha, e, quando
por ordem do comandante interino da sua brigada, na
ocasião da chegada do inimigo a Lacentie, se dirigiu para
Nouveau Monde acompanhado de outro oficial, no momento em que uma das granadas de grande calibre que
incidiu sõbre a entrada do pôsto provisório do comando,
tornou pelos seus efeitos impossível a saída, conseguiu

2.· Série
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voltar ao local do comando para prevenir o seu chefe,
com o que mostrou muita dedicação, sangue frio, coragem e absoluto desprendimento da vida, não olhando às
conseqüências que de tal acto lhe advieram.

linistério da Guerra- I.

a

Direcção Geral- f. a R~partição

Concedidas as vantagens de que trata o § único do artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n. ° 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
e despachos ministeriais posteriores, aos seguintes oficiais do secretariado militar:
Capitães: João Xavier de Paiva e Francisco Grilo Fevereiro, desde 1 de Novembro de 1924, e Júlio de Carvalho Vidal, desde 1 de Novembro de 1925, por terem
completado 14 anos de serviço como oficial, nos termos
das referidas determinações, ficando assim alterado o
decreto de 5 de Dezembro de 1925 cnm relação aos dois
primeiros que lhe concedeu as mesmas vantagens.

Ministério da Guerra - 1.a Direcção Geral - 2. & Repartição
Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n. ° 1:039, de 28 de Agosto do 1920,
a contar das datas que lhes vão designadas, aos oficiais
em seguida mencionados:
Artilharia

de campanha

Tenente Oswaldo da Conceição Vieira de Andrade, na
bataria n. o 3 de artilharia de montanha, desde 20 de Dezembro de 1925, por ter completado 8 anos de serviço
efectivo como oficial.
Cavalaria

Capitão Luís de Camões, no regimento de cavalaria
n.? 5, desde 1 de Novembro de 1924, por ter completado 14 anos de serviço efectivo como oficial.
Inf~ntaria

Major Romano Barnabé Ferreira, no distrito de recrutamento n.? 28, desde 1 de Novembro de 1924, ficando
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nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 10 de
Janeiro de 1925 que lhe concedeu as mesmas vantagens,
por ter completado 20 anos de serviço efectivo como oficial;
Capitães: Caetano Alberto do Carmo Azevedo, na
disponibilidade, em serviço no regimento de infantaria.
n.? 1, desde 4 de Agosto de 1924, Raúl Tôrres Baptista, no regimento de infantaria n.? 16, desde 1 de Novembro de 1924, ficando nula e de nenhum efeito a
parte do decreto de 2 de Maio de 1925 que lhe concedeu as mesmas vantagens, Amílcar de Mourão Gamelas,
no regimento de infantaria n. o 24, desde 1 de Novem.
bro de 1924, por terem completado 14 anos de serviço
efectivo como oficial;
Tenentes: António Rodrigues e Alfredo de Almeida.
Barros da Silva Ramos, no regimento de infantaria
n. ° 18, desde 6 de Maio do ] 925, ficando respectivamente nulas e de nenhum efeito as partos dos decretos
de 5 o 19 de Setembro de 1925 que lhe concederam as
mesmas vantagens, Carlos José Moreira, no 3.° grupo
de metralhadoras,
João Maria Esteves, no distrito de
recrutamento n. ° 34, Carlos Angelo Quintino, na guarda
nacional republicana, desde 20 de Dezembro de 1925,
tenentes milicianos, Horácio Lopes Gonçalves, na guarda,
nacional republicana, desde 1 de Novembro de 1924, ficando nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 13,
de Dezembro de 1924 que lhe concedeu as mesmas vantagens, António Carlos Amaral, no regimento de infantaria n. o 23, desde 5 de Janeiro de 1925, ficando nula e
de nenhum efeito a parte do decreto de 2 de Maio de
1925 que lhe concedeu as mesmas vantagens, João Alves de Sousa, no regimento de infantaria n. o 15, desde
19 de Outubro de 1925, Jerónimo Xavier de Morais
Sarmento, no estado maior de infantaria, desde 3 de
Dezembro do 1925, João José no regimento de infantaria n. o 21, Emilio N unes, ~o regimento de infantaria.
n.? 24, desde 24 de Dezembro de 1925, por terem completado 8 anos de serviço efectivo como oficial.
Quadro auxiliar dos serviços de engenharia

Tenente João Miguel Fontes Dourado, na Inspecção
das Fortificações e Obras Militares da 7. a circunscrição,
desde 6 de Maio de 1925, por ter completado 8 anos de
serviço efectivo como oficial.
'.
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Quadro auxiliar dos serviços de artilharia

Major António Marques Monteiro, no campo entrincheirado de Lisboa, desde 1 de Novembro de 1924, por
ter completado 20 anos de serviço efectivo como oficial;
Capitães: Joaquim dos Santos, no Arsenal do Exér-cito, António Augusto Teixeira Baptista, no serviço de
torpedos fixos, Manuel Ascenso Marques, no Arsenal do
Exército, desde 1 de Novembro de 1924, ficando respectivamente nulas e de nenhum efeito as partes dos decretos de 30 de Maio, 20 de Junho e 27 de Junho de
1925, que lhes concedeu as mesmas vantagens, António
Izidro Serafim, em serviço na 8. a divisão do exército,
desde 1 de Novembro de 1925, por terem completado 14
anos de serviço efectivo como oficial;
Tenentes: Raúl Mendes Ribeiro, no regimento do cavalaria n.? 5, Alípio Alfredo Gama, no regimento de infantaria n.? 6, Alexandre Pereira Trindade, no rogimento
do infantaria D.O 8, Francisco Fonseca, no regimento de
infantaria n.? 15, desde 20 do Dezembro de 1925, por
terem completado 8 anos do serviço efectivo como oficial.
Quadro dos pioadores mt1itares

Tenentes: Domingos Pires Martins, DO regimento de
cavalaria n. ° 3, Eugénio Artur Candeias Pereira, 110 regimento do artilharia n.? 8, respectivamente, desde 6 de
Maio e 20 de Dezembro de 1925, por terem completado
8 anos de serviço efccti vo como oficial.
Regimento de infantaria de reserva n." 3

Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do
regimento do infantaria n.? 3 José Maria da Costa Parente, nos termos da alínea b) do artigo 2. ° da lei D. ° 743,
de 24 de Julho de 1917.
Regimento de infantaria de reserva n.o 10

Alferes
regimento
gues, nos
de 24 de

miliciano de reserva, o alferes miliciano do
de infantaria D. ° 10 Adolino Augusto Rodritermos da alínea b) do artigo 2.° da lei n.? 743,
Julho de 1917.

Regimento de infantaria

de reserva n." 14

Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do
regimento de infantaria. n.? 14 Nuno Coutinho do Novaís
Quental, nos termos da. alínea b) da artigo 2.° da lei
n.? 743, de 24 de Julho de 1917.
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de reserva n.s 16

Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do
regimento de infantaria n." 16 Luis António Mauricio,
nos termos da alínea b) do artigo 2. o da lei n,o 743, de
24 de Julho de 1917.
Regimento de infantaria

de reserva n.O30

Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do
regimento de infantaria n.? 30 Ulpiano Baptista Teixeira,
nos termos da alínea b) do artigo 2.0 da lei n. o 743, de
24 de Julho de 1917.
Regimento de infantaria

de reserva n.O34

. Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do
regimento de infantaria n.? 34 José Bernardino, nos termos da alinea.b) do artigo 2.0 da lei n. o 743, de 24 de
Julho de 1917.
Disponibilidade

O capitão António Eduardo da Costa Lobo e o tenente
Manuel de Meneses de Melo Vaz de Sampaio, ambos de
infantaria e adidos. com licença ilimitada, por estarem
ao abrigo do artigo 1.0 do decreto n. o 11:214, do 30 de
Outubro do ano findo.
Supranumerário

O tenente-coronel de engenharia, adido, Francisco da
Cu~ha Hêgo Chaves, que, por ter sido exonerado, a seu
pedido, de Alto Comissário da República na província
de A~gola, se apresentou, de regresso do Ministério das
Colónias, em 24 do corrente mês, indo reassumir as suas
funções de professor da Escola Militar.
Adido

O tenent~ de artilharia de campanha, em disponibilidade, Henrique José Xavier Martins de Fizueiredo por
e
,
lh e ter SIido concodlda licença ilimitada.

linislério

da Guerra - Dire,cção Geral dos Serviços Admioislratim
do EIérclto - f •a Repartição

Concedidas as vantagens de que tratam o § único do
artigo 6.0 do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
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alterado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920, e
despachos ministeriais posteriores, aos seguintes oficiais
do serviço de administração militar: a contar de 1 de Novembro de 1924, ao tenente-coronel Luis Pereira Loureiro; a contar de 6 de Maio de 1925, ao tenente João
Rodrigues Franco, e a contar de 22 de Fevereiro de
1925, ao tenente Amadeu Fernandes, por terem completado o primeiro 25 e os dois últimos 8 anos de serviço efectivo como oficial, nos termos das referidas disposições, ficando por esta forma rectificados os decretos
respectivamente de 13 de Dezembro de 1924, 26 de Setembro o 3 de Outubro do ano :findo, que lhes concederam aquelas vantagens i e a contar de 20 de Drzembro
de 1925, aos tenentes Cândido Nunes Pinheiro, José António da Costa, Armando Martinho de Oliveira Soares,
José Alvo de Sá Nogueira Melo Rodrigues Pinto de Balsemão, Joaquim da Fonseca Patacas, Alberto Alexandrino Augusto dos Santos, Macrino de Faria Teixeira
Lopes e José Gregório Gil, por terem completado 8 anos
de serviço efectivo como oficial, nos termos das mesmas
disposições, ficando também por esta forma rectificado o
decreto de 6 de Março do corrente ano, que lhes concedeu aquelas vantagens.
Considerado nulo e de nenhum efeito o decreto de 6
de Fevereiro do corrente ano, publicado na Ordem do
Exército n. o 3, 2.:losérie, do mesmo ano, que colocou
na situação do disponibilidade o capitão do serviço de
administração militar, na situação de adido, com licença
ilimitada, João Josino da Costa.
Concedidas as vantagens de quo tratam o § único do artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto do 1920
e despachos ministeriais posteriores, aos seguintes ofi~
ciais do serviço de administração militar: a contar de 1
de Novembro de 1924, ao capitão IIorácio de Oliveira
Marques; a contar de 20 de Dezombro de 1925, aos tenentes Fausto Rosário da Conceição, Amilcar Regalo
Correia e Hermínio Ribeiro das Neves; e a contar do 25
de Fevereiro do corrente ano, ao tenente miliciano, do
quadro especial, Artur Ribeiro do Almeida, por terem
completado o primeiro 14 e os restantes 8 anos de
serviço efectivo COlIlO oficial, nos termos das referidas
determinações.
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Disponibilidade

Tenente, contando a antiguidade desde 18 de Marçodo corrente ano, o alferes do serviço de administração
militar António Rodrigues Cardoso, nos termos do artigo 83.° da lei de 12 de Junho de 1901.

3.0-Por

decretos de 31 do corrente mês:

Miaistério da Gnma - t.a Direcção Gml-

La

Rep lrtição

Reserva

O coronel do secretariado militar, em disponibilidade,
nos termos da lei n.? 1:250, do 6 de Abril de 1922,
chefo da L." Repartição da 2.a Direcção Geral do Ministério da Guerra, Gregório Augusto de Sousa Mendonça,
nos termos do n.? 4.° do artigo 2.° do decreto de 25
de Maio de Un1.
Ministério da Guerra - I • Direr.ção Geral- 2. a Reparllçãl
2.· secção de reserva de artilharia de oosta

Tenente miliciano de artilharia do costa de reserva, o
tenente miliciano de artilharia de costa do 2.° batalhão
de artilharia de costa Luís Mimoso Brandão de Melo,
nos termos da alínea b) do artigo 2.° da lei n.? 743, de
24 de Julho de 1917.
2.· secção de reserva de artilha.ria de guarnição

Alferes miliciano de artilharia de guarnição de 1'0serva, o alferes miliciano de artilharia de guarnição do
batalhão do artilharia de guarnição António J oaquim dos
Santos Jorge, nos termos da alínea b) do artigo 2.0 da
lei n.? 743, de 24 de Julho de 1917.
3.· grupo de batarias de reserva

Alferes das tropas de reserva, o primeiro sargento
Francisco Pereira Feijão, nos termos do artigo 438.0 do
decreto de 25 de Maio de 1911.
4.· esqUl.drão de reserva

Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do
regimento do cavalaria n.? 10 Jo110 Arnaldo Anapaz,
nos termos da alínea b) do artigo 2.0 da lei n. o 743, de
24 de Julho de 1917.
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Regimento de infantaria n.· 31

Alferes, o sargento ajudante do regimento de infantaria n,o 6 Luís Artur Teixeira, contando a antiguidade,
para todos os efeitos, desdo 1 de Novembro de 1925.
Quadro dos ofioiais milioianos insoritos na escala
dos sargentos do secretariado militar

Tenente miliciano, o alferes miliciano do infantaria
Luis de Lima Castela, nos termos dos artigos 429.0 e
432.° do decreto de 25 de Maio de 1911, contando a antiguidade do põsto 0 para efeito de vencimentos, respectivamente, desde 28 de Maio de 1921 e 9 do Junho
de 1925.
Disponibilldade

O capjtão de artilharia de campanha, adido, Segísmundo Alvares Pereira e Lima, que, de regresso do
Ministério das Colónias, se apresentou em 29 do corrente mês.
Reforma

O general, na situação do reserva, Joaquim Cândido
Correia, por ter atingido o limite de idade, nos termos
do n. ° 2.° do artigo 3. do decreto do 25 de Maio de 1911.
0

Itini,lério da Gama-I.a

Direcçlo Geral- 3.a Reparlição

Condecorado com a medalha militar de cobre da classe
-de bons serviços, letrn a, por se achar nas condições da
alínea b) do § 3.° do artigo 8.° o n.? 3.° do artigo 13.0
do regulamento do 28 de Setembro de HH7, modificado
pelo docreto n.? 6:003, de .11 de Setembro de 1919, o
segundo sargento das tropas territoriais do distrito de
.rccrutamcnto n." 33 .Miguel Baptista da Silva.

Ministério da Guerra - Diretç50 Geral dos Serviços Adminislralivos
~o Exércilo - ta Bep;\rlição
Disponibilidade

O tenente do serviço de administração militar, adido,
.José Bemvindo Corroia Raposo, que, de regresso do
Minist6rio das Colónias, se apresentou em 24 do Mnrço
-do corrente ano.
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4. o - Portarias
Por ter saído com inexactidões, novamente se publica o seguinte:
linistéria da Guerra - Repartição do Gabinete

Em virtude do decreto n.? 11:439, de 9 de Fevereiro
do corrente ano, manda o Govêrno da República Portugnesa, pelo Ministro da Guerra, dissolver a comissão
nomeada por portaria de 14 de Novembro de 1924, inserta na Ordem do Exército n. o 22, 2.11 série, do mesmo
ano, e louvar os oficiais abaixo mencionados que a compunham, porque no desempenho da comissão de serviço
de que foram encarregados revelaram muita inteligência,
critério e dedicação e um aturado estudo dos trabalhos
a apresentar, demonstrando excepcionais qualidades de.
trabalho e muita competência profissional:
General José Augusto de Simas Machado.
Coronéis: de artilharia de campanha, na situação de
reserva, Viriato Gomes da Fonseca; de cavalaria, Alberto Stauffenger Bivar de Sousa; de infantaria, José
Mendes dos Reis; médico Lúcio Gonçalves N unos e do
serviço de administração militar, João Carlos de Sousa
Schial?pa de Azevedo e João Evangelista da Costa Roxo.
Tenentes-coronéis do corpo do estado maior: Carlos
Matias de Castro e Joaquim Maria de Oliveira Simões,
e do serviço de administração militar, José Maria Freire
e Pedro Alexandre de Carvalho.
Tenente-coronel de artilharia a pé AJfrodo Augusto de
Barros Júnior, e major de engenharia Eduardo Corregedor Martins.
Capitão do secretariado militar Artur do Nascimento
Nunes.
Paços do Governo da República, 2 de Março de 1926.José Esteves da Conceição Mascarenhas.

Por ter saído incompleta, novamente se publica a seguinte por
taria:

linislério da Guerra- I. a Direcção Geral- 4. a Repartição
Manda o Govêrno da República Portugucsn, pelos Ministros da Guerra e da Marinha, que, para constituírem
O júri do XXVI
Concurso Nacional de Tiro, a realizar
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em Junho do corrente ano, sejam nomeados os oficiais e
individuos da classe civil, abaixo indicados:
Presidente:
General José Pedro de Lemos, director
da 1.:L Direcção Geral do Ministério da Guerra.
Vogais:
Coronéis do estado maior de infantaria João Júlio dos
Reis e Silva, inspector de infantaria da Ln divisão do
exército, e do estado maior de artilharia de campanha
João Luis Carrilho.
Capitão-tenente Carlos Augusto Vilar, delegado da
Armada.
Majores: do estado maior de engenharia Roberto de
Oliveira Pinto; do estado maior de cavalaria José Júlio
Duarte Silva; do estado maior de infantaria Fernando
Álvaro de Almeida Carvalho, delegado da 4." Repartição da 1.:l Direcção Geral do Ministério da Guerra ; José
Maria Sardinha Pereira Coelho, director da Carreira de
Tiro a Vorguciro-Ducla Soares», e Joe1 Henrique Gomes
Vieira, sub-director da referida carreira.
Capitães do estado maior de infantaria António Soares de Andrea Ferreira, e Eduardo Eugénio Gomes
Vieira.
Delegado da Federação do Tiro Nacional Português,
Dario Canas.
Delegado do Comité Olímpico Português, Fernando
Augusto Piuto Viegas.
Delegado da Câmara Municipal de Lisboa, Vereador
Alexandre Ferreira.
Delegados da Sociedade de Tiro:
Da Sociedade n.? 1, António Manuel dos Reis.
Da Sociedade n." 2, Joaquim da Silva Raposo.
Da Sociedade n." 3, Ernesto de Araújo Pancada.
Delegados da Imprensa de Lisboa.
Cândido do Oliveira o Ernesto Bolo Rodondo.
Secretário: Tenente elo estado maior de infantaria
Bento de Jesus Seguro Ferreira.

Por pertarlas de 9.9 do corrente mês:
lillislério da Guma - Reparti!io do Gabinete
Sendo necessário aumentar a acção educativa ministrada no Instituto Profissional dos Pupilos' do Exército,
prodigalizando a educação em outro da mesma índole a
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organizar, ao maior número possível de filhos de militares do exército e da armada e porventura 11 indivíduos
da classe civil:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, nomear uma comissão composta dos
oficiais abaixo designados para, no prazo do sessenta
dias, apresentar as propostas quo julgar convenientes
para se proceder à organização
do um Instituto dos Pupilos dos Exércitos de Terra o Mar no norte do Portugal,
devendo a respectiva instalação realizar-se com a maior
economia o o novo edifício poder sor utilizado no próximo
ano lectivo de 1926-1927:
'
Prrsidonto:

goner-il José Justino 'I'oixoira Botelho.
Vogais : coronóis : do corpo do estado maior Fernando
Allgnsto Freiria o do artilharia a pó Frederico António
Fcrrr-ira do Sim as; tonentc-corouol
do corpo do estado
maior Tasso de Miranda Cabral.

Secretário : major na aituação de reserva Pedro José
Gomes Braga.
Manda O Govêrno da República Portuguosa, pelo 1\Iinistro da Guorrn, conferir os seguintes louvoros aos cficiais
abaixo moncionados:
Major do artilharia a pé Eduardo Avelino Ramos da
Costa, chefe da Repartição Técnica do Arsenal do Exército, porq ue tom diligenciado valorizar o material de
guer.ra, c, por iniciativa própria, estudou os 1l10d{'10sde
arreios para trnnsporte a dorso da metralhadora' pesada 7,7, modõlo 1017 o das suas munições, os quais
foram examinados o expcrimeutados por delegados da
Comissão Técnica de Infnntaria, quo, após uma marcha
de rosis tônoin , verificaram a boa constiturção dos referidos nrrr-íos, S011(10 assim revelada a muita competência
profissional, as quali(lados do trabalho, zõlo, inteligência
e dcdicacão dÔSRO oflcial, devendo os sorvicos que acaba
de prestar à arma do iufantaria serem dignos de menção especial e considerados de oxtraordinários o importantes.
'Capitão do artilharia n pó Flaviano Eugénio da Costa,
engenheiro (le secção da Fábrica de Braço do Prata, pela
muita competência manifestada na execução dos modelos
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dos arreios para transporte a dorso da metralhadora pesada. 7,7, modêlo 1917, e das suas munições, aproveitando
para êsse trabalho material existente nas oficinas que
dirig , com grande economia para a Fazenda Nacional,
revelando urna grande dedicação e interõsse pela valorização do material de guerra e pelos serviços a seu cargo,
devendo os serviços que acaba de prestar à arma de infantaria serem dignos de menção especial e considerados
do extraordinários e importantes.
Capitão do estado maior de infantaria Jorge Henriques
N unes da Si1va e tenente do estado maior de infantaria
Francisco Ilolbeche Fino, em serviço na Escola Militar,
espocializudos em metralhadora e delegados da Comissão
Técnica d Infantaria, pela colaboração que tiveram nos
exercícios realizados pelas secções de metralhadoras pesadas da Escola de Aplicação de Infantaria, com os novos modelos de arreios para transporto a dorso da metralhadora pesada 7,7, modelo 1917, o das suas munições,
e especialmente pelo oferecimento que fizeram de acompanhar a marcha do resistência de Lisboa a Mafra o regresso a Lisboa, durante a qual e em más condições
atmosféricas e do terreno executaram entradas em combate e várias experiências tendentes a verificar a maneira
como õssos arreios se comportavam, demonstrando assim muito zelo, dedicação e interêsse pelos serviços da
sua arma, devendo os serviços que acabam do prestar
à arma do infantaria serem considerados dignos de menção especial o considerados do extraordinários e importantes.

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o general, graduado, José Augusto Alvos Roçadas, porque, na sua qualidade do comandante interino da 1. a divisão do exército, tomou as
mais enérgicas, rápidas o acertadas medidas para a
pronta sufocação do movimonto revolucionário do 2 de
Fevereiro do corrente ano, dando as mais cabais provas
de energia, ponderação e critério e fazendo cumprir integralmonte o plano de ataque () defesa estabelecido de
acordo com as entidad es superiores, prestigiando assim
o comando o o exército e prestando desta forma um relevante serviço à Pátria e à República.
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Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra
e sob proposta
do comandante
da
1.n divisão do exército louvar os oficiais abaixo mencionados pelos serviços que a cada um dêles vai indicado:
Tenente-coronel
do corpo do estado maior Carlos Matias de Castro, chefe do estado maior da La divisãopelas medidas acertadas
que soube tomar desde que
houve a noticia do avanço em combóio dos revoltosos
de Vendas Novas em direcção a Almada,
estabelecendo
assim medidas preventivas
que poderosamente
concorreram para que o plano de defesa e de ataque estabelecido pelo comando tivesse na própria tarde do dia 2 de
Fevereiro
do corrente
ano e na noite de 2 para 3 a
execução conveniente e rápida que as circunstâncias
exigiam, revelando,
desta maneira, iniciativa, grande zêlo e
acertada
ponderação
com o que mais uma vez prestou
um relevante serviço,
Major de artilharia
do campanha, com o curso do estado maior, Álvaro Tolos Ferreira
de Passos, sub-chefe
do estado maior da 1. a divisão - porque, como delr-gudo
do comando superior junto das fõrças incumbidas
do
ataque directo aos revoltosos estabelecidos
em Almada
em 2 para 3 de Fevereiro
último se houve de forma a
revelar mais uma vez os seus predicados
de oficial competente do estado maior, pelo seu inteligente espírito de
organizador,
pela sua energia e desembaraço,
ponderação o confiança em si mesmo, com o que muito concorreu para que a sua acção conjuntamente
com o comando
daquelas fôrças abreviassem
a solução da luta sem maior
sacrificio de sangue, prestando
desta maneira um relevante serviço.
Major do infantaria Manuel Joaquim Crêspo Júniorporquo, tendo sido incumbido do uma comissão extraordinária o importante
do serviço, qnnl a do, com as forças postas à, sua disposição, ir submeter à, obodiôncia as
tropas revoltadas
que desde a tardo do dia 2 de Fevereiro último, ocupando Almada com artilharia e metralhadoras apoiadas por fogos do infantaria bombardeavam
Lisboa,
se houve por forma que as disposições tomadas
não só garantiram
o êxito da operação como provocaram
a entrega antecipada
dos revoltosos, evitando assim um
maior sacrifício do sangue, prestando desta maneira um
relevante serviço.
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Major miliciano de artilharia de campanha Luís Carlos de Faria Leal- pelo zêlo, dedicação e iniciativa desenvolvidos, como agente de ligação do Ministério da
Guerra junto das fôrças que nos dias 2 e 3 de Fevereiro
último operaram em Almada, concorrendo com o maior
desinteresse para que as estações competentes estivessem
sempre ao facto da marcha dos acontecimentos, facilitando desta forma a acção do comando, e prestando assim
um relevante serviço.
Capitão do infantaria, com o curso do estado maior,
Furtado Henriques -- porque, como adjunto do
quartel general da 1." divisão, por ocasião da repressão
do movimento revolucionário de 2 de Fovoreiro último,
auxiliou eficazmente o chefe do estado maior da divisão
nos serviços de que foi incumbido e do que resultou ti.
rápida e oportuna transmissão das ordens dadas, tendo
demonstrado energia, decisão e muita ponderação.

J osé

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, e sob proposta do comandante da
L." divisão do exército, louvar os oficiais e praças abaixo
mencionadas pelos serviços que a cada um dôles vai indicado:
Capitão do regimento de infantaria n. o 16 Alberto Tavares de Magalhães - porque, sendo o comandante de
uma companhia do regimento de infantaria n.? 1G, que se
foi estabelecer cm Pombal, foram as suas praças as que
mais expostas estiveram ao ataque dos revoltosos, tendo
os seus postos avançados travado vivo tiroteio com os
mesmos, e porque, em todas as disposições que tomou
antos e durante êste ataque, revelou sempre uma nítida
compreensão dos seus devores, expondo-se ao perigo o
às inclemências do tempo, dando assim um alto exemplo de coragem moral aOS seus subordinados.
Capitão de infantaria da guarda nacional republicana
António Augusto da Silva Paiva - porque, sendo o comandante da companhia da guarda nacional republicana
que desembarcou em Cacilhas, e que foi a primeira fõrça
que marchou em direcção a Almada a fim de ostabolecor
o contacto com os r voltosos, revelou muita competência.
no modo como dirigiu õsto serviço.
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Capitão de infuntaria da guarda nacional republicana
Inácio Monteiro de Azevedo - pelas acertadas providências que tomou para a concentração da sua companhia,
marchando com a maior rapidez sõbro o Seixal, onde
apreendeu alguns vívores das forças revoltosas e aprisionou a respecti va guarda, e porque, sendo-lhe determinado
que aguardasse no Seixal um rebocador a fim de ser
transportado pari. Cacilhas, como houvesse demora na
chegada do referido barco, seguiu ao seu destino pela
via ordinária, revelando em todos os seus actos uma nítida compreensão dos seus deveres e excelentes qualidades de comando com muita iniciativa e desembaraço.
Tenente ajudante do 3.0 batalhão do regimento de infantaria n. o 2 J OSÓ Maria das Graças - porque, como
ajudante do comando das fõrças fiéis, desempenhou todos
os serviços do que foi encarregado com o maior zelo e
aeõrto, e ainda porqlre, acompanhando a guarda avançada das mos mas forças, tomou posição com estas no
Forto de Almada, mandando rompor fogo sõbro os rovoltosos e conduzindo o ataque com energia, dando assim
um bom exemplo de coragem o valor aos sous subordinados.
Tenente do 2.0 batalhão do regimento do infantaria
n. o 16 Aristides Mourato Sequeiraporque, tendo sido
encarregado de exercer as funções de oficial provisor das
praças, desempenhou se desta missão com muito zelo e
competência, revelando invulzaros qualidades de trabalho, e conseguindo pelos seusoesforços, que, apesar dos
deficientes recursos locais, ns praças fôssom devidamente
alimentadas, especialmente durante a noite de 2/3 de
Fevereiro último ató à chegada das rações enviadas pela
Manutenção Uilitar.
Tenente do 2.° batalhão do regimento de infantaria
n." 16 José da Ascensão Pereira do Oliveira- pela docisão, boa vontade e desprõzo pelo perigo quo manifostou em todos os serviços de que foi encarregado pelo comandante das fõrçns em operações o om especial da
oeupaçâo do põsto n.? 2, onde se conservou durante a
noite sõbro a lama o debaixo de chuva e vento insuportável, tendo a iniciativa de mandar ocupar uma casa que
momentos antes tinha estado em poder dos revoltosos de
2 de Fevereiro último, o que reconheceu depois da ocupa-
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-ção, incutindo

sempre nas pra<;as do seu põsto coragem
oe boa disposição,
o que muito contribuiu para que estas
resistissem
com grande resignação
às inclemências
do
tempo aliadas à falta de repouso.
Tenente miliciano do 2.° batalhão do regimento de infantaria
n. o 16 Carlos Marques Neves - pela decisão,
arrojo, boa vontade e desprêzo pelo perigo que manifestou no desempenho
de todos os serviços de q ue foi encarregado pelo comandante
das fôrças em operações e em
especial na ocupação do põsto n. ° 1, onde se conservou
com a guarnição do mesmo durante oito horas consocutivas, das O às 8 horas do 3 do Fevereiro
último,
deitado sobro II. lama, debaixo do chuva o vento insuportável, e ainda pela coragem
o energia invulgares
com
que dirigiu a retirada ordenada e disciplinada das fõrças
do seu posto, quando foi atacado por surprêsa pelos revoltosos.
Tenente
de infantaria da guarda nacional republicana
Paulo Folgado
Dias - pelo modo acertado como dirigiu
O serviço de exploração
na marcha da sua companhia,
de Cacilhas para Almada,
revelando coragem moral e
dando um bom exemplo aos seus subordinados.
Tenonte

de infantaria

da guarda

nacional republicana
fazendo parte do pelotão que em primeiro lngar ocupou o forte de Almada,
dirigiu com muita energia
e dr-cisão o fogo contra o
acampamento
dos revoltosos)
revelando coragem moral
dando assim um bom exemplo aos seus subordinados.

J osó Ruim undo Pereira - porq

U<',

Tonente de infantaria
da guarda nacional republicana
Alberto Hcnriqnos do Figueiredo,
comandante
da secção
de Almadapelo valioso auxílio quo prestou ao comandante das fõrças que subjugaram
os revoltosos,
não só
nas informações
qu
prestou
acerca
da situação das
mesmas
forcas,
servindo
êle próprio de guia à companhia do 2.° batalhão do regimento do infantaria n.? 16
que foi ocu~ar Pombal,
mas tambõm porque antes da.
chegada. das fõrças fiéis ti. Cacilhas, entrou sozinho no
acampamento
dos revoltosos,
tentando dissuadílos
das
suas intenções, -revolaudo
cm todos os seus actos uma
alta compreensão
dos sons devores e absoluto dosprõzo
elo perigo.
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Alferes do 3.° grupo do regimento de artilharia n.? 3
Fernando da Silva Ponce - pela forma correcta e disciplinada como comandou a divisão de artilharia do castelo do S. Jorge, demonstrando serenidade o uma nítida
compreensão dos seus deveres, abrindo o fogo sôbre a
artilharia nos revoltosos, instalada em Almada, e sustentando-o durante toda a noite de 2/3 de Fevereiro do
corrente ano.
Segundo sargento n.? 1:115 da 6.3 companhia do
2.° batalhão do regimento do infantaria n.? Hl, João da
Costa Alegre-pela
boa vontade e desprêzo pelo perigo
que sempro manifestou em todos os serviços de rosponsabilidade de que foi encarregado pelo comandanto das
fôrças cm operações e pelo comandante de pelotão, tenente Oliveira, em especial na ocupação de uma casa
que momentos antes tinha estado om poder dos rovoltosos de 2 de Fevereiro último.
Segundo sargento n. ° 52 da 3. n hataria do regimento
de artilharia n.? G, Álvaro de Almeida-pela
maneira
como auxiliou o comandante da divisão de artilharia do
Castelo de S. Jorge, cm 2 de Fevereiro último, durante
o fogo, serviço para que voluntàriamente se ofereceu,
visto não pertencer à mesma divisão.
Segundos sargentos:
n." 5/8:085, José Bagorra ; e
n.? 9/7:178, António dos Santos Barata, ambos da
1.a companhia do batalhão n. ° 1 da guarda nacional republicana -porque,
fazendo parte do pelotão que em
primeiro lugar ocupou o forto do Almada, dirigiram
com muita energia o decisão o fogo contra o acampamonto dos revoltosos, revelando coragem moral e dando
assim um bom exemplo aos seus subordinadoe.t-l
Segundos sargentos: n.? 3/8:356, Domingos Ribeiro,
da 3.3 companhia j n.? 2/1:942, António Gregório Marques; e n.? 4/1:491, Júlio Montanha, da 4.11 companhia,
todos do batalhão n,? 1 da guarda nacional republicanapelo modo acertado como dirigiram o serviço do exploração na marcha da sua companhia, de Cacilhas para
Almada, revelando coragem moral o dando um bom
exemplo aos seus subordinados.
Segundos sargentos: José }laria de Sousa o José Miguel Pinto, ambos da 5.3 companhia do batalhão n.? 7
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da guarda nacional republicana, secção de Almadapela competência e zêlo com que se desempenharam dos
serviços de que foram encarregados pelo seu comandante de secção referentes a informações aeêrca da situação dos revoltosos de 2 de Fevereiro último.
Segundo sargento n." 66/3:406, da 5.a companhia do
batalhão n.? 7 da guarda nacional republicana, António
Joaquim Mota-pela
boa vontade, dedicação e arrojo
com que se prestou a seguir do Barreiro para o Seixal
a fim de colher informações numa ocasião em que no
Barreiro constava que os revoltosos ocupavam aquela
vila, o que fez, mostrando no desempenho desta missão
qualidades militares dignas de apreço.
Primeiro cabo n." 213 da 6.a companhia do 2,° batalhão do regimento de infantaria n." 16} Manuel Ferreira
dos Santos - pela coragem, desprêzo pelo perigo, e boa
vontade com que se desempenhou dos serviços especiais
de que foi incumbido nos postos avançados em contacto
com os revoltosos de 2 de Fevereiro último.
Primeiro cabo n.? 20/1:912 da 5.a companhia do batalhão n.? 7 da guarda nacional republicana, Francisco
António -- pelo muito zêlo e dedicação com que desempenhou vários serviços do quo foi encarregado pelo seu
comandante de secção, referentes ao patrulhamento da
vila de Almada.
Primeiro cabo n.? 13/2:993 da 5.a companhia do batalhão n.? 7 da guarda nacional republicana, João Tomás
Carrnjola - porque, sendo o comandante do põsto do
Seixal e tondo o sou quartel cercado por fõrças revoltosas, sendo-lhe pedida a sua adesão ao movimento respendeu quo não aderia e que só obedeceria ás ordens
dos seus legítimos superiores, demonstrando por esta
forma não só muito valor mas também uma nítida compreensão dos seus deveres.
Primeiros cabos n." 589:334, António José Pires
e n.? 68/6:189, Manuel Nunes Mousaco, ambos da
2. II companhia do batalhão n. ° 2 da guarda nacional
republicana - porqu<" fazendo parto das forças que
ocupavam Almada, quo mais próximo estavam do
põsto das praças do regimento de infantaria n." 16 quo

ORDEM DO EXtRCITO

N.o 6

2." Série

ao ser atacado pelos revolto-sos teve de retirar para uma
nova posição a cem metros à retaguarda, reocuparam
o referido pôsto tomando conta de algum material que
ali ficara, revelando assim grande coragem moral, valor
e desprezo pelo perigo.
Sogundo cabo n. ° 165 da 6.:1 companhia do :J. o batalhão do regimento do infantaria n.? 1G, João Lopes
Ourto - pela coragem, dcsprêzc pelo perigo, e boa
vontade com que so desempenhou dos serviços especiais
do que foi incumbido nos postos avançados om contacto
com os revoltosos do 2 de Fevereiro último.
Sezundo cabo n. ° 102/1: 123 'da 5.:1 companhia do batalhã~ n. ° 7 da guarda nacional republicana, Armando
da Costa - pela dedicação o boa vontade quo mauiícs+ou nos inúmeros sprvi~s prestados juuto da companhia
do regimento de infantaria n.? 16, estacionada em Pombal, e cm especial nas preciosas informações
quc forncceu sõbre a configuração do terreno, vias de comunicação e transmissão do ordens e cotuuuicaçõos,
que
voluutariamonto se encarregou do prestar ao comando
daquela companhia.
Segundo cabo corneteiro n.? 40 da J.a companhia do
batalhão n. ° 7 da guarda nacional republicana, secção
de Grândola, João Evangelista-porque,
fichando-se convalescente e sabendo quo a secção ia concentrar-se em
Setúbal, a fim de ir combater os revoltosos de Almada,
voluntàrinmonte so apresentou ao seu comandante do
secção para marchar, o qne fez, rovelando assim uma
nítida compreensão dos seus devores.
Soldados n.? 126, Jos6 Corroia Catarino, n.? 210, António Maria da Fonseca Jfitrtins, n.? 2lü, Hermínio "Marquos e n,? 217, Aires Tavares, todos da G.l\ companhia
do 2.° batalhão do regimento do infantaria n." 16 - pela
coragem, desprezo pelo perigo o boa vontade com que
se df'semponharam dos serviços especiais do quo foram
incumbidos nos postos avançados em contacto com os
revoltosos do 2 de Fevoreiro do corrente ano.
Soldado servente n. ° 186 da 5.:l bataria do rccimento
de artilharia n.? 3, Jos6 de Oliv0ira-porque,
sc;do graduador de espoletas, não só de.sompcnhava o sou cargo,
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como várias vezes as funções de municiador
e carregador, dando provas de bastante desembaraço,
serenidade
e dedicação pelo serviço por oeasião do movimento
1'0volucionário do 2 de Fevereiro do corrente ano.
Soldado n.? 209/10:452 da 5.& companhia do batalhão
n." 1 da guarda nacional republicana,
Felizardo da Conceição Dores - porque, sondo chefe de metralhadora
ligeira, rompeu fogo do forte de Almada sobro o acampamonto dos revoltosos
e revelou-se
um hábil atirador,
mostrando
muito desembaraço,
valor o coragem moral.
Soldado n.? 136/10:223, da 5.8 companhia do batalhão
n.? 1 da guarda nacional republicana,
Jos6 Rodrigues
Costa-porquo,
tendo sido ferido com duns balas no braço
direito quando, com a maior coragem moral e valor, defendia o s-u posto do ataque violento e feito do surpresa
pelos revoltosos de 2 de Fevereiro
do corrente ano, demonstrou
a mais nítida. compreensão dos seus devores
dando um bom exemplo aos seus camaradas.
Soldado n.? 37/74, da 5.n companhia do batalhão n.? 7
da guarda nacional republicana,
João Abana-pelo
muito
zõlo o dedicação
com que desempenhou
vários serviços
de que foi oncarregado
pelo comandante
da secção de
Almada referentes
ao patrulhamento
daquela vila.
Soldado n.? 100/10:095, da 5.a companhia do batalhão
n. ° 7 da guarda nacional republicana,
Teófilo S6rio -pela
dedicação e boa vontade
qUI) manifestou nos inúmeros
serviços prestados junto da companhia do regimento
de
infantaria n.? 16, estacionada
em Pombal, o om especial
nas preciosas informações
quo forneceu sObre a configuração do terreno, vias do comunicação e transmissão
de
ordens e comunicações
que voluntàriamento
se oncarregou de prestar ao comando da companhia.
Soldado n. ° 132/3:918, da 4. n companhia do batalhão
n.? 7 da guarda nacional republicana,
Francisco Telosporque, tendo regressado
à sua secção (Setúbal) depois
de um serviço do oito horas de patrulha e sabendo que
o seu comandante de secção ia partir, de automóvel, para
Almada,
lhe pediu com muita insistência para o acompanhar,
d sspreznndo
por completo o estado de fadiga
em que se encontrava
e prontificando-se,
apesar do ser
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de cavalaria, a acompanhar a infantaria, revelando com
esta atitude grande dedicação pelo serviço e uma nítida
compreensão dos seus deveres.
Soldados n.O 106/2:904 João Vaz de Sousa, 124/2:834
Manuel António Lopes, 12912:937 João Froixo, 147/829
António de Almeida Camilo e 189/3:192 António Rodri.gues, todos da 5.:1 companhia do batalhão n.? 1 da
guarda fiscal- pela dedicação o zêlo que mostraram no
desempenho de vários serviços de que foram encarregados, servindo de guias às patrulhas e escoltas ao carro
que fazia a distribuição de víveres pelos postos avançados, expondo-se com o maior desprêzo ao perigo da sua
missão.
S

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Mini.stro da Guerra, louvar o general Roberto da Cunha
Baptista, porque, tendo prosidido à comissão encarregada
de estudar os vencimentos dos oficiais o praças de pró do
exército o que foi dissolvida por portaria de 2 do corrente
mês, se desempenhou do mesmo serviço com O maior
acêrto, critério, ponderação e inteligência, demonstrando
mais uma vez as suas apreciáveis qualidades do trabalho
e de orientador, a par com o maior zêlo e dedicação por
todos os serviços de que é encarregado.

Por portarIa de 31 do corrente mês:
Ministério da Guerra - Rrpartição do Gabiuete
Manda o Govõrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, 9xonorar, a seu podido, de vogal da
comissão encarregada da reorganização da aeronáutica
militar, o capitão do artilharia a pó, pilõto aviador, José
LOI~oSCorreia de Matos, o nomear para o substituir o
capitão de infantaria, piloto aviador, Carlos Esteves Beja.

5. o_ Por determInação do GoYêrno da República:
Ministério da Gucrra- 2.& Direcção Geral- 1.a Rppartição
Chefe, o tenente- coronel do secretariado militar sub-chefo da mesma Repartição, Manuel do Matos.
'
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Repartição

Tenente do quadro auxiliar do serviço de saúde, o tenento do mesmo quadro, do 1.0 grupo de companhias
de saúde, José Nunes, pelo pedir.
Estado maior do exército
Arquivo

histórico

militar

Adjuntos, o capitão miliciano de artilharia de campanha, do quadro especial, José Maria Varregoso e os tenentes do estado maior de infantaria, supranumerário,
Augusto de Sousa Medeiros e miliciano do infantaria,
do quadro especial, Albano Augusto Duarte Neves.
I." Dlvlslo
Serviço de recenseamento de animais e veículos

Adjunto, o capitão do estado maior de cavalaria,
berto Maria Alcaide, pelo pedir.

Ro-

8." Dlvlslo

Chefe da 2.a Repartição, o capitão do secretariado militar, adjunto da mesma divisão, José do Rosário Ferreira.
Regimento de sapadores mineiros

Oomandante elo 1.0 batalhão, O major do estado maior
de engenharia Roberto de Oliveira Pinto, ficando exonerado, pelo pedir, de sub-inspector do serviço telegráfico militar.
Estado maior de artilharia

de campanha

Ooronel, o coronel do regimento do artilharia n. ° 1
Eugénio Augusto Almada Castro Bilstoin do Meneses.
Regimento de artilharia

n,O1

Comandante, O coronel, segundo comandante, Alberto
Oarlos das Neves e Oastro.
Regimento de obuses de campanha
Coluna de munições

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
capitão do referido quadro do mesmo regimento, António Martins,
Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
supranumerário, o tenente do referido quadro, supranumerário, elo mesmo regimento, António Lopes Farinha.
O
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Estado maior de oavalaria
Capitão, o capitão do regimento
Roberto Maria Alcaide.
Regimento

de cavalarfa

de cavalaria

n.

°

2,

n.O 2

Capitão do 1.° esquadrão,
o capitão do ostado maior
de cavalaria
do serviço de recenseamento
de animais e
veículos da L." divisão, Francisco
José Cardoso
Cabral
de Quadros, pelo pedir.
Regimento de cavalrria

n.O 6

Capitão, supranumerário,
cerra-fila
do 2.° esquadrão,
o capitão, suprnnnmerio,
cerra-fila do 3.' esquadrão, Carlos Maria Freire.

Capitão,

Estado mate r do infantaria.
o capitão do regimento de infanturia

n,?

28

Henrique Augusto Corroia.
Regimento de infanta.ria. n.O 8
Tenente
miliciano do quadro especial, o tenente
ciano do mesmo quadro do regimento do infantaria
Rogério dos Santos.

milin. ° 2

Regimento de infantaria n.o·ll
Tenente miliciano do quadro especial, o tenente miliciano do mesmo quadro, do regimento do infantaria n." 31
Jos6 Augusto de Almeida.
Regimento de infanta.ria. n.' 12
Major médico graduado
do quadro especial, o major
médico graduado
do mesmo quadro, do Hospital Milital' de Bragança, Domiugos da Costa Martins.
Regimento de infantaria. n.O 24

.Ajudanto do 1.0 batulhno, o capitt o, suprll.nllm rúrio ,
da G.a companhia João José Vinagre.
Capitão, supranumerário,
supranumerário,
ajudante
do Amaral, pelo pedir.

da G.a companhia,
o capitão,
do 1.0 batalhão
Josó Ferreira

Distrito de recrutamento n.· I:)
Adjunto,
o tenonto do 3.° batalhão
do regimento
Jnfantaria n.? 2 Angelo Vítor da Silva Laffont,

de
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Guarda nacional republicana
Alferes,
o alferes do regimento
de infantaria
Cesário Tavares Coelho.

259-

n.? 32

Escola de tiro de artilharia. de oampanha
Comandante,
o coronel do estado maior de artilharia
de campanha
Eugénio Augusto Almada Castro Bilstein
de Meneses.
Inspecção do serviço telegrá.fioo militar
Sub inspector,
interiuo, o capitão do estado maior de
engenharia,
da secção oloctrotócnlca
João Alegria dos
Santos Calado.
Chefe da secção electrotécnica,
o capitão do estado
maior de engenharia,
do depósito geral de material
de
pioneiros, Ramiro Ferreira
Viana.
Colégio Militar
Comandante
de companhia,
o capitão do estado maior
de infantaria Henrique Augusto Correia.
Exonerado
de instrutor auxiliar de equitação e tenente
do estado maior do cavaluriu Luis Alberto Dias.
Arsenal do Exército
Major do qnadr o auxiliar
dos serviços de artilharia,
sup.ranl~~('~ário,
o major do mesmo quadro, suprunumerárío, Firmino da ,'ilva Rego.
Parque Automóvel Militar
Sub-director,
O major
do r('.;imonto do sapadores
minoiros Aníbal Augusto de Almeida Souto, pelo pedir.
Hospital Militar de Bragança.
Director, major médico graduado do quadro especial,
O major
médico graduado
do mesmo quadro, do reeimonto de infantaria n.? 30 António José Goncalvos Rapazote.
•

G.O-lIini

lir:o

11&

Gaem - Reparliç10 do G Ib:Il·I.

a) Nos termos elo § 2.0 do artigo 3.0 do Regulamento
da Biblioteca
do Ministér io da Guerra, declaru-so quo
as ostaçõo« o indivíduos abaixo moucionados 01' receram
à ~c:;ma Biblioteca. as publícações
que se indicam a segUlr:
.
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Comando Geral da guarda nacional republicana:
Amtárz'o da guarda nacional republicana, referido 11.
31 de Dezembro de 1925.- Lisboa, 1926. (1 vol.,
2 ex.)
Algumas considerações sõbre o emprêqo da cavalaria. - Tenento de cavalaria Albino ~ugusto de
Oliveira--Lisboa,
s. d. (1 folh., 2 ex.)
Tenonte de infantaria Simeão Vitória:
Nove de Abril (Conferência).- S. Vitória-Loanda,
1925. (1 folh.)
Samuel Schwarz:
Os cristãos novos em Portugal no século XX.S. Schwarz- Lisboa, 1925. (1 vol.)
Tenente-coronel do infantaria Alberto Artur Sarmento:
Os alicerces para a história militar da Madeirá--«
A. A. Sarmento - Funchal, Hl00. (1 vol.)
Ascendência, naturalidade e mudança de nome de
João Fernandes Vieira.-A.
A. Sarmento-Funchal, 1911. (1 folh.)
As Desertas
A. A. Sarmento -Funchal,
1903.
(1 folh.)
Um ponto de história pátria.-A.
A. SarmentoFunchal, 1914. (1 folh.)
Histôria Militar da Madeira=-« A. A. RarmentoFunchal, 1912. (1 fascículo).
Coroqrafia elementar do arquipélaço da Madeira.A. A. Sarmento-Funchal,
1912. (1 folh.)
c-«

b) Declara-se que pelo comando geral da guarda nacional republicana foi oferecida ao Arquivo Histórico
Militar a seguinte obra:
.
Algumas considerações sõbre o emprêqo da cavalaria - conferência feita pelo tenente do cavalaria
Albino Augusto de Oliveira.
'
c) Declara-se quo pela Sociedade Portuguesa da Cruz
Vermelha foram concedidas as morcês abaixo indicadas
aos oficiais o praças em seguida mencionados, aos quais
é permitido o uso das respectivas insígnias:

2.· Série
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Medalha de Agradeebnen-to

Major reformado Manuel Gonçalves Pe~eira.
Primeiro cabo n." 47, da 1.:1 companhia do batalhão
n. ° 6 da guarda nacional republicana, Manuel José Fernandes.
Medalha de Louvor

Tenente do artilharia do campanha Oswaldo da Conceição Vieira de Andrade.

7.0-lIioislério

da Guerra- f. a Direcção Gml- f.a Repartição

a) Declara-se que o tenente miliciano do regimento de
infantaria n. ° 5 Alfredo Teotónio Tinoco passou a ser
contado no número dos sargentos do secretariado militar, nos termos do § 9.° (transitório) do artigo 189.° do
decreto n.? 3:919, de 28 de Fevereiro de 1918, desde
24 de Março do corrente ano.
b) Condecorados com a medalha militar de prata da
classe de comportamento exemplar, em conformidade
com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de Setembro de 1917:

o capitão reformado Agostinho de Rá Vieira e tenente
do secretariado militar António José Marques Guimarães.
c) Condecorados com a medalha militar de prata da
classe de comportamento exemplar, em conformidade
com as disposições do regulamento aprovado por decreto
de 28 de Setembro de 1917:
Quadro dos sargentos do secretariado militar
Segundo sargento n. ° 133 António Augusto.
Segundo sargento n.? 150 Pedro dos Santos Machado.
Segundo sargento n." 200 Francisco Mota Carvalho.
d) Declara-se

que no vencimento atribuído pela Ordem

do Exército n,° 5, 2. a série, do corrente ano, ao capitão

reformado Manuel Joaquim de Azevedo estão incluídos
dois aum~ntos de 10 por cento, e não 1, como foi publicado na referida Ordem.
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e) Vencimento que, nos termos da lei n,? 1:668, de 9
de Setembro de 1924, compete ao oficial reformado em
seguida 'mencionado, desde 22 do corrente mês: capitão.
Berardo Maria. Eleutério Loureiro, 353t186, nos termos
do artigo 1.0 da lei de 30 de Junho de 1914.
Tem um aumento de 10 por cento.

f) Vencimento que, nos termos da lei n.? 1:668, de 9,
do Setembro do 1924, compete ao oficial em seguida
mencionado, que, pela presente Ordem, passa à aituaçãode reserva: coronel Gregório Augusto de Sousa Mendonça, 4441$31.
Tem dois aumentos de 10 por conto.
g) Rectificado, publica-se o vencimento a que tom direito, nos termos da loi n." 1:668, do 9 de Setembro do
19~4, o oficial reformado em seguida mencionado, em
substitutção
do que lhe foi arbitrado pela Ordem do Exército n." 3, 2.& sério, do corrente ano: tenente João Paulino, 120t$80.
'
h) Rectificados, se publicam os vencimentos, nos termos do despacho ministerial de 21 de Julho do 1925,
quo manda incluir no cálculo da pensão de reforma a
gratificação diferencial aos oficiais reformados em seguida mencionados: tenente-coronel Henrique de Sousa
Monteiro, 275508; capitão Bernardo Barbosa de Qlladros, 125545; capitão J usá Rodrigues Braga, 122$72;
capitão Jordão de Melo Falcão, 99;522; capttão Alfredo
da Costa Rodrigues, llU81.
As rectificações supra são a partir da data do referido despacho.

8. ° -Minislério da Guerra - t.a Direcção Geral- 2. a Reparlição
a) Declara-se que deve ser considerada como publicada na Ordem do Exército n. o 5, 2. a série, do corrente
ano, a determinação da presente Ordem, exonerando de
instrutor auxiliar de equitação do Colégio Militar o tenente do estado maior de cavalaria Luis Alberto Dias.
b) Declara-se que passa a fazer parto do quadro ospocial, a que se refere o artigo 5.° do decreto n. ° 7:823,
do 23 do Novembro do 1921, por se achar ao abrigo da
condição 2.:1 do artigo 1.0 do mesmo decreto, o tenentemiliciano de infantaria Rogério dos Santos.

2.· Série

ORDEM DO EXERCITO

N." 6

263

c) Declarn- se para os efeitos da determinação
do
n.? 6.° da Orde:n do Exército n." 2, 1." série, de 1924,
que os oficiais ao diante indicados foram aprovados,
no
corrente ano, nHS provas especiais
de aptidão para o
pôsto imediato:
Quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Capitães:
José Eduardo Abrantes e Silva.
Manuel Francisco
Mamede.
Isidoro Duarte.
d) Rectificados se publicam os voncimontos nos termos
do despacho
ministerial
de 21 de Julho de 1925, que
manda incluir uo cálculo de pensão a gratificação
diferencial ao oficial na situação de reserva,
em seguida
mencionado:
Coronel Abel Augusto Dias Urbano, 372t$75.

e) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de 9
de Setembro do 1024, competem
ao oficial em seguida
mencionado transferido
para a situação de reforma:
Pela Ordem do Exército n.? 3, 2. sério, do corrente
4

ano:
Major do quadro
auxiliar dos serviços de artilharia
Josó Maria Brús, 445690, sendo:
pensão de reforma
231;$; 0,14 por cento, 62;$42; lei n. ° 1:332, 152;557; do
vencimento total, 213..>74 são p010 Ministério das C016mas, sendo Angola a última província
onde serviu, e
232-525 pelo Ministério da G uorra ; tom um aumento de
10 por cento.

f) Rectificados se publicam os vcncimontos, nos termos
d~ ~ei n." 1:6?8, de 9 ,de Setembro de 1924, a que tem
dlreIt? o oficial na Situação de reserva
em seguida
mencionado em substitutção dos que lhe foram arbitrados pela Ordem do Exército n." 5, 2." sério, do corrente ano:
Tenente

coronel

Cosme José ~faria

da Gama,

253t$63.

g) Roctificados se publicam os vencimentos, nos termos
-da lei n.? 1:608, de 0 de Setembro de 1924, a quo tem
direito

o oficial na situação

de reserva

em segnid1Í men-
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cionado, em substitutção dos que lhe foram arbitrados
pela Ordem do Exército n.? 24, 2.11 série, de 1924:
Tenente Herculano Pereira Osório, 171if,; tem um aumento de 10 por cento.
h) Declara-se que o tenente miliciano de infantaria do
quadro especial Joaquim de Lemos Salgueiro Rêgo, deve
ser considerado como tendo sido exonerado de instrutor
auxiliar de tática e tiro do Colégio Militar e não de
comandante de companhia, como por lapso consta da
Ordem do Exéreito n." 5, 2.8 série, do corrente ano.

9.0-linislério

da Guerra- f.& DirecçãoGeral- 3.- Repartição

a) Condecorados com a medalha. militar da classe de comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de Setembro de 1917 :
Medalha. de ouro
Regimento de artilharia n

o

4

1.a bataria: primeiro sargento artífice seleíro correeiro
n.? 711, José Inácio.
Colégio Militar

Quadro
Nogueira.

permanente:

segundo sargento

n. ° 7, João

Guarda flscal

Batalhão n.? 2, 2.a companhia:
156, Sebastião de Oliveira.

segundo cabo n.? 119/

Medalha de pra-ta
Batalhão de pontoneiros

4.& companhia:

segundo sargento n.? 203, José Rosa'

Regimento de artilharia

La bataria:
ques Lopes.
8. bataria:
José Correia.
II

sargento
segundo

n,> 1

ajudante n." 198, Jaime llenri
sargento

n. o 178, Fernando

2.- Série
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Regimento de artilharia. n.· 3

1.a bataria : sargento ajudante n, ° 1:099, Flor~do
José do Oliveira; e primeiro sargento n.? 85, Henrique
Gonçalves Garcia.
.
3.11 bataria : segundos sargentos: n." 1:925, Daniel
Ferreira; e n. ° 2:061, Manuel Tomás Fernandes.
6.n bataria : segundo sargento n,? 310, Manuel Francisco António.
Regimento de artilharia. n.O4

1.11 bataria : sargento

ajudante

n." 237, José Duarte

Ferreira Brito.
Regimento de artilharia

2.11 bataria : segundo sargento
de Sousa,
1.0 batalhão

3.11 companhia:
Félix.

n.Ol5 ,

n.? 79, José Joaquim

de artilharia

de costa

segundo sargento

n. ° 454, Henrique

Regimento de infantaria. n.· 2

9.a companhia:
de Oliveira.

sargento

ajudante

n.? 181, António

Regimento de infantaria n.· 16

Secção de metralhadoras : segundo sargento
Armando do Carmo Marques.

n. ° 66,

Regimento de infantaria n.O 17

9. a companhia: sargento ajudante n, ° 86, António Vitorino.
10. a companhia: segundos sargentos: n. o 768, António Augusto Coelho de Vargas ; e n. ° 801, António Gonçalves Serra Martins.
l1.a companhia: segundo sargento n." 780, Justo Ramalho Abreu.
Regimento de infantaria n.O 27

1.a companhia:

segundo sargento artífice seloíro correeíro n.? 931, António Vieira Coelho.
Regimento de infantaria n.O 28

ll.a companhla : primeiro
Lopes dos Santos.

sargento n.? 393, António

•
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Regimento de infantaria n.· 30

5.a

companhia: segundo sargento n.? 708, Domingos
António de Morais.
9.a companhia: primeiro sargento D.O 678, Abílio de
Jesus Queijo de Sousa Machado.
Regimento de infantaria n.· 81

La companhia: primeiro sargento n.? 302, Manuel
Valente da Silva; segundo sargento n. ° 1:033, Custódio'
Pinto Rêgo de Magalhães; segundo sargento artífice serralheiro espingardeiro n." 990, Júlio Vicente Rodrigues;
e segundo sargento artífice selciro correeiro n.? 991,
Artur Armindo da Silva Machado.
Regimento de infantaria. n.O34

9.a

companhia: segundo sargento n." 942, Ernesto
Constâncio.
12. a companhia: segundos sargentos: n. ° 817, António Maria Barroco; e n.? 942, Manuel de Oliveira.
4.° grupo de metralhadoras

1. a bataria: primeiro sargento n, ° 245, José Maria
Calado Pereira; segundo sargento n.? 410, Carlos da
Silva Mousinho.
2.· bataria : segundo sargento miliciano n. ° 85, J 0110
Miguel de Oliveira.
3.a bataria: segundos sargentos: n." 87, José Moniz
Leal; e n. ° 305, Pedro de Alcântara.
Guarda fiscal

Batalhão n.? 2, La companhia: soldado n.? 58/195,
Jo110 da Graça Carne Assada.
2.a companhia: primeiro cabo n." 318/1:400, Manuel
Milheiro Soares; soldados: n.? 34/603, Cipriano Tomé;
n.? 207/1.782, Manuel Joaquim Sardinha; n.? 265/581,
António Bernardo; n.? 266/1:682, António José Ferreira
'I'aniças ; e n. ° 323/673, Manuel Joaquim Sarnadas.
3. a companhia: soldados: n.· 144/820, António Mira;
n, ° 148/824, Joaquim Godinho; e n. ° 170;840, José Salvador.
4.& companhia: soldado n.? 31/1:598, Basílio Pedro.
5.a companhia: soldado n.? 36/1:766, João Teixeira
Vasco.
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Regimento de cavalaria, 2.° esquadrão: segundo sargento n.? 56/1:273, Francisco Lavado; primeiro cabo
n,?
301618, João Vicente; e soldado n.? 130/286, Augusto da Silva.
Medalha de cobre
Serviço de torpedos fixos

Companliia de torpedeiros:
João Maia.

segundo sargento n." 540,

Regimento de artilha.ria n.· 4

La bataria : segundo sargento
Eduardo Miranda da Costa.

cadete

n.? 68, José

Regimento de infantaria n.> 3

9.a companhia:
ria Esteves.

segundo sargento n.? 72, Carlos Ma-

Regimento de infantaria n.· 12

8.a companhia: segundo sargento
Henriques dos Santos.

n.? 49 Marcelino
j

Regimento de infantaria n.· 23

12.& companhia:
Sousa da Silva.

segundo sargento

n." G8, João do

Regimento de infantaria n.· 31

1.a companhia: segundos sargentos músicos de 3. a elasso: n.? 370, Asdrúbal Gomes; e n.? 372, Fernando Ferreira da Silva; primeiro cabo contra-mestre de corneteiros n. ° 331 , José.
3.a companhia: segundo sargento n.? 710, José dos
Santos Castro.
Regimento de infantaria n.· 35

9. a companhia:
reira.

soldado n. ° 48, Augusto Pedr~ Fer-

4.° grupo de metralhadoras

1.a bataria ; segundo sargento artífice serralheiro espingardeiro

n." 338, Luís Baptista da Silva.
Guarda fisoal

B~talMo n.? 2, 3.a companhia: soldado n,? 165/1:777,
Francisco Lopes.
4. a companhia: soldado n. o 321/2:087, José Sebastião.
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Guarda nacional repub lícan»

Regimento de cavalaria, 1.0 esquadrão: primeiro cabo
n.? 6/6, Domingos Martins.
2.0 esquadrão: soldado n.? 156/580, Domingos António Anacleto.
3.0 esquadrão: soldado n." 41/1:225, António Nunes
da Conceição,
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
N." 400

José de Barros Mendes de Abreu, secretário e director
geral da Secretaria do Supremo Tribunal de Justiça:
b) Oertifico que nos autos de recurso administrativo em
que é recorrente Adolfo Afonso e recorrido o Ministro
da Guerra, foi proferido o acórdão seguinte:
Acordam os do Supremo Tribunal de Justiça:
Adolfo Afonso, primeiro sargento n. o 589 da La companhia do regimento de infantaria n. o 3, requereu a promoção a sargento ajudante por estar ao abrigo do artigo 14.0 da lei n.? 415 (p. 406), de 31 do Agosto do
1915, e não contrariar os artigos 10.0 o 11.0 da mesma
lei, que estabelece o limite mínimo dos sargentos ajudantes a promover.
A informação do comandante foi favorável à pretensão, lembrando, porém, que o parecer da Procuradoria
Geral da República era contrário à vigência do artigo
14.0 invocado da lei n." 415, de 31 de Agosto de 1915.
O Ministro da Guerra indeferiu o pedido por despacho
de que em tempo o Adolfo Afonso recorre.
Oumprindo conhecer do recnrso:
Não se levanta no processo questão nem dúvida acêrca
de o recorrente estar nas condições do artigo 14.0 citado, que preceito algum da lei expressamente revogou,
como aconteceu com os ditos 10.° e 11.0, que foram
revogados pelo decroto n,? 5:586, por sua vez som efeito
pela lei n.? 1:5G4, p. 117, de 7 de Março de 1924.
Pode-se, é corto, dizer que o artigo 14.0 da lei n. o 415
está virtualmente revogado polo decreto n. o 6:256, de
28 de Novembro de 1919, que exige que os militares
perfaçam as condições legais totais para poderem ser
promovidos, mas é de ponderar que o artigo 2.° dêsse
decreto estabeleceu uma restrição a favor dos expedicionários na Grande Guerra, tendo boas informações dos
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chefes e tempo expresso no citado artigo de. serviço e~
campanha, como tem o recorrente, que por ISSO tem direito à promoção que pediu.
Dão por isso provimento ao recurso, para que se faça
a promoção do recorrente.
Lisboa, 27 de Novembro de 1925.-Basilio
VeigaPimenta de Castro - Miguel Horta - B. Ataide - Almeida (vencido).
É o que se contém no acórdão que para aqui foi pas·
sado por certidão, o qual vai conferido com outro empregado desta Secretaria, que também-assina.
Secretaria. do Supremo 'I'ribunal , de Justiça, 14 de
Dezembro de 1925.
(Sêlo branco do Supremo Tribunal de Justiça, devidamente inutilizado com a assinatura de Júlio Alexandre da Silva (conferente) e uma outra ilegível).

10.-linistério da Guerra-2.& DiretçioGeral-

s.a Repartição

a) Declara-se que o coronel médico na situação de resorva Manuel de Brito Oamacho tem 11 pagar as pensões
a que se refere o decreto n. o 11:214 por 4 anos e 171
dias em que esteve na situação de licença ilimitada (14
de Outubro de 1911 a 3 de Abril de 1915) e mais as
pensões correspondentes tI.O tempo (18 de Abril de 1895
a 21 de Julho de 1897, ou sejam 2 anos e 93 dias) em
que foi considerado na mesma situação por despacho 'ministerial de 20 de Fevereiro de 1926.
b) Declara-se que pela Sociedade Portuguesa da Cruz
Vermelha foi agraciado com a medalha de louvor daquela
Sociedade, em 13 de Maio de 1918, o tenente médico miliciano, hoje alferes médico graduado em tenente, do regimento de artilharia n.? 2, Aureliano Aníbal dos Santos Viegas, por serviços prestados na revolução de 5 de
Dezembro de 1917, sendo-lhe permitido usar as respectivas insígnias.
.
c) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917:
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Medalba de prata

Capitães médicos do quadro especial António Antunes Farinha Pereira e Joaquim 'Mendes Pedroso da Costa.
d) Vencimentos que, nos termos da lei n. ° 1:668, de 9
de Setembro de 1924, competem ao oficial em seguida
mencionado, que pela Ordem do Exército n. ° 3, 2. a série,
do corrente ano, passou à situação de reserva:
Coronel médico Manuel de Brito Oamacho, 430654,
sendo: 414~29 por êsto Ministério e 16625 pelo Ministério das Oolónias.

e) Rectificados se publicam os vencimentos nos termos do despacho ministerial de 21 do Julho do ano
findo, que manda incluir no cálculo das pensões de reserva a gratificação diferencial aos oficiais em seguida
mencionados:
Coronéis médicos do quadro de reserva Joaquim Pinto
Valente, 372676, e Francisco Correia de Matos, 398,$73.
11.°_

Ministério da Guerra - ta Direcção Geral- 6. a Repartição

Condecorado com a medalha militar da classe de comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de Setembro de 1917:
Medalba de prata
Regimento de artilharia n.· 2

1.u bataria, primeiro sargento
159, Júlio Gaspar.

enfermeiro hípico n. o

12.°_ liuistério da Gnerra- Direcção Geral dos Serviços Administrativo.
do Elército-

i.a Rrpartição

a) Declara-se que é considerada sem efeito fi determinação 16.\ alínea a), da Ordem do Exé1'cito n,? 3, 2.&sórie, do corrente ano, que mandou prestar serviço no regimento de infantaria n." 11 o capitão do serviço de
administração militar João Josino da Costa.
b) Considerado na efectividade de serviço, no abrigo
do artigo 1.0 do decreto n.? 7:823, de 23 de Novembro
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de 1921, por satisfazer às condições do artigo 1.0 da .l~i
n.? 1:548, de 25 de Fevereiro de 1924, o tenente miliciano do serviço de administração militar, em serviç?
efectivo, nos termos do decreto n. o 3:103, de 21 de Abril
de 1917, Fernando Ramiro de Seixas Maurity.

13. o -

Conselho Superior de Promoções

Editos de oento e oitenta. dias

Pelo Conselho Superior de Promoções correm éditos
de cento e oitenta dias, a contar da data da presente
Ordem, citando 08 oficiais, sargentos ajudantes e primeiros sargentos abaixo designados para, querendo, apresentarem contestação, tendo vista dêste processo ou seus
representantes na Secretaria do mesmo Conselho, como
recorridos, que são, num processo de recurso que no
mesmo pende, em que é recorrente José António dos
Santos, primeiro sargento do regimento de infantaria
n.? 10, que recorre 110S termos do decreto n." 11:298,
de 30 de Novembro de 1925, por se julgar ilegalmente
preterido na sua promoção a sargento ajudante.
Recorridos:
Alferes da mesma arma: Benjamim dos Santos Lopes,
Bernardino do Carmo, Manuel Cândido da Silva, Francisc? de Sousa, Joaquim Monteiro de Freitas, Júlio Eufráaio, Adelino Soarr-s, António Joaquim Abrunhosa,
Salvador Baptista Ribeiro, António Evangelista Rodrigues, Ricardo da Costa Ivens Ferraz, Luís Ferreira,
Joaquim Botelho, Luís Joaquim Moutinho, Aníbal Alves
Moreira, Jerónimo do Espírito Santo Magalhães, António Augusto do Nascimento, José Ferreira da. Costa,
Manuel António Tomé, António Palos, António Folgado
Dias Catana, Aníbal Borges, Ilídio Aires Esteves, Francisco José Alves, António Veiga, Mariano Álvaro Ferroira, Manuel Xavier Pereira Simões, Abílio Sales Martins, Francisco Nunes da Conceição Caetano, IJ erculano
Pereira Guerreiro, José Leite Ribeiro, Cesário Tavares
Coelho, Herculano São Boaventura de Azevedo, Carlos
Oliveira da Silva Chainho ; sargentos ajudnntes da mesma
arma: Luís Artur Teixeira, António Saraiva, Anacleto
da Cruz Gregório, António Beato, Duarte Militão, J osé
Pedro Pires, Armínio Ferreira de Almeida Cruz, José
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Alfredo da Fonseca, José Gonçalves, Alfredo Miguéis,
Júlio Capêlo Fr anco Duarte, António Augusto Flores,
Afonso Neves, Carlos de Araújo Castro Fráguas, Alberto Escoto, Amadeu Acácio Salgado Dores, João Augusto Rôlo Gonçalves, António Feliciano Correia Branco,
João Hormigo Dias Marques, António Marques de Figueiredo, José António de Almeida, Manuel de Jesus
Rebelo da Cruz, Leonel José de Sousa, Domingos
Fernandes Pedro, José Júlio do Almeida Sobral, Joaquim Pedro Fernandes, Manuel Rosa da Costa, Josó
Nunes Barroso, Manuel José Domingues Peres, Luís
António Ramires, Raúl da Cruz Pereira, Américo
da Silva Freitas,
Jaime Pereira da Silva Sabino,
Ernesto António dos Santos, Jaime Carlos Correia
Mota, António Júlio Teixeira de Sousa, Mário AIcobia, Afonso Henriques Baptista Campos; tenente miliciano, Emílio Nunes; sargontos ajudantes da mesma
arma: António José Pinto da Silva, António Vieira Teles de Meneses, Humberto Almeida Barros da Silva Ramos, António Joaquim Rodrigues, António Mestre Açucena, .Raúl da Conceição Oardoso, Carlos José Neves,
Francisco da Costa Reis; tenente miliciano, Ivo Benjamim Cerqueira; sargento ajudante da mesma arma, José
Joaquim Andrade; tenentes milicianos da mesma arma:
João Toscano e Ernesto Dias Jorgo; sargentos ajudantes da mesma arma: António Pereira, António de Oliveira, Aníbal Alves Viana, João das Dores Palrão, António Rodriguos Noguoira ; primeiros sargentos da mesma
arma: António da Rocha Barbosa, Euclides Ribeiro Gomes de Barros; sargento ajudante da mesma àrma : Luis
Maria Rodrigues; tenente miliciano, Manuel José Oardoso de Simas; primeiro sargento, Joaquim de Matos;
sargentos ajudantes da mesma arma: António Maria
Mendes Cardoso, Pedro Augusto Vieira, António Vitorino; primeiro sargento, Manuel Simões Alberto; sargentos ajudantes:
Francisco Luís Gonzaga, António
Francisco Andrino; tenente miliciano, Eduíno Ramos;
sargento ajudante, António Gonçalves do Sousa Júnior;
tenentes milicianos: João Silveira Bottoncourt e Manuel
Duarte da Silva; sargento ajudante, Luís Severo Ferreira; primeiro sargento, Hermenegildo Vias Mascarenhas; sargentos ajudantes da mesma arma: J oão Fonseca, António Agostinho Duarte, Adólio Ferreira da
Silva; primeiro sargento, João Duarte Casquinho ; sargentos ajudantes: Manuel do Nascimento Costa e David
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Pratas da Silvu ; tenente miliciano, Gabriel Toledo Costa; sargentos
aj udautes : Manuel da Fonseca, N orberto
de Sousa Cunha, Luís Pedrosa da Silva Campos, Eduardo
Maria Correia
Gaspar;
primeiros
sargentos
da mesma
arma: Joaquim Augusto Quaresma,
Agostinho Luís Peroira Nunes, Júlio Rodrigues da Palma e Ivo Guedes da
Sil va; alferes milicianos da mesma arma: Artur Jaime
Brasil Luquet Noto e António Joaquim Ferreira ; tenentes milicianos
da mesma arma:
Eugénio de Loureiro
Almeida Fontes, Abílio Augusto Tabor da, Domingos José
de Freitas;
sargentos ajudantes:
Joaquim da Silva Rebõlo, Mário de Figueiredo,
António do Carvalho Sampaio e Joaquim
Manuel Vaz; primeiros
sargontos
da
mesma arma : António Evangelista,
Vítor Brisson;
sargento ajudante,
Sérgio Augusto
dos Santos; primeiro
sargento, César da Paz Segurado;
tenentes milicianos da
mesma arma:
José Maria dos Santos, Jerónimo Xavier
de Morais Sarmento,
J OSÓ Gomes Silveirinha,
Carlos
Assis, Mnnuol Joaquim da Silva Júnior, Herculano Rosado Ramalho, António Antunes Basílio, Ovídio Alberto,
João José, Filipe Gomes Gonçalves, Artur Centioiro de
Almeida, Sérgio Gatineuu Barreto
da Cruz, José Augusto Fernandes
da Cunha Belo, João Vieira Remexido,
António Rodrigues Rogado Júnior,
José Pereira Rocha;
alferes miliciano,
João Maria Simões Pereira de Brito;
tenontes milicill.nos: José António Pomhinho Júnior, J osé
Manuel Mendonça, Luís' Gamito Dentinho, Joaquim Augusto Nunes, Jorgo Abel Gaspar Franco, José Carlos
Aru~tes Lopes ; sargentos
njudantes : Joaquim d.o Sousa
Pereira
e José Joaquim
Capucho;
primeiro
sargento,
João Duarte da Costa Júnior;
sargento ajudante, Francisco Augusto Borges de Castro; primeiro sargento, Nicolau Caeiro Tereno;
sargento
ajudante,
Guilhermino
Morgado ; primeiros sargentos:
José Luis Gomes, José
da Fonseca,
Laurentino
Rodrigues dos Santos, Júlio do
Almeida Rebelo de Lacerda;
sargento
ajudante, Sebastião da Encarnação
Júnior;
primeiros
sargentos : José
Teixeira
Laranjeira,
~ligllol Augusto, Luís Poroira Pedroso Gomes, Américo Augusto Pereira Carnoesus, Aristidos AI vos Martins e Ali pio dos Santos Sá; tenentes
milicianos: António Fcrroira, Arruando Bottencourt, Raúl
da Conceição
Goucalvos Bravo. José da Costa Estorninho, J oaq tlim Zucholi Pinto 'I'nvares,
Argentino
Herculano Seixus,
Jaime Nunes Pedro. Carlos Marques,
Carlos Vítor A sa do ,Brito Quciroga, Joaquim Nunes,
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José Alves Pereira, José Delgado, José António Ferreira, Carlos Ascenção, José Pedro Pereira. Bento Teodósio Tomás Cabrita, António Pedro Correia Limpo de Lacerda, José António Vasco Mascarenhas J únior, João de
Barros Amado da Cunha, José do Pêso e Sousa Benchinol, António dos Santos Neto, José Gonçalves, Jacinto
Gonçalves Godinho; alferes miliciano, Carlos António
Parreiral da Silva; tenentes milicianos: Frederico Coelho de Melo, Celestino Siseuando Baptista, Vitorino Frederico Crispim, Felizardo Pacheco Sarmento da Conceição, António Maria Martins, Aurélio Augusto da Cruz
Ferreira, Artur Joaquim Joito de Deus Figueiredo, Argílio de Oliveira Rocha, Aurélio de Oliveira Rocha; primeiros sargentos: José Monteiro Sebastião e Luciano
Fernandes ; sargentos ajudantes: Francisco dos Reis
Pio, Joaquim Afonso Pinto. António Manuel Durana,
Joaquim Marques e António da Costa; primeiros sargentos: Teotónio
Cardoso, Manuel Joaquim Moreno,
Gumerzindo da Silva, Raúl V ideira, Francisco Inácio
Moreira, Honório Henriques Leitão ; sargentos ajudantes: Armindo de Almeida, Horácio Ferreira Saloio; primeiro sargento, João Rosa; sargentos ajudantes: Ernesto
Moreira dos Santos, Raúl António de Jesus, Manuel Simões Rosa, Augusto Vieira, Martiníano Augusto da Silva, José Camissão Vaz Ferreira, José Correia, João Miguel Gomes, Isaúl da Conceição Ferreira, Manuel João
Ricardo, José Pereira, Domingos António Ferreira o
Amadeu Alves; primoiros sargentos: Francisco Manuel
Cameirão, Delfim José Segurado Vieira, Armando Carlos da Silva, António Carlos Kilberg de Lima, Raúl Augusto Portalete Coelho, Adolfo Afonso, José Augusto,
Manuel António e Abel Pereira de Campos Franco.
lllditos de oento e oitenta dias
Pelo Conselho Superior de Promoções correm éditos
de cento e oitenta dias, a contar da. data da presente Ordem, citando os oficiais, sargentos ajudantes o primeiros
sargentos abaixo designados para, querendo, apresentarem contestação, tendo vista deste processo 0\1 seus ropresentantes na Secretaria do mesmo Conselho, como
recorridos, que são, num processo de recurso que no
mesmo pende, em que é recorrente Artur Durand Gradím, primeiro sargento do regimento do infantaria n.? 35,
que recorre, nos termos do decreto n.? 11:298, da 8UIIo
preterição a sargento ajudante.
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Recorridos:
Alferes da mesma arma: Agostinho João de Sousa
Marques, José Pinto de Campos, Manuel de Albuquerque, Joaquim Pedro Alexandre Borges, Ernesto Maria
dos Passos, António Lopes, José António Baptista, Manuel Lourenço Novo, José Nogueira, António Pádua e
Silva, José de Barros Dantas, João Augusto de Freitas,
Joaquim do Sacramento Costa, Amândio Augusto Durão
Fialho, Francisco Sérgio Parreira, Francisco Alves Vilela, Júlio Augusto de Sá, António Bento da Silva, Francisco José de Almeida, Manuel Matias Júnior; sargento
ajudante da mesma arma: Vitor de J osus ; alferes da
mesma arma: Olímpio Rodrigues Mil-Homens, José Mateus Júnior, Álvaro Henrique Antunes, Carlos Alberto
Cardoso do Amaral, José do Egipto Pereira Veiga, António Fernandes, Pompeu da Costa, A.lfredo da Silva Gomes, Francisco dos Santos Coutinho, António Barroso,
António Maria Cartaxo Júnior, Serafim Cardoso Pimeata, António Rodrigues Ferreira, Manuel Ferreira,
Avelino de Aguiar Câmara, António Augusto Machado,
João Pedro, José Alves Viana, Raúl Baptista Correia,
J oito Ferreira; sargento aj udaute : David de J osus; alferes miliciano: Joaquim José Alves da Mota; alferes da
mesma arma: Alfredo Pelicano de Brito o Abreu, Álvaro José do Carvalho, Manuel de Jesus, Luís Nunes
de Brito. António Lopes Duarte, José- Paulino dos Santos Oliveira, Filipe Cardoso Calhancas, Mário Pinheiro,
Jorge de Vasconcelos de Ávila, J osé Mourato Chambel,
Avelino Hilário Ribeiro; tenente da mesma arma Diogo
Martinez de Lima; alferes da mesma arma: Arnaldo
Henrique de Carvalho, José de Matos, Feliciano Nogueira, João Augusto Lopes; sargento ajudante da
mesma arma: Adolfo Afonso; alferes da mesma arma:
João Lopes da Silva Figueiredo, Joaquim Augusto dos
S~ntos Alberto, Manuel Duarte Areia, Joaquim António
SImões, Alexandre de Oliveira, Rui José da Silva Loureiro, Luis Guerreiro Padilha de Castro, Joito Basílio
Grave da Costa Rosa, José Guilherme Pacheco; tenente
miliciano da mesma arma, Abílio dos Reis Morais; al feres da mesma arma: Lino Augusto Leão Tcixoirn, António Sobastilto Spinola Barreto; tenentes da mC'SIlHI.
arma: Manuel Nascimento Vieira, Edmundo Quirino Nunes de Sousa; alforos da mesma arma: Diamantino António Brandão da Cunha. Leite, Agostinho José Vieira. da
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Areia, Augusto Carlos Pinheiro, Augusto do Espírito
Santo dos Inocentes, Manuel José da Cunha Chaves, Augusto César Antunes de Sousa Dias; tenente da mesma
arma: Henrique Maurício Jorge de Lima; alferes da
mesma arma: Carlos Adriano Fonseca, Bernardo Pereira de Castro, Gaspar Pereira Rodrigues, Álvaro
Jorge dos Reis Morais, Leonel IIeli Lobão Ferreira,
António Alves Mendes, Júlio da Silva Madeira, Benjamim dos Santos Lopes, Bernardino do Carmo, Manuel
Cândido da Silva, Francisco de Sousa, Joaqnim Monteiro de Freitas, Júlio Eufrásio, Adelino Soares, António Joaquim Abrunhosa, Salvador Baptista Ribeiro, António Evangelista Rodrigues, Ricardo da Costa Ivens
Ferraz, Luis Ferreira, Joaquim Botelho, Luís Joaquim
Moutinho, Aníbal Alves Moreira, Jerónimo do Espírito
Santo Magalhães, António Augusto do Nascimento, José
Ferreira da Costa, Manuel António Tomé, António PaIos, António Folgado Dias Catana, Aníbal Borges, Elídio Aires Esteves, Francisco José Alves, António Veiga,
Mariano Álvaro Ferreira, Manuel Xavier Pereira Simões, Abílio Sales Martins, Francisco Nunes da Conceição Caetano, Herculano Pereira Guerreiro, José Leite
Ribeiro, Cesário Tavares Coelho, Herculano São Boaventura do Azevedo, Carlos Oliveira da Silva Chainbo;
sargentos ajudantes da mesma arma: Luís Artur Teixeira, António Saraiva, Anacleto da Cruz Gregório,
António Beato, António Paula, Duarte Militão, J osé
Pedro Pires, Armínío Ferreira de Almeida Cruz, José
Alfredo da Fonseca, José Gonçalves, Alfredo Miguéis,
Júlio Capelo Franco Duarte, António Augusto Flores,
Afonso Neves, Carlos de Araújo Castro Fráguas, Alberto Escoto, Amadeu Acácio Salgado Dores, João Augusto ROlo Gonçalves, António Feliciano Correia Branco,
João Hormigo Dias Marques, António Marques de Figueiredo, José António de Almeida, Manuel de Jesus
Rebelo da Cruz, Leonel José de Sousa, Domingos Fernandes Pedro, José Júlio de Almeida Sobral, Joaquim
Pedro Fernandes, Manuel Rosa da Costa, J03é Nunes
Barroso, Manuel José Dominguos Pores, Luis António
Ramires, Raúl da Cruz Pereira, Américo da Silva Freitas, Jaime Pereira da Silva Sabino, Ernesto António dos
Santos, Jaime Carlos Correia Mota, António Júlio Teixeira de Sousa, Mário Alcobia, Afonso Henriques Baptista Campos; tenente miliciano da mesma arma Emílio
Nunos; sargentos ajudantes da mesma arma: António
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José Pinto da Silva, António Vieira Teles de Menoses,
Humberto Almeida Barros da Silva Ramos, António J oaquim Rodrigues, António Mestre Açucena,. Raúl da Conceição Cardoso Carlos José Neves, Francisco da Costa
Reis j tenente ~iliciano da mesma arma Ivo Benjamim
Cerqueira j sargento ajudante da mesma arma José Joaquim de Andrade; tenentes milicianos da mesma. arma:
JOão Toscano, Ernesto Dias Jorge; sargentos ajudantes
da mesma arma : António Pereira, António de Oliveira,
Aníbal Alves Viana, João das Dores Nunes Palrão, António Rodrigues Nogueíra ; primeiros sargentos da mesma
arma: António da Rocha Barbosa, Euclides Ribeiro Gomes do Barros; sargento ajudante da mesma arma Luís
Maria. Rodrigues; tonente miliciano da mesma arma Manuel José Cardoso de Simas j primeiro sargento da
mesma arma Joaquim de Matos; sargentos ajudantes da
mesma arma: António Maria Mendes Cardoso, Pedro
Augusto Vieira, António Vitorino; primeiro sargento da
mesma arma, Manuel Simões Alberto; sargentos ajudantes
da mesma arma: Francisco Luís Gonzaga, António Francisco Andrino; tenente miliciano da mesma. arma Eduíno
Ramos; - sargento ajudante da mesma arma António
Gonçalves de Sonsa Júnior; tenentes milicianos da mesma
arma: João Silveira Bettencourt, Manuel Duarte da Silva;
sargento ajudante da mesma arma Luís Severo Ferreira;
primeiro sargento da mesma arma Hermenegildo Dias
Mascarenhas j sargentos ajudantes da mesma arma: João
Fonseca, António Agostinho Duarte, Adelino Ferreira
da Silva j primeiro sargento da mesma arma João Duarte
Casquinho; sargentos ajudantes da mesma arma: Manuel
do Nascimento Costa, David Prates da Silva j tenente
miliciano da mesma arma Gabriel Toledo Costa; sargontos ajudantes da mesma arma : Manuel da Fonseca,
Norberto de Sousa Cunha, Luís Pedrosa da Silva Campos, Eduardo Maria-Correia Gaspar; primeiros sargentos
da mesma arma: Joaquim Augusto Quaresma, Agostinho Luís Pereira Nunes, Júlio Rodrigues da Palma, Ivo
Guedes da Silva j alferes milicianos da mesma arma: Artur Jaime Brasil Luquot Neto, António Joaquim Forroira; tenentes milicianos da mesma arma: Eugénio de
Loureiro Almeida Fonte, Abílio Augusto 'I'aborda, Domingos Jo é do Freitas; sar g. ntos ajudantes da mesma
arma: Joaquim da Silva Rebelo, Mário de Figueiredo,
António de Carvalho Sampaio, Joaquim Mauuel Vaz;
primr iros aargentos da.mesma arma : António Evangelista,
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Vítor Brisson; sargentos ajudantes da mesma arma: Sérgio Augusto dos Santos, César da Paz Segurado; tenentes milicianos da mesma arma: José Maria dos Santos,
Jerónimo Xavier de Morais Sarmento, José Gomes Silvoirinha, Carlos Assis, Manuel Joaquim da Silva Júnior,
Herculano Rosado Ramalho, António Antunes Basílio,.
Ovídio Alberto, João José, Filipe Gomes Gonçalves, Artur Centieiro de Almeida, Sérgio Gatineau Barreto da
Cruz, José Augusto Fernandes da Cunha Relo, João
Vieira Remexido, António Rodrigues Rogado Júnior,
José Pereira Rocha; alferes miliciano da mesma arma
João Maria Simões Pereira de Brito; tenentes milicianos
da mesma arma: José António Pombinho Júnior, José
Manuel Mendonça, Luís Gamito Dentinho, Joaquim Augusto Nunes, Jorge Abel Gaspar Franco, José Carlos
Arantes Lopes; sargentos ajudantes da mesma arma:
Joaquim de Sousa Pereira, José Joaquim Capucho; prime'ro sargento da mesma arma João Duarte da Costa
Júnior; sargento ajudante da mesma arma Francisco
Augusto Borges de Castro; primeiro sargento da mesma
arma Nicolau Caeiro Tereno; sargento aj udante da
mesma arma Guilhermíno Morgado; primeiros sargentos
da mesma arma: Josó Luís Gomes, José da Fonseca,
Laurentino Rodrigues dos Santos, Júlio de Almeida Rebelo de Lacerda; sargento ajudante da mesma arma
Sebastião da Encarnação J únior ; primeiros sargentos da
mesma arma: José Teixeira Laranjeira, Miguel Augusto,
Luís Pereira Pedroso Gomes, Américo Augusto Pereira
Camoesas, Aristides Alves Martins, Alípio dos Santos
Sé.; tenentes milicianos da mesma arma: António Ferreira,
Armando Bettencourt, Raúl da Conceição Gonçalves Bravo,
José da Costa Estorninho, Joaquim Zncheli Pinto Tavares, Argentino Ilerculano Seixas, Jaime Nunes Pedro,
Carlos Marques, Carlos Vítor Assa de Brito Quoiroga,
Joaquim Nunes, José Alves Pereira, José Delgado, José
António Ferreira, Carlos Ascensão, José Pedro Pereira,
Bento Teodósio Tomás Cabrita, António Pedro Correia
Limpo de Lacerda, José António Vasco Mascarenhas
Júnior, João de Barros Amado da Cunha, José do POso
e Sousa Bonchinol, António elos Santos Neto, J osó Gonçalves, Jacinto Gonçalves Godinho; alferes miliciano da
mesma arma: Carlos António Parreiral da Silva; tenentes milicianos da mesma arma: Frederico Coelho do
Melo, Celestino Sisenando Baptista, Vitorino Frederico
Crispím , Felizardo Pacheco Sarmento da Conceição, An-
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tónio Maria Martins, Aurélio Augusto da Cruz Ferreira,
Artur Joaquim João de Deus Figueiredo, Argílio de Oliveira Rocha Aurélio de Oliveira Rocha; primeiros saro
gentos da mesma arma: José Monteiro Sebastião, Luciano Fernandes; sargentos ajudantes da mesma arm~:
Francisco dos Reis Pio, Joaquim Afonso Pinto, António
Manuel Durana, Joaquim Marques, António da Costa;
primeiros sargentos da mesma arma: Teotónio Cardoso,
Manuel Joaquim Moreno, Gumerzindo da Silva, Raúl
Videira, Francisco Inácio Moreira, Honório Henriques
Leitão; sargentos ajudantes da mesma arma: Armindo
de Almeida, llorácio Ferreira Saloio j primeiro sargento
da mesma arma: João Rosa j sargentos ajudantes da
mesma arma: Ernesto Moreira dos Santos, Raúl António de Jesus, Manuel Simões Rosa, Augusto Vieira, Martiniano Augusto da Silva, José Camissão Vaz Ferreira,
José Correia, João Miguel Gomes, Isaúl da Conceição
Ferreira, Manuel João Ricardo, José Pereira, Domingos
António Ferreira, Amadeu Alves; primeiros sargentos
ela mesma arma: Francisco Manuel Cameirão, Delfim
José Segurado Vieira, Armando Carlos da Silva, António Oarlos Kilberg de Lima, Raúl Augusto Portalete
Coelho, Adolfo Afonso, José Augusto, Manuel António,
Abel Pereira de Campos Franco, José António dos Santos, Amael Augusto Martins, José Nogueira de Carvalho, António Luís da Cunha, António de Abreu Araújo
1~alheiro, Alcino Joaquim Fernandes, João Américo Plácido de Lima, António de Sousa, António Coelho Estevos, Sebastião Ramos Afonso, José Correia Vilela, Franklin Tavares de Oliveira, José Marcelino, António Ferraz de Sousa, Alfredo Loureiro, Sabino Augusto da
Silva, João Freire Pestana de Barros, António Joaquim
Manuelito, José Brandão, Manuel Mendes Soares, Leonel Duarte Grais, Diogo da Cruz, João Carlos Mesquita de
Mendonça, Francisco Alves, José de Almeida, Manuel Pereira Choça, Aníbal Urbano dos Santos Cordeiro, Américo Pereira Gabriel, José Fernandes, José Vaz de Carvalho, Serafim da Silva Lourenço, António Ferreira,
António José da Cunha, Daniel António da Silveira,
António Joaquim de Oliveira Júnior, José Maria Martins, Avelino Teixeira, Nicolau Tolentino Rodrigues,
Francisco José, Roberto Gaspar, Joaquim Matias, Manuel Toscano, José António Carlos, Luís Esteves, José
do Sant'Ana Júnior, José Martins Fangueiro, José Esteves, Leopoldo Ferreira Guerra, Júlio Fonseca, Ivo
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Neves Barreto de Paula, Joaquim de Matos Rosa, António Augusto, Albortino de Sousa Norte, Alfredo da Costa
Pais, António Lopes dos Santos, Idílio Venâncio Lima,
Geraldo da Costa, António Esteves, Mário de Jesus de
Assunção Carmo.
:mditos de trinta diaS.

Pelo Conselho Superior de Promoções correm éditos
de trinta dias, a contar da data da presente Ordem, citando os oficiais, sargentos ajudantes e primeiros sargentos abaixo designados, para, querendo, apresentarem
contestação, tendo vista dêste processo ou seus representantes na Secretaria do mesmo Conselho, como recorridos, que são, num processo de recurso que no mesmo
pende, em que é recorrente Francisco Mendes Gomes,
primeiro sargento do batalhão de artilharia de guarnição, que recorre, nos termos do decreto n.? 11:298, da
sua colocação na escala de acesso dos primeiros sargentos da arma de artilharia.
.
Recorridos:
Alferes da mesma arma : João Pereira, José dos Santos, António Marques, José Fernandes, João Ferreira
do Rosário, J osé Pímentel Rolim Júnior; alferes miliciano da mesma arma: António Joaquim Correia; alferes da mesma arma: Manuel António da Silva Ferreira,
José Antunes Mendes, José de Mendonça Rita, Hermonegildo Augusto dos Santos, Mauricio António de Freitas, António Francisco, Manuel de Matos, J osé Rumalho, António Augusto, Narciso da Silva Bastos, Josó
Gonçalves Garcia Júnior, Joaquim Moreno da Cunha,
José António, José Cardoso Machado, Gilberto Maria de
Carvalho, João Moniz de Sá Borges, Valentim da Rocha,
Manuel Marques, Artur José Fernandes, José Consciência, António Luis; sargentos ajudantes da mesma arma:
Manuel Pereira, António de Sousa Brites, Augusto Mondes Ribeiro, Manuel Gonçalves Rodrigues, Francisco
António de Sousa Freire, José Manuel da Silva, Guilherme Joaquim Catramelo, Francisco Sorra, Augusto
Bernardo dos Santos, Luis Augusto Cristóvão, António
Rodrigues Carvalheiro; tenente miliciano da mesma arma:
Abílio Gonçalves Garcia; sargentos ajudantes da mesma
arma: Francisco de Oliveira Torrado, Artur Salgado,
Frederico Mendes Abóbora, Florindo José de Oliveira;
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tenente miliciano da mesma arma: Abílio Lima da Costa;
sargentos ajudantes da mesma arma: Aníbal Pinto do Queirós, Jaime Henrique Lopes, Joaquim Cristiano Branco,
João Pedro; tenentes miliciano ii da mesma arma: Júlio
Francisco Lopes Pereira, Eduardo de Madureira Proença;
primeiro sargento da mesma arma: António Carolino
Doutel; tenente miliciano da mesma arma: Amadeu
Eduardo de Campos Beltrão Ferreira Viana; sargentos
ajudantes da mesma arma: Augusto Pinto de Freitas,
João Germano de Matos Júnior, Matias Mourato Cambel, José Augusto Lopes Dias, José Duarte Ferreira
Brito, Francisco Matias j primeiros sargentos da mesma
arma: José Romão, Júlio Pacheco, José Emilio Ilha do
Carvalho, Manuel Luís Ferraz, João Manuel de Melo,
Augusto Rodrigues de Deus, Caetano José Lopes, Luís
Pinto Vilela, José Rodrigues Miguel.

Rectificações
Na Ordem do Exército n.? 5, 2.' série, do corrente-ano, p. 204,
1. 33, onde se lê : ..Santos», deve ler-se: «Fcutcs» j p. 213, 1. 27,
onde se lê: "infantaria

n.? 6», deve ler-se:

"infantaria

Il.O

11».

José Esteves da Conceição Mascarenhas
Está conforme.

o Director

da 1.· Direeoio Geral,

MINISTERIO

DA GUERRA

20 DE ABRIL DE 1926

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.8 Série)
Publica-se ao exército o segulnte,

1.0_ Deerelo8
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Hei por bem decretar, sob proposta do Ministro da
Guerra, que o decreto de 7 de Abril de 1923, inserto
na Ordem do Exército n. o 7, 2. a série, de 21 do mesmo
mês e ano, que condecora com a Cruz de Guerra de
1." classe o batalhão do regimento de infantaria n. o 20,
que fez parte do Corpo Expedicionário Português, passe
a ter a seguinte redacção:
Atendendo aos brilhantes feitos praticados nos campos de batalha, em França, pelo batalhão do regimento
de infantaria n. o 20, e tendo em atenção a coragem e
bravura como repeliu o inimigo no combate de 12 de
Março de 1918, pelo que foi louvado, e ainda pela sua
acção em 9 de Abril do mesmo ano: hei por bem decretar, sob proposta do Ministro da Guerra, que o referido
batalhão, que constituiu o 4.0 batalhão da brigada do
Minho, seja condecorado com a Cruz de Guerra de
1.a classe como recompensa dos serviços relevantes que
prestou, concorrendo de maneira notável para o bom
nome do exército português, sendo-lhe aplicável o disposto nos artigos 41.0 e 42.0 do decreto n. o 8:357, de
25 de Agosto de 1922.
O Ministro da Guerra o faça pub1icar. Paços do Govêrno da República, 9 de Abril de 1926.- BERNARDINO
MACHADO - José Esteves da Oonceiçõo Mascarenhas.
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Hei por bem decretar, sob proposta do Ministro da
Guerra, que seia louvado 0 conjuntamente condecorado
com a Cruz de 'Guerra de La classe o 4.0 grupo de metralhadoras pesadas do Corpo Expedicionário Português,
constituído pelas 2.:\ e 3, a batarias do 5.0 grupo de metralhadoras do ex6rcito metropolitano, pela sua acção
brilhante nos combates em que interveio em França na
Grande Guerra, distinguindo-se pela coragem e energia
manifestadas por oficiais e praças que o constituíram, lutando na batalha de 9de Abril de 1918 até perder
quási todo o seu pessoal e dando assim esta unidade um
alto exemplo de abnegação, coragem e esfôrço heróico,
sendo-lhe aplivável o disposto nos artigos 41.0 e 42.0 do
decreto n." 8:357, de 25 de Agosto de 1922.
O Ministro da Guerra o faça publicar. Paços do Govêrno da República, 9 de Abril de 1926.- BERNARDINO
MACHADO
- José Esteves da Oonceição Mascarenhas.
Hei por bem decretar, sob proposta do Ministro da
Guerra, que seja condecorado com a Cruz de Guerra
de La classe o general José Domingos Peres, pela
forma brilhante como procedeu durante a campanha de
França em 1917, quando comandante da 2.& brigada do
Corpo Expedicionário Português, demonstrando sempre
a maior coragem, dedicação e espírito de disciplina,
sendo um exemplo dA qualidades militares.
Paços do Governo da República; 9 de Abril do 1926.BERNARDINO MACHADO
- José Esteves da Conceição
Mascarenhas.
Hei por bem decretar, sob proposta do Ministro da
Guerra, que seja condecorado com a Cruz de Guerra
de 1. D. classe o coronel na situação de reserva Adolfo
de Almeida Barbosa, pela maneira brilhante como procedeu durante a campanha em França em 1917, quando
comandou a 4.:\ brigada do Corpo Expedicionário Português, evidenciando sempre a maior coragem, dedicação, sspírito de disciplina e serenidade, sendo para os
seus subordinados um grande exemplo de qualidades
militares.

O Ministro da Guerra o faça publicar. Paços do Govêrno da República, 9 de Abril de 1926.- BERNARDINO
MACHADO
- José Esteves da Coneeiçao Mascarenhas.
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Itinislério da Guerra - Repartição do Gabinete
Hei por bem decretar, sob proposta do Ministro da
Guerra, que sejam louvados e conjuntamente condecorados com a Cruz de Guerra das classes que lhes vão indicadas os oficiais e praças em seguida mencionados,
por se acharem ao abrigo do disposto no artigo 5.° do
regulamento para a concessão da Cruz de Guerra, aprovado pelo decreto n.? 3:259, de 26 de Julho de 1917:
Cruz de Guerra de 1.' classe

Major na situação do reserva Almiro José Pereira de
Vasconcelos, pela maneira como no Oorpo Expedicionário Português exerceu o comando da sua bataria nas
acções em que tomou parte, especialmente durante a batalha de 9 de Abril de 1918, em que, estando em posição
avançada com as peças sem abrigo e cortadas, além de
quási todas as outras, as ligações com o coman-do de
artilharia de que depondia directamente, deu distintas
provas de iniciativa e coragem, resistindo até quo, sob a
ameaça imediata da infantaria inimiga e ferido gravemente quando os dois únicos subalternos de que dispunha se tinham afastado no cumprimento de missões que
lhes haviam sido confiadas, foi obrigado a vir para a
retaguarda para o Hospital de Sangue, tendo antes
dado ordens às guarnições para que inutilizassem o material e em seguida retirassem.
Capitão de infantaria António Madeira Montês Júnior, já falecido, porque, durante o tempo em que esteve na frente o grupo do seu comando, mostrou coragem. decisão e sangue frio, aparecendo sempre oportunamente onde o perigo era maior e se tornava necessária a sua presença, mantendo, sob a acção dos mais fortes bombardeamentos da artilharia inimiga, inalterável a
sua atitude correcta e serena, dando em todas as circunstâncias um altíssimo exemplo de. valor militar aos
seus subordinados, demonstrando especialmente a sua
valentia no combate da noite de 31 de Dezembro de
1917 e na batalha de 9 de Abril de 1918, em que morreu, batendo-se no sou pôsto.
Tenente de infantaria Francisco de Sousa o Silva
Frias, já falecido, pela bravura e energia quo demons-
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trou nas várias acções em que tomou parte com a sua
unidade, especialmente na batalha de 9 de Abril de 1918,
cm que, batendo-se no seu pôsto, foi ferido mortalmente.
Tenente de infantaria António Pais Andorinho Falcato, já falecido, pela muita coragem e dedicação que
revelou nas ocasiões do perigo, mantendo sompre inexcedível sangue frio e espírito ofensivo, animando e incitando os seus subordinados, designadamente na batalha
de 9 de Abril de 1918, em que, depois de esgotados todos os recursos de defesa em Laventie e cortadas as
comunicações, num rasgo de heroísmo, arrastou consigo
para a frente o pessoal que lhe restava, sendo atingido
no trajecto pelo fogo do inimigo e morrendo gloriosamente.
Tenente de infantaria. Afonso Fino Bento de Sousa,
já falecido, pela forma por que desempenhou as funções
de agente de ligação por vezes sob os violentos bom bardeameutos que sofreu o sector de Fauquissart e princípalmente pela maneira como no dia 9 de Abril de 1918
exerceu o comando de uma secção da 2. a bata ria do 4.
grupo de metralhadoras pesadas na linha das aldeias
do forte d'Esquin, que defendeu heroicamente até morrer,
tendo antes, com o fogo das suas metralhadoras, repelido dois ataques de forças inimigas, que só ao terceiro se
apoderaram das posições, depois de morta quási toda a
guarnição.
0

Cruz de Guerra de 2.· classe

Tenente do 3.0 grupo de metralhadoras Jorge Martins
Nogueira Soares, pela serenidade de que deu provas em
todos os bombardeamentos e ataques sofridos pelo grupo
a que pertencia, e em especial pela coragem e decisão
que manifestou no dia 9 de Abril de 1918 no comando
da sua secção de metralhadoras,
com a qual, apesar de
haver muitos mortos e feridas, resistiu valentemente até
cair prisioneiro, não sem ter inutilizado o material à vista
do inimigo.
Tenente de infantaria, em serviço no Parque de Material Aeronáutico, Lino Augusto Leão Teixeira, pela
coragem e decisão que revelou nas várias acções em que,
com a sua bataria, tomou parte, designadamente na batalha de 9 de Abril de 1918, em que comandou energí-
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cam ente a sua secção, resistindo nas suas posições até
que, surpreendido e atacado à granada de mão pela retaguarda por fõrças inimigas, numa grande superioridade numérica, foi feito prisioneiro, não sem que, apesar de feridas parte das guarnições das metralhadoras,
tivesse ainda destruído os blocos e parte do restante
material.
Tenente do serviço de administração militar Manuel
Afonso do Paço, do 2.° batalhão de artilharia de costa,
pela coragem e decisão que manifestou em diversas circunstâncias, e designadamente no dia 9 de Abril de 1918,
como comandante de uma secção de metralhadoras, cujas
secções se agüentaram brilhantemente nos seus postos
de combate, rendendo-se só depois de esgotados todos
os recursos de defesa e perante a grande superioridade
do inimigo que es envolveu.
Segundo sargento Manuel António Gonçalves, do regimento de artilharia n." 4, porque, no dia 9 de Abril
de 1918, recebida ordem para proceder ao remuniciamento da bataria, saíu do escalão, que estava sendo bombardeado, com oito carros de munições e, depois de
atravessar uma densa barragem de artilharia inimiga,
deu inteiro e rápido cumprimento àquela ordem, removendo as dificuldades suscitadas pelas perdas de pessoal
e animal e avarias do material, dando manífestas provas
de coragem, iniciativa, zêlo e dedicação pelo serviço.
Soldado Francisco Balbino, n.? 28 da 2.3 companhia
do regimento de infantaria de reserva n.? 11, porque,
durante o combate de 9 de Abril de 1918, manteve-se
sempre no seu põsto com a soa metralhadora de que
era n. o 1 e, quando esgotados os tambores da mesma,
continuou com uma espingarda, resistindo até à última,
tendo sido feito prisioneiro por três vezes; das duas primeiras fugiu ao inimigo, indo logo empunhar uma espingarda para continuar a bater-se, mostrando assim coragem e completo desprêzo pela vida.
Cruz de Guerra de 3." ola@lIo

Capitão miliciano, do quadro especial de artilharia de
campanha, José Meneses 'I'ôrres, porque no dia 9 de
Abril de 1918 confirmou as suas qualidades militares,
manifestando sempre extrema coragem durante o fortís-
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simo ataque inimigo, oferocendo-se com a maior boa vontade para as missões mais arriscadas e contribuindo para
suprir com a sua manifesta abnegação e já conhecida
competência a falta de cinco subalternos, concorrendo
com a sua atitude para que os soldados suportassem
êsse formidável bombardeamento, respondido pela bataria em posição avançada e inteiramente a descoberto.
Tenente do regimento de infantaria n. o 12 Pedro J oaporque, tendo passado a noite de 8 para 9 de
Abril de 1918 na La linha e sendo encarregado de coo
mandar uma patrulha de reconhecimento às defesas acessórias do inimigo, conseguiu, apesar de dificuldades de
ocasião, como eram o terreno completamento cortado e
encharcado e a escuridão completa em que operava, desempenhar-se cabalmente da sua missão, obtendo importantes informações não só acerca do objectivo que lhe
fõra dado, mas também acêrca dos movimentos extraordinários do inimigo, e no dia 9, quando o comandante da
companhia foi forçado a deslocar-se para a retaguarda,
encarregou-se de permanecer no local evacuado pelo referido comandante até que as tropas da 1.8 linha tivessem tempo de retirar para a 2. a e ser comunicado às
metralhadoras pesadas o momento preciso para abrirem
os seus fogos sõbre a L." linha, cumpriu inteiramente
também esta missão de que resultou cair em poder do
inimigo, tendo manifestado coragem, sangue frio e uma
nítida compreensão dos seus deveres.
quím,

Tenente do 5.0 grupo de metralhadoras Fernando de
Oliveira Leite, pela muita competência e zêlo que revelou no desempenho dos serviços de que foi encarregado,
a par da coragem, actividade o energia que mostrou em
várias ocasiões de perigo. Em todos os ataques que sofreu o sector de Fauquissart manteve sempre inalterável serenidade e correcção, especialmente na madrugada
de 1 de Janeiro de 1918. Na batalha do 9 de Abril de
1918, perdida já a esperança de se agüentar em Lavontie
e depois de morta ou aprisionada grando parte do pessoal do grupo de que fazia parte, dirigiu-se à secretaria,
inutilizou os papéis que julgou de interêsse para o inimigo, indo em seguida por sua iniciativa para uma trincheira à retaguarda de Lavantíe, ocupada por tropas
inglesas, onde se bateu até ser feito prisioneiro com
estas tropas.
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Ex-alferes de artilharia Raúl Pereira de Araújo, porque no dia 9 de Abril de 1918 confirmou as suas qualidades militares, manifestando sempre extrema coragem
durante o fortíssimo ataque inimigo, oferecendo-se com
a maior boa vontade para as missões mais arriscadas e
contribuindo para suprir com a sua manifesta abnegação
e já conhecida competência a falta de cinco subalternos,
concorrendo com a sua atitude para que os soldados suportassem êsse formidável bombardeamento, respondido
pela bataria em posição avançada e inteiramente a descoberto.
Segundo sargento José Lopes, do regimento de artilharia n." 3, porque durante o bombardeamento do dia
9 de Abril de 1918, respondido pela sua bataria em posição avançada e inteiramente a descoberto, desempenhou-se de vários serviços do que foi encarregado, desde
chefe de peça a todos os outros de que havia necessidade
de momento, tais como o remuniciamento parcial das diferentes secções, a remoção de cartuchos e o transporte
de munições para a posição desde o local da descarga,
distando cõrca de 600 metros, mostrando sempre a maior
dedicação, boa vontade, sangue frio e coragem.
Segundo sargento Acácio Augusto Saraiva, do 2. o grupo
de batarias de reserva, porque suportou com o maior
sangue frio e serenidade todo o bombardeamento de dia
9 de Abril de 1918, respondido pela sua bataria em posição avançada e inteiramente li. descoberto, cumprindo
com todo o zêlo o seu dever de chefe de secção, manifestando o maior interêsse para o melhor efeito do fogo,
cooperando na inutilizacão do material quando para tal
foi dada ordem, mostrando notável coragem na execução de todos os servidos.
Segundo sargento Francisco Nunes Zibreira, do regimento de infantaria n.? 1, porque na noite de 8/9 de Abril
de 1918, fazendo parte de uma patrulha de reconhecimento às defesas acessórias inimigas se desempenhou
cabalmente da sua missão, cooperando por forma hábil,
enérgica e resoluta com o seu comandante, mantendo-se
depois, no dia 9, durante a ofensiva do inimigo com
denodado valor e sangue frio, procurando conservar o
moral dos soldados que comandava, ao mesmo tompo
que prestava todas as informações ao comando, recor-
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rendo, a qualquer meio de ligação, c dirigindo os trabalhos
de salvação dos seus camaradas soterrados, não tendo
abandonado o seu poste na mais critica das situações e
apesar do violento e desusado bombardeamento.
Segundo sargento António Maria da Silva, do regimonto de infantaria n. o 32, porque, no dia 9 de Abril
de 1918, apesar de ferido, e inutilizado quási todo o pessoal e material da sua posição, resistiu até ficar prisioneiro com os dois serventes que lhe restavam.
Segundo sargento Álvaro Augusto Esteves, do 5. o grupo
do metralhadoras, desaparecido, pela coragem que manifestou na batalha de 9 de Abril do 1918, animando os
seus soldados e morrendo depois de ter ajudado a repelir por duas vezes as fôrçàs inimigas assaltantes.
Segundo sargento José Nunes Pereira Xisto, do 5. o grupo
de metralhadoras, já falecido, porque na batalha de 9 de
Abril de 1918, depois de perdido quásí todo o pessoal e
material do grupo, foi, por sua iniciativa, encorporar-so
numa linha de tropas de infantaria inglesa à retaguarda
de Laventie, batendo- se até ficar prisioneiro com estas
tropas.
Segundo sargento N orberto Rodrigues, do 7.0 grupo
de metralhadoras, já falecido, pela coragem que manifestou no dia 9 de Abril de 1918, mantendo sempre nos seus
postos, apesar de quási completamente destruídos os
seus abrigos, os seus soldados, e defendendo energicamente a sua posição de metrnlhadora omquanto pode resistir à superioridade do inimigo.
.
Segundo sargento Manuel Fernandes Pereira, do quadro dos sargentos do secretariado militar, por, no dia 17
de Março de 1918, se ter distinguido pelo sangue frio
e abnegação que revelou sob a acção de um violento
bombardeamento, não abundonando um carnarada ferido.
Na batalha de 9 de Abril de 1918 manteve-se sempre em
ligação com o seu comandante de secção, conservando-se
no seu pôsto, que só entregou depois de surpreendido
pelo inimigo que o atacou pela retaguarda e por surpresa, tendo contudo inutilizado parte do material.
Segundo sargento Manuel Couchinho, do quadro dos
sargentos do secretariado militar, porque, fazendo parte
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(lo batalhão do regimento de infantaria n.? 1 e tendo sido
mandado com a sua secção de metralhadoras,
na noite de
8/9 de Abril, para o saliente do sector de New Chapelle,
designado
por «Bico do Pato», aí repeliu, durante a
noite, patrulhas
inimigas que duas vezes tentaram avançar em direcção ao seu pôsto, no qual se manteve durante o violento e demorado bombardeamento
de 9, até
que, arrasados
os entrincheiramentos,
foi ainda tentar
prolongar
a resistência nos da La linha, em quanto teve
munições, seguindo depois, tendo o cuidado de inutilizar
o .material, pura o local do comando do batalhão, onde
foi gravemente
ferido por estilhaços de granada, tendo- o
já sido por tiro de espingarda
durante o trajecto, demonstrando
o seu procedimento
coragem e muita dodícação no cumprimento dos seus deveres.
Segundo sargento José Pinho dos Santos) da 2.& companhia de reformados,
pelo desembaraço
e energia que
manifestou
em diversas circunstâncias
e, em especial, a
bravura com que se bateu na batalha de 9 de Abril de
1918, até quási esgotar por completo as munições da
sua metralhadora,
tendo ainda ao ser assaltado à granada de mão e à baioneta pelo inimigo a serenidade bastante para antes de ser aprisionado
inutilizar o material.
Primeiro
cabo Alberto
Cardoso, n.? 424 da 3.3 bataria do regimento de artilharia n. o 7, já falecido, porque, no dia 9 do Abril de 1918, manifestou a maior dedicação pelo serviço, com desprêzo completo da própria
vida, empregando
todos os esforços para obter ligações
para o grupo ou outras batarías, percorrendo
o emendando as linhas que encontrava partidas, sempre debaixo
de fogo o com a maior coragrm,
até que foi atlngido por
uma. granada que lho cortou as pernas o o matou.
Primeiro
cabo Aníbal Amaral, n." 361 da La bataria
do 2.° grupo de baterias de reserva, pela coragem e dodicacão quo manifestou
durante o dia 9 de Abril de
1918, com desprêzo
compieto da própria. vida, empregando todos os esforços para obter ligações, percorrendo
e emendando
todas as linhas partidas,
sempro debaixo
de fogo, só retirando com o pessoal da bataria,
Primeiro cabo servento António Brás, n. o 15 da 1.a bataria do 2.0 grupo de butarias de reserva,
porque no
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combate de 9 de Abrll de 1918, estando a sua bntaría
em posição avançada e completamente a descoberto respondendo ao bombardeamento inimigo, portou-se com
sangue frio e valentia que despertaram por uma forma
.particular a atenção dos sous superiores, e, logo que viu
inutilizado por grande ferimento o sou comandante de
bataria, ofereceu- se para o conduzir, percorrendo, até
encontrar um auto- ambulância, o trajecto de quatro quilómetros através de todas as dificuldades e perigos e
sob a acção da artilharia inimiga.
Primeiro cabo Júlio António Palmas, n." 7 da 3.:1.companhia do regimento de infantaria de reserva n.? 11,
porque, sendo chefe de uma secção de metralhadoras
no dia 9 de Abril de 1918, manteve-se sempre com
o máximo sangue frio e coragem, esgotando todos os
tambores da metralhadora e só a largando ao ficar gravemente ferido com uma granada de mão.
Primeiro cabo artífice Már~o Luís dos Santos, D.° 59
da 1.:1.companhia do regimento de infantaria de reserva
n.? 28, porque na batalha de 9 de Abril de 1918, depois
de se certificar de que o grupo estava perdido, foi, por
sua iniciativa, oncorporar-se numa linha de tropas inglesas à retaguarda de L aventíe , onde corajosamente se
bateu até ficar prisioneiro com estas tropas.
Primeiro cabo António Alexandre, n. o 881 da 7':' companhia do 1.0 grupo de companhias de saúde, já falecido,
pela valentia com qno so portou no dia 9 de Abril de
1918, estando a sua bataría em posição avançada e a
descoberto, socorrendo, com os fraquissimos recursos de
que a bataria dispnnha, todos os feridos com fi maior
solicitude e abnegação, nunca abandonando a posição da
bataria, sondo vítima da sua dedicação, morrendo em resultado de ferimento de granada.
Segundo cabo Manuel Fernandes Brnnqnínho Júnior,
n." 4 da 2.a companhia do regimento de infantaria de reserva n." 24, porque, apesar de ferido, manteve-ao corajosamente no dia 9 .de Abril de 1918, não largando a
sua metralhadora, não deixando de fazer fogo de barrar
a passagem ao inimigo até ser feito priaionoíro. Não
largou a metralhadora para ser pensado, continuando o
seu serviço cheio de sangue, mostrando a maior abnega-
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Segundo cabo António de Almeida, n. ° 28 do regimento de infantaria de reserva n.? 28, porque na batalha
de 9 de Abril de 1918, sendo quarteleiro da bataría,
dispôs todo o material a seu cargo pronto para marchar,
e, depois de ver o grupo perdido, foi por sua iniciativa
encorporar-se numa linha de tropas inglesas à retaguarda
de Laventie, onde se bateu valentemente até ficar prisioneiro com elas.
Soldado José Dias Teixeira, n.? 94 da 10.a companhia
do regimento de infantaria de reserva n. o 23, porque na
batalha de 9 de Abril de 1918, tendo notado que os alemães avançavam pela estrada do Lílle, por sua iniciativa
abriu fogo, sustando o avanço do inimigo até que foi surpreendido e atacado pela retaguarda. Já em combates
anteriores se distinguiu pela maneira como incitava os
seus camaradas a resistir até à última.
Soldado servente José Martins Dinis, da 6.:1 companhia
de reformados, porque em 9 de Abril se ofereceu para
o cumprimento de uma ordeui debaixo de fogo, levando
também um seu camarada ao posto do socorros da Red
House, onde combateu valorosamente ao ludo de Xavier
da Costa até ficar prisioneiro depois de ferido. Manteve
neste dia a maior bravura, coragem e desprõzo pela
vida, aliada a uma grande abnegação.
Cruz de Guerra de 4.· classe

Capitão miliciano do quadro especial do regimento de
infantaria n. ° 14 Porfírio Hipólito da Fonseca Azevedo,
pela coragem e decisão que manifestou como comandante
da secção de metralhadoras que em Março de 1918 guaro
necia o forte de Esquin na linha das aldeias, sondo esta
posição batida com fogos de artilharia durante quásí uma
noite inteira e apesar do fícarcm destruídos por completo
os entrincheiramentos o abrigos, manteve as guarnições
com o moral levantado, nos seus postos de combate.
Tenente do regimento de infantaria n.? 35 Raúl Figueiredo Rodrigues do Almeida, pela coragem e decisão com
que, sendo subalterno da 2. D. bataria do 4.0 grupo de
metralhadoras pesadas do Corpo Expedicionário Português, numa noite de Fevereiro de 1918, durante um
violento ataque, opôs acertadas disposições, mantendo-se
no seu poste com grande sangue frio e boa disposição
moral.
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Tenente miliciano do quadro especial do regimento de
infantaria
n. ° 3 Francisco Elísio Franco Mamede, porque, achando-se de serviço na 1.11 linha quando começou
o bombardeamento
no dia 9 de Abril de 1918, mostrou
uma nítida compreensão
dos seus deveres, e manteve nos
seus postos as guarnições
de metralhadoras
e grauadoiros apesar do intenso e duradouro bomhardeamonto,
animando-as com a sua coragem e sangue frio, combatendo
até quo foi aprisionado
por fórças superiores que surgindo do densissimo nevoeiro o atacaram pela retaguarda.
Segundo
de artilharia
suportou o
9 de Abril
vontade no

sargento José Gomes Correia, do regimento
n.? 7, já falocido, pelo sangue frio com que
violento e demorado bombardeamento
do dia
do H118, manifestando
sempre a melhor boa
serviço e funcionamento
da sua secção.

Segundo
sargento
José Joaquim
Rodrigues,
da Escola. de 'I'íro do Artilharia. de Campanha, pelo sangue frio
com que suportou
o violento e dom orado bombardoa-"
monto do dia 9 de Abril do 1918, mn.nifostando sempre
a melhor boa vontade no serviço e funcionamento
da
sua secção.
Segundo
sargento
Joaquim Mondes Ramos, do regimento do infantaria
n." 1, por ter cumprido sempre durante o dia 9 de Abril de 1918 e sob um violento bombardeamento
as ordens dadas pelo comandante
da companhia, auxiliando-o tanto quanto foi possível nas oxplorações a que foi preciso proceder quando êste diligenciava resistir na 2.3 linha, de ondo retirou com o seu comandante
do companhia,
que sempre
dodicadamente
coadjuvou
até o momento
em que ficaram prisioneiros,
mostrando
muita diligência o boa vontade no cumprimento dos seus deveres.
Segundo sargento Alfredo do Sousa, do regimento de
infantaria.
n.? 1, pontue
no dia 9 do Abril do 1918,
achando-so
na 1.a linha, soubo manter-se
durante a
ofensiva do inimigo com denodado valor e sangue frio,
procurando
conservar
o moral dos soldados
que comandava,
não tendo abandonado
o seu pOsto na mais
crltica das situações, apesar do violento e demorado
bombardeamento.
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Segundo sargento Júlio de Lima Reixa, do regimento
de infantaria n. ° 1, porque na batalha de 9 de Abril de
1918 se salientou pela sua iniciativa, coragem e sangue
frio, sendo um excelente auxiliar do comandante do pelotão na manutenção das guarnições dos diferentes postos da La linha.
Segundo sargento José Afonso de Figueiredo, do regimento de infantaria n. ° 1, porque na ocasião da batalha de 9 de Abril de 1918 conservou-se sempre no seu
pósto na 1.11 linha, animando os soldados da sua secção e
mostrando muita coragem e sangue frio.
Segundo sargento Augusto Gil das Neves, do regimento de infantaria n.? 1, já falecido, porqlle no dia 9
de Abril de 1918, achando-se na La linha, soube manter-se durante a ofensiva do inimigo com denodado valor
e sangue frio, procurando conservar o moral dos soldados que comandava, não tendo abandonado o seu põsto
na mais critica das situações, apesar do violento e demorado bombardeamento.
Segundo sargento miliciano João Ramiro Pombeiro,
do regimento de infantaria n." 1, já falecido, porque,
sendo comandante de uma secção na 1.& linha no combate no dia 9 de Abril de 1918, deu sempre provas de
serenidade, coragem e sangue frio durante o intenso e
prolongado bombardeamento, mostrando uma nítida comprensão dos seus deveres, contribuindo muito com o seu
exemplo para manter na linha as tropas directamente
sob as suas ordens.
Segundo sargento António Filipe Alves, do regimento
de infantaria n.? 1, já falecido, pela muita coragem e
sangue frio que manifestou no dia 9 de Abril de 1918,
mantendo-se no seu posto e incitando e animando as pr3.ças, sendo ferido com um tiro na cabeça.
Segundo sargento Estêvão Augusto Pires, do 5.° grupo
de metralhadoras,
falecido, pela coragem que sem pro
manifestou em todas as acções cm que tomou parto, animando a guarnição da sua metralhadora no combate de
9 de Abril de 1918 e batendo-se até a morte.
Segundo sargento
infantaria de reserva

Alfredo Gomes, do regimento de
1, porque no dia 9 de Abril de

0,°
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1918, achando-se na La linha, soube manter-se durante
a ofensiva do inimigo com denodado valor e sangue frio,
procurando conservar o moral dos soldados que comandava, não tendo abandonado o seu posto na mais crítica
das situações, apesar do violento e demorado bombardeamento.
I
Segundo sargento miliciano Armando Patrício, do regimento de infantaria de reserva n. ° 1~ pela muita coragem e sangue frio que manifestou 1'10 dia 9 de Abril
de 1918, mantendo-se no seu põsto e incitando e animando as praças.
Primeiro cabo servente Aníbal Ferreira, n.? 6 da
brigada n.? 4 de caminhos de ferro, pela boa vontade e
dedicação que sempre mostrou pelo serviço e pela bravura e galhardia com que, sob o violento e demorado
bombardeamento do dia 9 de Abril de 1918, respondido pela sua bataria em posição avançada e a descoberto, cumpriu o seu dever.
Primeiro cabo servente José Monteiro do Vale, n. ° 127
da 1.1l bataria do 2.° grupo de batarias de reserva, pela
boa vontade e dedicação que sempre mostrou pelo serviço e ainda pela coragem e galhardia com que, sob o
violento e demorado bombardeamento do dia 9 de Abril
de 1918, respondido pela sua bataria em posição avançada e inteiramente a descoberto, cumpriu o seu dever.
Primeiro cabo servente Joaquim Pereira, n." 132 da
La bataria do 2.° grupo de bafarias de reserva, pela
boa vontade e dedicação que sempre mostrou pelo serviço e pela coragem o galhardia com que, sob O violonto
e demorado bombardeamento do dia 9 de Abril de 1918,
respondido pela sua bataria em posição avançada e inteiramente a descoberto, cumpriu o seu dever.
Primeiro cabo servente José Dias, n.? 374 da La bataría do 2.0 grupo de bntnrias do reserva, pela boa vontade e dedicação que sempre mostrou e pela bravura
e galhardia com que, sob o violento e demorado bombardeamento do dia 9 de Abril de 1918, respondido pela
sua bataria em posição avançada e a descoberto, cumpriu
o seu dever.
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Primeiro cabo servente Francisco Marques, n. o 79 da
2.11 bataria do 2.0 grupo de batarias de reserva, pela
boa vontade é dedicação que sempre mostrou pelo serviço e pela coragem e galhardia com que, sob o violento
e demorado bombardeamento do dia 9 de Abril de 1918,
respondido pela sua bataria em posição avançada e inteiramente a descoberto; cumpriu o seu dever.
Primeiro cabo servente Benjamim Ramalho, n. o 80 da
2.11 bataria do 2.0 grupo do batarías de roserva, pela
boa vontade e dedicação que sempre mostrou pelo serviço e pela bravura e galhardia com que, sob o violento
e demorado bombardeamento do dia 9 de Abril de 1918,
respondido pela sua bataría em posição avançada e inteiramente a descoberto, cumpriu o seu dever.
Primeiro cabo servente António Veiga, n." 132 da
2.=-bataria do 2.0 grupo de batarias de reserva, pela
boa vontade e dedicação que sempre mostrou pelo serviço e pela bravura e galhardia com que, sob o violento
e demorado bombardeamento do dia 9 de Abril de 1918,
respondido pela sua bataria em posição avançada e inteiramente a descoberto, cumpriu o seu dever.
Primeiro cabo servente José de Almeida, n.? 164 da
2. a bataria do 2.0 grupo de batarias de reserva, pela
boa vontade e dedicação que sempre mostrou pelo serviço e pela bravura e galhardia com que, sob o violento
e domorado bombardeamento do dia 9 de Abril de 1918,
respondido pela sua bataria em posição avançada e inteiramente a descoberto, cumpriu o seu dever.
Primeiro cabo Frederico Pereira Murta, n. o 151 da
3. bataria do 8. grupo de metralhadoras, falecido,
porque em Março de 1918, durante um raid em que o
inimigo chegou a entrar nas nossas linhas, atravessou
caminhos e trincheiras do comunicação fortemente batidas por artilharia e metralhadoras, indo, com manifesto
desprêzo pela vida, transmitir uma importante ordem às
posições da frente; sempre se ofereceu, em casos graves, para missões arriscadas.
II

0

Primeiro cabo José Adelino Pereira Ooutinho de Vilhena, n.? 143 da 10.a companhia do regimento de infantaria de reserva n.? 1, porque no dia ü de Abril de
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1918 revelou muita coragem num pôsto da 1.11 linha
animando os seus camaradas, apesar do violento bombardeamento a que estiveram sujeitos durante longas
horas.
Primeiro cabo servente Manuel Albino, da 4.11 companhia de reformados, pela boa vontade e dedicação que
sempre mostrou pelo serviço e pela bravura e galhardia
com que, sob o violento e demorado bombardeamento
do dia 9 de Abril de 1918, respondido pela sua bataría
em posição avançada e inteiramente a descoberto, cumpriu o seu dever.
Soldado José de Azevedo, n.? 174 da 2.a bataria do
3.° grupo de metralhadoras, porque no dia 9 de Abril
de 1918, depois de libertado dos escombros do seu abrigo demolido por uma granada no início do bombardeamento inimigo, correu para a sua metralhadora e, animando os seus camaradas, bateu-se corajosamente até
que a posição foi assaltada o tomada pelo inimigo.
Soldado Manuel Francisco Brás, n.? 687 da 3.a companhia do regimento de infantaria n. ° 1, porque no dia 9
de Abril de 1918, fazendo parte de um grupo de apoio
à metralhadora pesada do reduto Church, se salientou
pela sua valentia, mostrando despreze pela vida.
Soldado Artur da Silva, n.? 466 da 4.11 companhia
do regimento de infantaria n. o 1, pela coragem que demonstrou e iniciativa que, sob o violento bombardeamento, desenvolveu no dia 9 de Abril de 1918 na salvação do camaradas soterrados na 1.11 linha, mantendo-se
dedicadamente no desempenho dêste serviço até ser
aprisionado.
Soldado Manuel de Oliveira Lourenço, n,o 28 da
6. a companhia do regimento de iufantaria de reserva
n.? 11, porque no dia 9 de Abril de 1918 se manteve
com a maior coragem no seu pôsto, não obstante o violento e demorado bombardeamento, deixando de fazer
fogo só depois de esgotadas as munições, tendo o cuidado
de destruir a metralhadora antes de ser aprisionado.
Soldado Vítor Baptista Paisínho, n. ° 5 da 7.· companhia do regimento de infantaria do reserva n." 11, porque
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durante o combate de 9 de Abril de 1918, sendo ordenança, esteve sempre pronto a estabelecer o serviço de
ligações indo por diversas vezes por toda a 2.a linha
transmitir ordens, sempre com a melhor boa vontade e
coragem.
Soldado António Alves da Costa, n.? 24 da 5.a companhia do regimento de infantaria de reserva n.? 24,
porque no dia 9 de Abril de 1918 dirigiu- se, debaixo
de fogo, do abrigo para a posição da metralhadora defendendo-a até ficar prisioneiro; animando os seus companheiros durante o combato e tratando os feridos, revelou coragem e decisão.
Soldado Samuel Pinto, da 7.- companhia de reformados, porque no dia 9 de Abril se manteve com a maior
coragem no seu pôsto, não obstante o violento bombardeamento, deixando de fazer fogo só depois de esgotadas as munições, tendo tido o cuidado de destruir a
metralhadora antes de ser aprisionado.
O Ministro da Guerra o faça publicar. Paços do
Govêrno da República, 9 de Abril de 1926.- BERNAU
DINO MACHADO
-José
Esteves da Conceição Mascarenhas,
A

linislério

da Guerra - Repartição do 'Gabinete

Hei por bem decretar, sob proposta do Ministro da
Guerra, quo seja condecorado com a medalha militar de
prata da classe de bons serviços, letra C, o tenente do
regimento de cavalaria n." 7 José Martins de Campos
Ferreira, por se achar ao abrigo do disposto na alínea
a) do § 2.° do artigo 8.° do regulamento para a concessão da medalha de 28 do Setembro de 1917, alterado
pelo decreto n.? 6:093, de 11 de Setembro de 1919.
O Ministro da Guerra o faça publicar. Paços do Govêrno da República, 9 de Abril de 1926.- BERNARDINO
MACIIADO
- José Esteves da Conceição Mascarenhas.

2. o - Portaria
linistério

da Guerra - Repartiçlo do Gabinete

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o tenente do regimento de cavalaria n.? 7 José Martins de Campos Ferreira, pela
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dedicação, lealdade, energia e brilhantes serviços prestados em França no Corpo Expedicionário Português,
como ajudante de campo do comandante da 1.1 divisão,
general Gomes da Costa, devendo estes serviços ser
considerados como extraordinários e importantes.
Paços do Govêrno da República.-José
Esteves da
Conceiçõo Mascarenhas.
3.0-lIinistério

da Guerra - Repartição do Gabinete

Para efeito de averbamento se declara que os oficiais
abaixo mencionados devem ser considerados como tendo
sido oportunamente louvados em Ordem de Brigada do
Corpo Expedicionário Português, pelos serviços que a
cada um dêles vai.indicado i
Capitão do estado maior de infantaria Raúl Emídio de
Carvalho, pela muita dedicação, zêlo pelo serviço e lealdade com que desempenhou as funções de primeiro adjunto do quartel general da 6.11 brigada de infantaria do
Corpo Expedicionário Português, em França, na guerra
contra os alemães.
Tenente de infantaria da guarda nacional republicana.
Júlio Augusto Coucoiro Feio, porque achando-se no dia
9 de Abril de 1918, acidentalmente,junto
ao comandante
da 2.& companhia de que não fazia parte, com êle cooperou na defesa da 2. a linha no sub-sector guarnecido pelo
seu batalhão, manifestando uma nítida compreensão dos
seus deveres.
Tenente miliciauo do regimento de infantaria n." 11
José António Pombinho Júnior, pela justa compreensão
dos seus deveres de que deu provas, cooperando com o
seu comandante de companhia na defesa da 2. a linha no
sub-sector guarnecido pelo seu batalhão.
Tenente médico miliciano da 3.a secção de reserva das
tropas de saúde João Baptista Lopes Monteiro, pela
boa compreensão dos seus deveres profissionais o zêlo
no sou desempenho, indo voluntàriamente, e dando exemplo de desprêzo pela vida, prestar os seus serviços ao
põsto de socorros debaixo dos maiores bombardeamentos.
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Tenente miliciano do serviço de adminisjração militar
Armando Henriques Mousinho da Silveira Barata, do
5. o grupo de companhias de administração militar, pelo
zêlo e dedicação pelo serviço a seu cargo durante o
combate de 9 de Abril de 1918, retirando ordenadamente
de La Gorgue com o que restava do trem de combate
do grupo de metralhadoras de que fazia parte, só depois
de perdidas as posições da. frente, tendo salvado o material.
José Esteves da Conceição Mascarenhas
Está conforme.

o Director

da 1.. Direc~io Geral,

MINISTERIO DA GUERRA
23 DE ABRIL DE 1926

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

publica-se ao exército o seguinte:

1.o -

Portaria

liuistério da Gllerra- f.& Direet10 Geral- 3.a Repartição
Manda o Govêrno da República Portuguesa,
nistro

da Guerra,

sargentos

ajudantes

publicar

pelo Mi-

a Lista da antiguidade dos

e primeiros sargentos das diversas

armas referida a 31 de Dezembro de 1925.
Paços do Govêrno da República, 20 de Abril de
1926.- O Ministro da Guerra, José Esteves da Oonceição Mascarenhas,
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QUADRO AUXILIAR
DO SERVIÇO DE SAÚDE
Escala dos primeIros sargentos
para a promoção a alferes do mesmo quadro,
relativa a 31 de Dezembro de 1925

Nome.

1 J\,lanuel Francisco de Miranda.
2 Alvaro Franco Neto • • .
. . . . •
3 Amadeu Rodrigues.
4 José Gonçalves Miragaia .•.
5 Manuel Alves de Sousa ....
6 Augusto Teixeira de Carvalho.
7 Júlio António da Cruz Chora.
. . . •
8 Júlio Ribeiro Vinagre
9 António Ferreira Vidal. • • ••
10 Raúl de Brito (exposto) ••.•
11 Júlio Rodrigues de Andrade (a) .

Observações

É tenente

miliciano
de infantaria.

12

Hipólito Manuel da Conceição. • •
José Joaquim da Si! va , . • • •
Aníbal Barreira.
. . . . . • • •
,Toaqnim Gaspar da Silva Galopim.
José de Paiva Rodrigues .•...
José Joaquim dos Reis.
. . .
Raúl Evangelista
de Oliveira.
António Dias da Silva..
.
Lindolfo Martins Ferreira
21 Alberto de Campos Lôbo •
22 Manuel José Correia.
• .
23 Manuel Robalo dos Santos . .
2i Albano Joaquim Pinto da. Silva.
. . . • . . ..
.
25 Manuel.Coelho.
26 Domingos Fernandes Barbosa Júnior
27 José de Matos ...•..••...
28 António Marques Proença
29 Augusto Luís . . • . . •
30 António Fornelos . . . .
31 António Afonso da Silva .•
•
32 Joaquim Ramalho Caçador.
33 Diniz At1~usto. . . . . . . . . •
34 Evaristo Gomes da Silva Carvalho.
35 Edmundo de Sousa Brandão. • • •

13
14
15
16
17
18
19
20

.

(,,) Requereu a .ua Inelusão na cscal a de acesso ao posto de alferel.
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Obituário

1926
Fevereiro 21- Major médico miliciano da reserva territorial
Eleutério da Cunha Santa Rita.
Março 24- Capitão farmacêutico Serafim Alves Pereira.
Abil
1- Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia Francisco Martins Jorge.
»
3 - Capitão de infantaria Henrique de Sousa e capitão na situação de reserva António Marques.
»
10- Major de infantaria Eduardo Mário da Silva
Valente.
»
17 -Coronel na situação de reserva José Gonçalves
Cabrita.

José Eeteoes da Ooneeição Mascarenhas.

Está conforme.

o

Dlredor da 1.' Dlreeolo Geral,

!

MINIST~RIO DA GUERRA
24 DE ABRIL DE 1926

DO

ORDEM

EXERCITO

(2.a Série)
publica-se ao exército o seguinte:

1.'-Lei

.

liaistério da Gum -lepartiç1 ••
Lei

n.O

0

Gahinde

1:861

Em nome da N ação, o Congresso da República decreta, e eu promulgo, a lei seguinte:
.Artigo único. O primeiro cabo reformado Gustavo
González D' Elpaz, condecorado com a medalha de prata
de valor militar e louvado por ter revelado grande coragem, valor e intrepidez, ficando gravemente ferido no
peito e num braço, é considerado para todos os efeitos
ao abrigo das disposições aplicáveis aos mutilados de
guerra.
O Ministro da Guerra a faça imprimir, publicar e correr. Paços do Govêrno da República, 19 de Abril de

1926.- BERNARDINO
ceição Mascarenlias.

MACIIADO -

José Eetece« da Con-

2.° -Decreto
liuistério da Gucrra- ta DirecçãoGeral- P Repartição
Hei por bom decretar sob proposta do Ministro da
Guerra e nos termos da lei n. ° 1:817, de 12 de Ag ....sto
e decreto n.? 11:077, de 14 de Setembro do ano findo,
que se pague
subsídio mensal do 6~ a D. Antónia
Carvalho Vieira da Cunha, viúva do capitão reformado

°
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2.' Sârle

9

.José Maria da Cunha; D. Manuela Garcia Portals de
Almeida Soares, viúva do capitão de caçadores n. o 7,
Inácio José de Sousa do Almeida Soares e a D. Carolina Rosado Araújo Cunha, viúva do general reformado,
Miguel Maria de Araújo Cunha.
O Ministro da Guerra o faça publicare-c- Paços do
Govêrno da Repúblíca em 10 de Abril de 1926.- BERNARDINO
MACHADO - José Esteves da Conceição Mascarenhas.

3. o -

Por decreto de 31 do mês findo:
Ministério da Guerra - ta Direcção Geral-

2,&

Repartiçlo

Regimento de sapadores mineiros

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, supranumerário, o alferes do mesmo quadro, supranumerário, Manuel João Ferreira, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 31 de Dezembro de

1925.

Batalhão de pontoneiros

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, supranumerário, o alferes do mesmo quadro, supranumerário, Agostinho Rodrigues Fernandes, contando a
antiguidade, para todos os efeitos, desde 31 de Dezembro
de 1925.
Regimento de artilharia n.· 1

Tenentes do quadro auxiliar dos serviços
ria, supranumerários,
os alferes do mesmo
pranumerários,
Eduardo Pereira Coutinho
Evangelista, contando ambos a antiguidade,
os efeitos, desde 31 de Dezembro de 1925.

de artilhaquadro, sue Alfredo
para todos

Regimento de artilha.ria n.· 2

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
supranumerário,
o alferes do mesmo quadro, supranumerário, Vorgllio da Costa Rosa, contando a antiguidado, para todos os efoitos, desde 31 do Dezembro de

1925.

Regimento de artilharia n.· 3

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, supranumerário, o alferes do mesmoe quadro, supranumerário, José Paiva de Almeida, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 31 de Dezembro de

1925.

2.· Série
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Regimento de artilharia n.· 15

Tenentes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, supranuruerários,
os alferes do mesmo quadro, supranumoráríos,
Adriano Teixeira Correia e Domingos.
Felizardo da Cruz, contando ambos :l antiguidade, para.
todos os efeitos, desde 31 de Dezembro de 1925.
Regimento de artilharia

n.· 6

Tenente do quadro auxiliar dos serviços do artilharia,
supranumerário,
o alferes do mesmo quadro, supranumerário, Augusto Rodrigues de Sousa, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 31 de Dezembro
de 1925.
Regimento de infantaria n.·

I)

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
supranumerário,
o alferes do mesmo quadro, supranumerário, João Pereira, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 31 de Dezembro de 1925.
Regimento de infantaria

n.· 21

Tenente chefe de música, o alferes chefe de música
António da Costa Lança, contando a antiguidade, para.
todos os efeitos, desde 11 do corrente mês.
Regimento de infantaria. n.· 23

Tenente chefe de música, o alferes chefe de música
António de Campos Folizes, contando a antiguidada,
para todos os efeitos, desde 11 do corrento mês.

4. o - Por decretos de 3 do corrente mês:
lIioistério da Guerra - U Direcção Geral- 2. a Repartição
Regimento de infantaria de reserva n.s 3

Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do regimento de infantaria n.? 3 Alfredo Simões Viana, nos
termos da alínea b) do artigo 2.0 da lei n. o 743, do 24
de Julho de 1917.
Regimento de infantaria de reserva n.· 10

Alferes miliciano de reserva. o alferes miliciano do
6.0 grupo de metralhadoras Alberto Joaquim dos Santos, nos termos da alínea b) do artigo 2.° da lei n.? 743,
de 24 de Julho de 1917.
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de reserva n.s 14

Alferes milicianos de reserva, os alferes milicianos do
regimento de infantaria n," 14 António Cardoso e Joaquim Alberto da Silveira c Cunha, ambos n08 termos da
alínea b) do artigo 2.° da lei n." 743, do 24 de Julho de
1917.
Regimento de infantaria de reserva n.O 16

Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do regimento de infantaria n." 16 Carlos Ponces de Oliveira
Pires, nos termos da alínea b) do artigo 2.° da lei n.? 743,
de 24 de Julho de 1917.
Regimento de infantaria de reserva n.O30

Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do regimento de infantaria D.O 30 Benedito Fernandes, nos
termos da alínea b) do artigo 2.0 da lei n. o 743, de 24
de Julho de 1917.
Disponibilidad.e

O tenente de infantaria, adido, com licença ilimitada,
Fernando Zangarilho Garção, por estar ao abrigo do artigo LOdo decreto D. o 11:214, de 30 de Outubro do ano
findo.
Adido

O tenente do grupo de batarias de artilharia a cavalo
António Rodrigues Janeiro Borges, por lhe ter sido concedida licença ilimitada.
Ifinislério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 6. a Reparlição
Batalhão de pontoneiros

Tenente veterinário, o tenente veterinário, adido, José
de Deus Pereira Maximiano, que de regresso do Ministério das Colónias se apresentou em 29 do Março do corrente ano.

5. o _. Por decretos de t O do corrente mês:
Minislério da Guerra - t •a Direcção Geral- 2. a Reparlição
Conêedidas as vantagens de que trata o § único do artigo 6.° do decreto n." 5:n70, de 10 do Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,

2.' Série
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a contar das datas que lhes vão designadas,
em seguida mencionados:

347

aos oficiais

Corpo do estado maior

Coronel Amílcar de Castro Abreu o Mota, desde 1 de
Dezembro do 1925, por ter completado o tempo de serviço efectivo desde a sua promoção a tenente, necessário
para o terceiro aumento de 10 por cento sõbre o sõldo.
Engenharia

Major José dos Anjos, na Direcção do Serviço Automóvel Militar, desde 1 de Dezembro de 1925, por ter
completado o tempo de serviço efectivo desde a sua promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento de
-10 por cento sobre o sõldo.
Capitães: Eduardo Evangelista do Carvalhal, no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, desde 1 de
Dezembro de 1922; José da Cunha Lamas, adjunto do
Serviço de Torpedos Fixos, desde 1 de Novembro de
1924, ficando nula e de nenhum efeito a parte do decreto
de 16 de Maio de 1925 que lhe concedeu as mesmas
vantagens,por terem completado o tempo de serviço efectivo desde a sua promoção a tenente, necessário para o
primeiro aumento de 10 por cento sobre o sõldo.
Artilharia a pé

Coronéis: Jo11.oLuís Crisóstomo da Silva e graduado
Frederico António Lopes, na situação de rosorva, desde
1 de Dezembro de 1924 até a data da sua passagem à
situação de reserva; Eduardo Frederico Cavaleiro Melquíades, no campo ontrincheirado de Lisboa, o Carlos
Josó dos Santos o Silva Júnior, na situação do roserva,
desde 1 de Dezembro de 1924, ficando nula e de nenhum
efeito a parte do decreto de 12 de Dezembro de 1925
quo lhes concedeu as mesmas vantagens, por terem completado o tempo de serviço efectivo desde a sua promoção a tenente, necessário para o terceiro aumento de 10
por cento sõbre o sõldo ; José Eduardo Valejo Marques,
no campo entrincheirado de Lisboa; Manuel Luís Mendes, na situação do reserva, desde 1 de Dezembro de
1924, ficando nula e de nenhum efeito a parte dos deci etos, respectivamente, de 12 e 31 de Dezembro de 1925
que lhes concederam as mesmas vantagens; Florido Munhoz Bastos da Fonseca, no campo entrincheirado de
Lisboa, desde 14 de Novembro de 1925, por terem com-
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pletado o tempo de serviço efectivo desde a sua promoção a tenente, necessário para o segundo aumento de 10
por cento sôbre o soldo.
Majores: Vasco de Carvalho, director da Escola Preparatória de Oficiais do Secretariado Militar, desde 1 de
Novembro de 1924; João Lapa Fernandes Manuel, no
campo entrincheirado de Lisboa, desde 1 de Dezembro
de 1925, por terem completado o tempo de serviço efectivo dosde a sua promoção a tenente, necessário para o
primeiro aumento de 10 por cento sõbre o sõldo.
Capitães: José Guilherme Costa Coutinho de Vilhena,
adjunto do Serviço de Torpedos Fixos, desde 1 de Novembro de 1924, ficando nula e de nenhum efeito a
parte do decreto de 16 de Maio de 1925 que lhe concedeu as mesmas vantagens; Augusto César Caiola da
Mota, adido, no Ministério do Comércio, desde 1 de
Dezembro de 1924, por terem completado o tempo de
serviço efectivo desde a sua promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sõbre o
sOldo.
Artilharia de campanha

Coronéis: Alfredo Vítor Coelho de Oliveira, na situação de reserva, desde 1 de Dezembro de 1924, ficando
nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 12 de Dezembro de 1925 que lhe concedeu as mesmas vantagens;
Aníbal Augusto Sanches de Sousa Miranda, inspector interino de artilharia de campanha, desde 1 de Dezembro
de 1925, por terem completado o tempo de serviço desde
a sua promoção a tenente, necessário. para o terceiro aumento de 10 por cento sobre o sõldo ; Eugénio Augusto
Almada Castro Bilstein de Meneses, comandante da Escola de Tiro de Artilharia de Campanha) desde 1 de Dezembro de 1924) por ter completado o tempo de serviço
efectivo desde a sua promoção a tenente, necessário para
o segundo aumento de 10 por cento sobre o sõldo.
Majores : Abel Joaquim 'I'ravassos Valdês, no regimento de artilharia n. o 3, desde 1 de Dezembro de 1924 ;
Raúl do Carmo Simões Pereira, no Arsenal do Exército,
desde 1 de Dezembro de 1924, ficando nula e de nenhum
efeito a parte do decreto de 31 de Dezembro de 1.925
que lhe concedeu as mesmas vantagens, por torem completado o tempo de serviço efectivo desde a sua promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento de 10
por cento sobre o soldo.
Tenentes: Joaquim Bemitério Adrião de Sequeira, no
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regimento de artilharia n. o 1, desde 20 de Dezembro de
1925; Américo Alves Zeferino, no regimento de artilha.
ria n,o 1, desde 24 de Fevereiro do corrente ano, por
terem completado o tempo de 'serviço efectivo como ofícial, nocessário para o primeiro aumento de 10 por cento
sobre o sõldo.
Cavalaria
Tenente Manuel António Louceiro, na guarda nacional
republicana, desde '20 de Dezembro de 1925, por ter
completado o tempo de serviço efectivo como oficial, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sobre
o soldo.
Infantaria
Coronel J osé Augusto Faure da Rosa, vogal da. comissão do Contencioso Militar, desde 1 de Novembro de 1924,
por ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento
sõbre o sõldo.
Tenente-coronel Júlio César Moreira Sales, chefe do
distrito de recrutamento n.? 28, desde 1 de Novembro de
1925, por ter completado o tempo de serviço efectivo
como oficial, necessário para o primeiro aumento de 10
por cento sôbre o sOldo.
Capitães: Joaquim Marques, no regimento de infantaria n.? 9, desde 22 de Fevereiro do corrente ano, por ter
completado o tempo de serviço efectivo como oficial, necessário para o segundo aumento de 10 por cento sobre
o sôldo ; Teodoro Vergilio da Silva Santos, adido, no
Ministério das Colónias, desde 1 de Novembro de 1925;
Aurélio Figueiredo Nunes da Silva, na disponibilidade,
desde 5 de Dezembro de 1925, por terem completado o
tempo de serviço efectivo como oficial, necessário para o
primeiro aumento de 10 por cento sobre o sõl do.
Tenentes: José Maria Caeiro, na disponibilidade, desde
2 de Setembro de 1924; Abel Rodrigues Casaleiro, no
regimento de infantaria n. 07, desde 13 de Janeiro de 1925;
Mário Raúl Carvalho da. Silva, no regimento de infantaria n. o 16, desde 20 de Dezembro de 1925; Domingos
Manuel Martins, no regimento de infantaria n. o 16, desde
9 de Fevereiro do corrente ano; tenentes milicianos: Manuel Martins Dantas de Brito, no regimento do infantaria
n.? 35, desde 8 de Setembro de 1925; Jorge Fernando
da Cruz Vieira, no regimento de infantaria n, o 28, desde
19 de Outubro de 1925; Eurico Augusto da. Silva, no
regimento de infantaria n. o 19, desde 26 de Fevereiro
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do corrente ano, por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sobre o sôldo.
Quadro auxiliar dos servíçoa de engenharia

Tenente Francisco Salgueiro, na Escola de Condutores Militares de Automóveis, desde 20 de Dezembro de
1925, por ter completado o tempo de serviço efectivo
como oficial, necessário para o primeiro aumento de 10
por cento sõbre o soldo.
Quadro dos pioadores militares

Capitão José António de Abreu, no regimento de cavalaria n. ° 9, desde 6 de Dezembro de :1.925,por ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sobre o
sõldo,
Brigada n.s 3 de oaminhos de ferro

Tenente miliciano de reserva, o tenente miliciano de
infantaria António dos Reis, nos termos da alínea b) do
artigo 2.° da lei n.? 743, de 24 de Julho de 1917.
Regimento de artilharia

n.O4

Alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
conservando a patente de tenente, o tenente miliciano
António de Sousa Pinto Cardoso Machado, contando a
antiguidade desde 31 de Dezembro de 1924 e ficando
supranumerário em todos os postos, até passar à reserva, nos termos do § único do artigo 11.° da lei de 31
de Agosto de 1915.
Regimento de infantaria

Alferes miliciano de
regimento de infantaria
Lisboa, nos termos da
n.? 743, de 24 de Julho

de reserva n.O1

reserva, o alferes miliciano do
n.? 1 Artur Gonçalves Nunes
alínea b) do artigo 2.° da lei
de 1917.

Regimento de infantaria

de reserva n.O 11

Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do
regimento de infantaria n.? 11 António Maria Varregoso,
nos termos da alínea d) do artigo 2.° da lei n. ° 743, de
24 de Julho de 1917.
Regimento

de infantaria

de reserva n.· 16

Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do regimento de infantaria n." 16 Alfredo José de Freitas,
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nos termos da alínea 'b) do artigo 2.° da lei n," 743, de
24 de Julho de 1917.
.
Regimento de infantaria

de reserva n.· 22

Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do
regimento de infantaria n. ° 22 Décio Heitor Pestana Lopes, nos termos da alínea b) de artigo 2.0 da lei n,0743,
de 24 de Julho de 1917.
Regimento de infantaria

de reserva n.· 32

Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do
regimento de infantaria n. o 32 António Soares Monteiro,
nos termos da alínea b) do artigo 2.° da lei n." 743, de
24 de Julho de 1917.
Regimento de infantaria

de reserva n.O 35

Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do
regimento de infantaria n. ° 35 António dos Santos Malva,
nos termos da alínea b) do artigo 2.° da lei n." 743, de
24 do Julho de 1917.
Disponibilidade

O alferes de infantaria, adido, com licença ilimitada,
J ulião Sarmento de Vasconcelos e Castro, por estar ao
abrigo do artigo 1.0 do decreto n.? 11:214, de 30 de Outubro do ano findo.
Adido

O major do estado maior de infantaria Manuel Leovegildo Rodrigues, por lhe ter sido concedida licença
ilimitada.
Reserva

Os coronéis de engenharia, graduado, adido, em serviço no Ministério da Instrução Pública, Frederico Oom,
e do estado maior de artilharia de campanha Adolfo
Calisto Alves Mimoso, o primeiro por ter atingido o limite de idade, nos termos do n." 2.° do artigo 2.° do
decreto de 25 de Maio de 1911, e o segundo por ter
sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção.
'
Reforma

O coronel de infantaria, adido, Aurélio Antunes da
Silva Monteiro, que de regresso do Ministério das Coo
lónias se apresentou em 3 do corrente mês, nos termos
do § 4.° do artigo 198.° do decreto de 7 de Setembro
de 1899, e o tenente miliciano de infantaria do quadro
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especial Octávio Pereira Gomes, por ter sido julgado
incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção.
liaistéri. da Guerra
- La Direcção
Ger~1- 3.1 Reparliçlo
Reforma

Alferes, nos termos do artigo 2.° da lei n.? 1:777 de
2 de Maio de 1925, o segundo sargento da La companhia de reformados n. o 370, António Soares, contando a.
antiguidade desde 10 de Março do corrente ano.

liuistérioda Gllerra
- 2.a Direcçio
Geral- 5.a Repartiçio
Concedidas as vantagens de que trata o § único doartigo 6.° do decreto D.O 5:570, de 10 de Maio de 1919r
alterado pela loi D.O 1:039, de 28 de Agosto de 1920, e
despachos ministeriais posteriores, a contar de 20 de
Dezembro do ano findo, aos tenontes do quadro auxiliar
do serviço de saúde, Custódio Ferreira Lopes e JoséRibeiro de Almeida, por contarem mais de 8 anos de
serviço efectivo como oficial nos termos das referidas.
determinações.
L0 grupo de compa.nhias de saúde

Alferes médico miliciano, o soldado n." 398 da 7.·
companhia de saúde, Adelino Henriques Barreto, nos
termos do artigo 10.0 do regulamento da lei n." 1:466~
de 25 de Janeiro de 1924.
Baixa do serviço militar

O capitão médico miliciano da 4.· secção de reserva;
das tropas de saúde, José Viegas Louro, por ter sidojulgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalarde Inspecção.
linislérioda Guem.- 2.· Di~io Geral
-7,· Repartição
Concedidas as vantagens de que trata o § único dodecreto n.? 5:570 de 10 de Maio de 1919, modificado
pela lei D.O 1:039 de 28 de Agosto de 1920, desde 20'
de Novembro de 1921 até 21 de Abril de 1922 e ainda.
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de 6 de Junho de 1925 em diante, ao major farmacêutico na situação de disponibilidade, Luis Augusto Ribeiro Vieira de Castro, por ter completado 22 anos de
serviço efectivo como oficial.

6.°_ Por decretos de 17 do corrente mês:
liuistério da Guma - Repartição do Gabi.elll
Nomeados vogais do Conselho da Ordem da Tôrre e
Espada o general Bernardo de Faria e Silva e o major
do estado maior de infantaria António Germano Guedes
Ribeiro de Carvalho.
Condecorados com a medalha militar de prata da
classe de bons serviços, por se acharem ao abrigo do
disposto na alínea a) do § 2.° do artigo 8.° do regulamento para a concessão da medalha militar, aprovado
por decreto de 28 de Setembro de 1917, os seguintes
oficiais:
Major de artilharia a pé Eduardo Avelino Ramos da
Costa.
Capitão de artilharia a pé Flaviano Eugénio da Costa.
Capitão de infantaria Jorge Henrique Nunes da Silva.
Tenente de infantaria Francisco Holbeche Fino.
Condecorado' com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços, letra C, o capitão miliciano de artilharia
de guarnição José Alfredo de Paula, por se achar ao
abrigo do disposto na alínea a) do § 2.° do artigo 8.°
do regulamento para a concessão da medalha militar,
aprovado por decreto de 28 de Setembro de 1917, alterado pelo decreto n." 6:093, de 11 de Setembro de H119.
'mistério da Guerra -

t.a Direeçio Geral- f.a leparliçio

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
e despachos ministeriais posteriores, aos seguintes oficiais:
SeoletaTia.do militar

Capitães: Afonso Pinto da Costa, José Augusto Gomes, Augusto da Conceição Rocha e José do Rosário
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Ferreira, os .doís primeiros desde 1 de Novembro de
1924, ficando assim alterado o decreto de 5 de Dezembro de 1925 que lhe concedeu as mesmas vantagens, e
os dois seguintes desde 1 de Novembro de 1925.
Tenentes: Alberto Alfredo Ferreira de Miranda e José
Carvalho Ferreira, desde 1 de Novembro de 1925, por
haverem completado, os capitães, 14 anos, e os tenentes, 8, de serviço efectivo como oficial, nos termos das
referidas determinações.
Extinto corpo de oapelães militares

Capitães capelães: Celestino Cândido do Vale e José
de Oliveira Morais, o primeiro desde 25 de Julho de
1923 e o último desde 30 de Dezembro de 1922, por
haverem completado respectivamente 20 e 14 anos de
serviço efectivo como oficial.
Minislério da Guerra - f" Direcção Geral- 2 a Reparliçá9
Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.0 do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919',
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
a contar das datas que lhos vão designadas, aos oficiais,
em seguida mencionados:
Corpo do estado maior

Coronel Alfredo Mendos de Magalhães Ramalho, desde'
1 de Dezembro de 1924, ficando nula e de nenhum efeito
a parte do decreto de 12 de Dezembro de 1925, que lhe
concedeu as mesmas vantagens, por ter completado o
tempo do serviço efectivo desde a sua promoção a tenente, necessário para o terceiro aumento de 10 por
cento sôbre o sôldo.
Engenharia

Coronel Ant6nio Carlos Aguado Leote Tavares, na
situação de reserva, desde 29 de Maio de 1922, at6 a
data da sua passagem à situação de reserva, por ter
completado o tempo de serviço efectivo desde a sua promoção a tenente, necessário para o primeiro aumonto de
10 por cento sôbre o sôldo.
Capitão Alvaro António BMo Machado, no campo entrincheirado de Lisboa, desdo 1 de Novembro do 1924,
por ter completado o tempo de serviço efectivo, desde a
sua promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sobre o soldo.
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Coronéis: António Pires Leitão, no campo entrincheirado de Lisboa, desde 1 de Dezembro de 1924, ficando
nula e de nenhum efeito Il. parte do decreto de 12 de
Dezembro de 1925, que lhe concedeu as mesmas vantagens, por ter completado o tempo de serviço efectivo
desde a sua promoção a tenente, necessário para o terceiro aumento de 10 por cento sobre o sõldo; Manuel
da França Dóría, no campo entrincheirado de Lisboa,
desde 4 de Junho de 1925, por ter completado o tempo
de serviço efectivo desde a sua promoção a tenente, necessário para o segundo aumento de 10 por cento sõbre
o soldo.
Capitães: Luis Nobre de Melo, no campo entrincheirado de Lisboa, desde 1 de Dezembro de 1924, ficando
nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 12 de
Dezembro de 1925, que lhe concedeu as mesmas vantagens; Vasco da Gama Rodrigues, adido, no Ministério
das Colónias, desde 1 de Dezembro de 1924, por terem
completado o tempo de serviço efectivo, desde a sua promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento de
10 por dento sôbre o solde.
Artilharia

de campanha

Coronéis: José Tristão Pais de Figueiredo, comandante do regimento de artilharia n. o 6, Alfredo Baptista
Coelho, na situação de reserva, desde 1 do Dezembro
d 925, sendo êsto último até a sua passagom à situação de reserva, por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a sua promoção a tenente, necessário para o terceiro aumento de 10 por cento sõbre o
sõldo.
Inf ..ntaria

Capitães: Rodrigo Teixeira de Almeida, adido, no Ministório das Colónias, desde 8 de Fevereiro do corrente
ano, por ter completado o tempo de serviço efectivo como
oficial, necessário parti o segundo aumento do 10 por
cento sõbre o sõldo ; João Augusto Gonçalves, na guardu
nacional republicana, desde 1 de Novembro do 1924,
Carlos Henrique .Jonos da Silveirn, adido, no Ministério
das Colónias, desde 1 do Novembro de 1925, por torem
completado o tempo de serviço efectivo como oficial, necessário para o primeiro aumento do 10 pOl' cento sõbro
o soldo.
'I'onentes : António dos Santos Figueiredo, adido, no
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Ministério das Colónias, desde 2 de Setembro de 1924,
Amaro Garcia Loureiro, no regimento de infantaria
n." 17, desde 20 de Dezembro de 1925, tenentes milicianos Joaquim de Brito Vinhas Júnior, na guarda nacional republicana, desde 1 de Novembro de 1924, João
Marques da Silva, no regimento de infantaria n." 21,
Vitorino Pereira Tavares, no regimento de infantaria
n.? 24, Aucíudio Ferreira dos Santos, no regimento de
infantaria n.? 31, Carlos José de Almeida Anjos Assis,
na guarda nacional republicana, desde 26 de Fevereiro
00 corrente ano, por terem completado o tempo de seryiço efectivo como oficial, necessário para o primeiro
aumento de 10 por cento sôbre o sóldo.
Quadro auxiliar dos servíçoa de engenha.ria

Capitão José Augusto Marques, na Inspecção das Fortificações o Obras Militares da 2. a divisão do exército,
desde 1 do Novembro de 1925, por ter completado o
tempo de serviço efectivo como oficial, necessário para
o primeiro aumento do 10 por conto sobre o sõldo.
Quadro auxiliar dos serviços de artilharia

Major Celestino Cláudio dos Santos Cidrais, na disponibilidado, desde 1 de Novem bro de 1924, por ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial, necessário
para o primeiro aumento de 10 por cento sõbre o sôldo,
Capitães : José Emídio Adauta Figueiredo do Mondouça, em serviço na La divisão do exército, desde 1 de
Novembro de 1924, por tor completado o tempo de serviço efectivo como oficial, necessário para o segundo aumento . de 10 por cento sôbre o soldo ; Francisco Mota,
no campo entrincheirado de Lisboa, Custódio Vicente,
no Depósito Territorial de Material de Guerra de Lisboa, José Maria Ferraz. no campo entrincheirado de
Lisboa, João Baptista Lopes, no regimento do artilharia
de montanha, André Maria de Oliveira, em serviço na
6.& divisão do exército, dosde 1 de Novembro de 1924,
ficando, respectivamente, nula e do nenhum efeito a parte dos decretos de 20 do Junho, 11 de Julho, 22 de
Agosto, 14 do Novembro e 28 do Novembro de 1925,
quo lhes concedeu as mesmas vantagons; Manuel António Mourinha de Almeida, no regimento de artilharia
D.O 2, Miguel da Conceição
Correia, no campo ontrincneirado de Lisboa, desde 1 de Novembro do H)25, por
terem completado o tompo do serviço efectivo como ofi-
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cial, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento
sõbre o sôldo,
Tenentes: Augusto Ruivo da Silva, no regimento deartilharia n. o 8, Carlos Marques Alexandre e Aleixo
Paulo Mascarenhas, no Arsenal do Exército, desde 6 de
Maio de 1925, ficando nula e de nenhum efeito a partes dos decretos de 5 e 19 de Setembro de 1925, quelhes concedeu as mesmas vantagens, António Pedro, no
regimento de artilharia n," 2, José Manuel Cordeiro, no
regimento de artilharia n." 4, Amadeu da Assunção Pereira, no regimento de cavalaria n. o 1, Manuel Pais deOliveira, no regimento de cavalaria n. o 2, Francisco António Gonçalves, no campo entrincheirado de Lisboa,
desde 20 de Dezembro de 1925, por terem completado
o tempo de serviço efectivo como oficial, necessário para
O primeiro aumento de 10 por cento sóbre o sõldo.
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 13 de
Março do corrente ano que colocou no 7.0 esquadrão dereserva, como alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do regimento de cavalaria n." 4 António Alberto
de Eça de Queiroz, nos termos da alínea b) do artigo 2.°
da lei n. ° 743, de 24 de Julho de 1917, por só agora terhavido conhecimento de que o referido oficial se tinha.
constituído em deserção,
Abatido ao efectivo do exército o alferes miliciano do
regimento de cavalaria n. ° 4 António Alberto de Eça de
Queiroz, por, em 12 de Maio do ano findo, ter completado o tempo de ausência ilegítima, necessário para.
constituir deserção.
Brigada n.· 2 de caminhos de ferro

Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano de infantaria Alberico de Almeida Gomes, nos termos da alínea b) do artigo 2.° da lei n." 743, de 24 de Julho de 1917.
.

Regimento

de infantaria

n.O 16

Tenente miliciano do quadro especial, o tenente miliciano de infantaria do mesmo quadro, adido, David Cirilo Leitão Gonçalves, que, de regresso do Ministério
das Colónias, se apresentou em 14 do corrente mõs,
Regimento

de infantaria

n.O 19

Alferes chefe de música, o sargento ajudante, sub
-chefe de música da guarda nacional republicana Francisco Alves Júnior.
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Regimento de infantaria de reserva n,· 4

Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do regimento de infantaria n." 4 Manuel Joaquim de Matos
Garrana, nos termos da alínea b) do artigo 2,0 da lei
n.? 740, de 24 de Julho de 1917.
Regimento de infantaria de reserva n.· I'S

Alferes milicianos de reserva, os alferes milicianos do
regimento de infantaria n.? 5 António Nuno Ghira e
Joaquim António Rodrigues da Silva, ambos nos termos da alínea b) do artigo 2.0 da lei n. ° 743, de 24 de
Julho de 1917.
Regimento de infantaria de reserva n.· 12

Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do regimento de infantaria n. ° 12 Manuel dos Santos, nos termos da alínea b) do artigo ~. ° da lei n. ° 743, de 24 de
Julho de 1917.
Regimento de infantaria

de reserva n.· 18

Alferes' miliciano de reserva, o alferes miliciano do
regimento de infantaria n.? 18 José de Oliveira Pinto,
nos termos da alínea b) do artigo 2. ° da lei n. ° 743, de
24 de Julho de 1917.'
.
Disponi bilidade

O capitão de i fantaría, adido, com licença ilimitada,
António Areosa Correia da Cruz, por estar ao abrigo
do artigo 1.0 do decreto n.? 11:214, de 30 de Outubro
do ano findo.
Inaotividade

O tenente chefe de música do regimento de infantaria
n." 34 José António de Lima, por ter sido julgado incapaz do serviço, temporariamente, pela junta hospitalar de inspecção.
Reforma

O coronel, na situação do reserva, Hermano José de
Oliveira Júnior, por ter atingido o limite de idade, nos
termos do n,? 2.° do artigo 3.0 do decreto de 25 de Maio
de 1911.

..

liuislério da Guerra- ta Direcção Geral-

5,&

Reparlição

Reforma

O major médico na situação de reserva Augusto Nunes Correia Júnior por ter sido julgado incapaz de todo
o serviço pela junta hospitalar de inspecção.
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Repartição

Tenentes

veterinários, contando a antiguidade desde
do corrente ano, os alferes veterinários: .
da guarda nacional republicana Tomé Dario da Ponte;
do regimento de artilharia de montanha Humberto Cortês
Marinho Falcão; da Comissão Técnica de Remonta J oaqnim Ribeiro Teles Júnior.

20 de Janeiro

linistério da Guerra - Direcção Geral dos Serviços Administr.ttivos
do Exército-La
Repartição

Concedidas as vantagens de que tratam o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de
1919, alterado pela lei n.? 1:039, do 28 de Agosto de
1920 e despachos ministeriais posteriores, aos seguintes
ofici~is do serviço de administração militar:
A contar de 1 de Novembro de 1924 ao major Guilhermino Augusto de Melo Sarría e capitães Alfredo
Marques de Mendonça, Henrique Augusto Cesário e
João Domingos Peres; a contar de 6 de Maio de 1925
aos tenentes Manuel Marques Abrantes Júnior, 'Jorge
Metelo Nápoles Manuel, Sebastião Martins Peres Gomes,
José Bonvindo Correia Raposo, João Joaquim Vicente
Júnior e José Rola Pereira do Nascimento; a contar de
2 do Junho de 1925 aos tenentes n-ilicianos Miguel Rodrigues Centeno Júnior e Vasco Gonçalves Branco; a
contar de 12 -de Setembro de 1925 aos tenentes milicianos, do quadro especial, António Maria Varela Lopes e
Álvaro Troçolo ; a contar de 12 de Outubro de 1925 ao
tenente miliciano do quadro especial Henrique Rocha e
a contar de 7 do Novembro do mesmo ano ao tenente
miliciano do quadro especial Júlio Ribeiro da Costa,
por terem completado respectivamente o primeiro 20, o
segundo, terceiro e quarto 14 e os restantes 8 anos de
serviço efectivo como oficial, nos termos das referidas
determinações, ficando por esta forma rectificados os decretos de 29 de Novembro de 1924, 26 do Setembro,
10 e 17 de Outubro, 28 de Novembro, 5, 12, o 19 de
Dezembro de 1925, 16 de Janeiro. 6 e 27 de Fevereiro
de 1926, respeitantes respectivamente ao 1.0; 5.°; 6.° e

11.0; 7.°; 2.°, 3.° e 8.°; 12.°; 4.°; 13.°; 14.° e 15.°;
9.° e 16.0 e 10.°, que lhes concederam aquelas vantagens.
Concedidas

as vantagens

de que trata o § único do
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artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n. ° 1:039, de 28 de Agosto de 1920, e
despachos ministeriais posteriores, aos seguintes oficiais
do serviço de administração militar:
A contar de 1 de Novembro de 1924 ao tenente miliciano Joaquim Marcelino Soares Moreira, a contar de
2 de Junho de 1925 ao tenente miliciano Mário Carlos
Pacheco, e a contar de 20 de Dezembro do mesmo ano
ao tenente Artur Rodrigues de Matos, por terem completado 8 anos de serviço efectivo como oficial, nos
termos das referidas disposições, ficando por esta forma
rectificados os decretos, respectivamente, de 10 de Janeiro e 26 de Setembro de 1925 e 5 de Março do corrente ano, que lhes concederam aquelas vantagens.
Concedidas as vantagens de que tratam o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920, e
despachos ministeriais posteriores, aos seguintes oficiais
do serviço de administração militar:
A contar de 1 de Novembro de 1924, ao capitão do
quadro auxiliar Luis José Gonçalves, de 1 de Novembro de 1925 ao capitão Luis Cândido Passos Pereira
de Castro, de 30 de Março de 1924 ao tenente Augusto César Justino Teixeira, de 6 de Maio de 1925 ao
tenente Jacinto José de Sousa Charrua e de 20 de Dezembro de 1925 no tenente José Vicente de Paula Jardim, por terem completado, respectivamente, os dois
primeiros 14 anos o os restantes 8 anos de serviço
efectivo, como oficial, ROS termos das referidas determinações.
Concedidas as vantagens de que trata o § único do artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
e mais despachos ministeriais posteriores:
A contar do 20 de Dezembro de 1925 aos tenentes
do serviço de adminístraçãc militar Hermenegildo Chaves de Paiva e Fernando Raposo de Oliveira, por terem
completado 8 anos de serviço efectivo como oficial, nos
termos das referidas determinações.
Disponibilida.de

O alferes do serviço de administração militar, adido,
de licença ilimitada, José Dias dos Santos Nobro, nos
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decreto n. o 11 :214, de 30 de
Adido

O alferes do serviço de administração militar, na disponibilidade, José Dias dos Santos Nobre, por ter sido
requisitado para servir em comissão ordinária, nos termos do artigo LOdo decreto de 20 de Novembro de
1914, na província de Angola.

7.o -

Portarias

Por portarIa de 6 do corrente mês:
Ministéri. da Guerra - R.partição do Gabinete
Nomeada uma comissão composta dos oficiais abaixo
mencionados para estudar as alterações a introduzir no
actual plano de uniformes dos oficiais e praças do exército.
Majores: de cavalaria Francisco Xavier da Cunha
Aragão, de engenharia Eduardo Corregedor Martins e
do serviço de administração militar Jaime Pereira da
Silva.
Capitães : de artilharia a pé Raúl Ferrão, de cavalaria Francisco José da Fonseca Coutinho e Castro, de infantaria JORé Fernandes Soares, de infantaria, com o
curso do estado maior, Carlos de Azevedo Carvalho e
médico António Monteiro de Oliveira.
Tenente de infantaria, piloto aviador, Jorge de Vasconcelos Ávila.

Por portarIa de i3 do corrente mês:
Uinistério da Goma - Rcparlitão do Gabinete
Louvado o tenente do regimento de infantaria n. o 23
llorácio de Assis Gonçalves, pela superior inteligência,
zelo e interêsse pelos assuntos militares que tom revelado com a publicação de várias obras da sua autoria,
sõbre assuntos militares, que merecoram apreciação favorável das instâncias superiores, demonstrundo ser um
oficial bastante estudioso, incansável trabalhador e muito
dedicado pela sua profissão.
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Por portaria de 16 do corrente mês:
lIinistério da Goerrl-

Repartição do Gabinete

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelos Ministros da Guerra, da Marinha e das Colónias, nomear
uma comissão composta dos oficiais abaixo mencionados
a fim de dar cumprimento ao artigo 4.0 da lei n. o 1:858,
de 7 do corrente mês:
Presidente, general Manuel de Oliveira Gomes da.
Costa.
Coronéis de infantaria Eugénio Carlos Mardel Ferreira, como representante da Liga dos Combatentes da Grande Guerra, e médico José Agostinho
Rodrigues, chefe da 5.a Repartição da 2. Direcção Geral do Ministério da Guerra.
Tenente-coronel
médico Alberto Luís de Mendonça, como representante do Hospital Militar de
Lisboa.
Capitão-tenente
médico Jaime Nóbrega Salgueiro,
como representante do Ministério da Marinha.
Majores de infantaria Raúl Silvão Loureiro, como
representante
da B.a Repartição da L." Direcção
Geral do Ministério da Guerra, e João Eduardo
Franco Antunes Centeno, como representante da
2.4 Repartição da 1.a Direcção Geral do Ministé·
rio da Guerra.
Major na situação de reserva Filipe Augusto de
Sousa Tribolet, como representante do Congresso
dos Mutilados de Guerra.
Capitão médico das colónias Domingos José Dias,
como representante
do Ministério das Colónias.
Capitão reformado João da Graça Teles de: Lemos, presidente da Comissão Executiva dos Mutilados de Guerra.
.
Dr. José Pontes, representante do Congresso da
República.
4

Por portarias de f 7 do corrente mês:
lIinistlÍrio da Guerra - Rtparlição do Gabinele

Manda o Govõrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, que o louvor constante da portaria de
11 de Fevereiro do corrente ano, concedido ao tenente
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miliciano de artilharia de guarnição Albino Gonçal vos
Polhadela, soja considerado, para todos os efeitos, como
conferido em 5 de Outubro de 1919.
(lonsidorundo que o capitão miliciano de artilharia de
guarnição José Alfredo de Paula não foi em tempo oportuno devidamente recompensado, o que o levou a requerer à Comissão Parlamentar de Inquérito ao Ministério
da Guerra o reconhecimento de todos os serviços que
prestou, anàlogamente ao que se fez para outros oficiais
nas mesmas condições; e que depois recorreu para o
Supremo Tribunal de Justiça o qual proferiu o acórdão
que lhe deu provimento ao recurso para todos os efeitos
legais com as respectivas conseqüências jurídicas, transcrito na Ordem do Exército n.? 12, 2.n série, de 1925;
Considerando que a comissão Parlamentar de Inquérito ao Ministério da Guerra, reconhecendo os relevantes
serviços prestados à Pátria e à República pelo referido
oficial, foi de parecer que fósse louvado em relação à
data em que o devia ter sido, ou seja quando foram louvados e condecorados os demais cidadãos que defenderam o regime contra a insurreição monárquica de Monsanto e Norte, pela Ordem do Exército n.? 22, 2.& série,
de 5 de Outubro de 1919: manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o capitão miliciano de artilharia de guarnição José Alfredo
de Paula, pelos serviços extraordinários e importantes
que prestou em defesa da Constituição durante o período
designado por e Desembrismo s e da República quando da
revolta monárquica do Norte, serviços que foram desde
a simples propaganda como ideal político até à acção revolucinária
e militar para a manutenção da sua existência como regime popular e liboral, cumprindo os seus
deveres com notável sacrifício, valor e abnegação em
todas as circunstâncias considorando-se êste louvor como
se tivesse sido conferido em 5 de Outubro de 1919.

8. o - Por determinação do GOYêrno da Repúbllca:
linistério

da Gllerra - Dirnçb Gml dos Serviços Administrativos
do Ilércilo - 2,& Repartição

Adjunto, o tenente miliciano do serviço de administração militar, do 5.° grupo de companhias do mesmo
serviço, Manuel António de Carvalho Martins, pelo pedir.
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5." divJsllo
Inspecção dos serviços administra.tivos

Adjunto da 2.& secção, o capitão do serviço de administração militar ajudante do 5.0 grupo de companhias
do mesmo serviço, Paulino Afonso Esteves, pelo pedir.
J

6." Dlvisllo
Inspeoção dos serviços administrativos

Adjunto da 2.& secção, o capitão do serviço de admíministração militar, tesoureiro do regimento de infantaria n,o 13 Manuel Tavares Ribeiro da Silva, pelo pedir.
7." Dhisa:o
Inspecção

dos serviços

administrativos

Adjunto da 1. secção, o capitão miliciano do serviço
de administração militar, adjunto, Francisco Jacinto Ribeiro Soares.
ll

Estado maior de artilharia

de oampanha

Tenente, o tenente do regimento de artilharia n. o 1
Joaquim Hemitério Adrião de Sequeira.
Regimento de artilharia n.· 2

Alferes, o alferes do 3.0 grupo do regimento de artilharia n." 3 António Pereira Teixeira de Almeida, pelo
pedir.
Regimento de artilharia

Tenente, o tenente
Duarte Júnior.

do 3.0 grupo

n.· 3

Manuel

Marecos

Regimento de artilharia. n.· 4

Tenente, o tenente do 3.0 grupo do regimento de artilhsria n." 3 Alfredo Augusto Guerra, pelo pedir.
Regimento de cavalarí a n.' 7

Capitão do 1.0 esquadrão, o capitão ajudante do regimento de cavalaria n.? 9 José Agostinho Fernandes
Costa, por motivo disciplinar.
Estado maior de infantaria

Tenente, o tenente do regimento de infantaria n. o 6
Renato Ferraz de Boaventura, pelo pedir.
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Tenente, supranumerário,
o tenente supranumerário,
do regimento de infantaria n. o 20 António Nunes Vitória, pelo pedir.
Regimento de int'ant&rla n.- 7

Tenente médico miliciano, o tenente médico miliciano
do 2.0 grupo de companhias de saúde Américo Cortês
Pinto, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.- 8

Tenente, supranumerário, o tenente, supranumerário, do
regimento de infantaria n.? 23 João Oandído Ferreira
Veloso, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.O11

Tenente miliciano do quadro especial, o tenente miliciano de infantaria do mesmo quadro Francisca Maria
Ribeiro de Faria Salgado, pelo pedir.
Regimento de infantaria. n.O12

Tenente, supranumerário, o tenente, supranumerário,
do estado maior de infantaria Abel Antunes Teixeira,
pelo pedir.
Regimento de infantaria n.· 22

'I'enente, O tenente do regimento de infantaria n." 12,
Augusto Eugénio da Guerra Teixeira, pelo pedir.
Regimento de infantaria

D.O

34

Capitão, supranumerário, da 10.& companhia, o capitão,
supranumerário, do estado maior de infantaria Eduardo
Frederico Valdez de Faria.
Esquadrilha de aviação de treino e depósito

Capitão, pilõto aviador, o capitão, pilõto aviador, do
regimento de infantaria n. o 8 Olímpio Pires Ferreira
Chaves.
3. ° grupo de companhias de administraQão militar

Comandante da 8.a companhia de equipagons, o capitão do quadro auxiliar do serviço de administração militar Guilherme Augusto da Costa.
0.0 grupo de oompanhias de adminlatraQão militar

Ajudante, o capitão do serviço de administração militar, adj nnto da 2. a secção da inspecção dos serviços ad-
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ministrativos da.' 5.11.divisão António Áh'aro dos Santos
Pereira, pelo pedir,
3.° grupo de oompanhias de saúde

3. companhia, capitão médico, o capitão médico do
3.0 grupo de companhias de administração militar João
de Deus Miranda, pelo pedir.
6.11.companhia, capitão médico miliciano do quadro
especial, o capitão médico do mesmo quadro, do referido
grupo Vasco Henriques Verdial.
'
II.

Distrito de reorutamento n,O2

Chefe, o major na situação de reserva,
Joaquim José Vaz da Gama Barata.
Distrito

sub-chefe,

de reorutamento n.· 23

Exonerado de chefe, pelo pedir, o coronel na situação
de reserva, José da Silva Bandeira.
Chefe, o coronel do regimento de infantaria n, o 35,
Severino Joaquim Gordo, pelo pedir.
Exonerado de sub-chefe, pelo pedir, o coronel na situação de reserva, Joaquim Maria Ferreira.
Sub-chefe, o capitão na situação de reserva, adjunto,
Boaventura Augusto da Cunha Figueiredo.
Adjunto, o capitão do regimento de infantaria n,o 35,
Manuel Duarte Lopes Subtil, pelo pedir.
Quadro espeoial a que se refere o artigo 6.° do deoreto
n.· 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenente miliciano, o tenente miliciano do mesmo quadro do regimento de infantaria n. o 8 Carlos da Silveira
Malheiro.
Quadro dos oãcíaía ohefes de músioa

Tenente, o tenente chefe de música do regimento de
infantaria n. o 19 José Maria Cordeiro.
Quadro dos oãcíaís milioianos insoritos na esoala
dos sargentos do seoretariado militar

Tenente miliciano, o tenento miliciano do regimento
de infantaria n. o Ó Alfredo Teotónio Tinoco.
Esoola de Tiro de Artilharia

de Oampanha

Subalterno, o tenente do estndo maior de artilharia
de campanha Joaquim Hemitório Adrião de Sequeira,
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Escola Militar de Aviação

Instrutor de pilotagem da divisão de instrução, o tenente miliciano de artilharia de campanha, pilõto aviador, do 1.0 grupo de esquadrilhas de aviação ~RepúblicaJ)
António Gonzaga Pinto.
.
Arsenal do Exéroito

Inspector do material de guerra, o major do estado
maior de artilharia a pé, com o curso do estado maior
João José Pereira Damasceno.
Hospital Militar de Lisboa

Provisor, O tonente do serviço de administração militar, adjunto da 2.& Repartição da Direcção Geral dos
Serviços Administrativos do Exército Daniel António
Reis Rosa.
Carreira de tiro de Santarém

Director, o capitão do regimento de infantaria n.? 16
Alfredo Augusto Morais Matos.

9.0-lIinialério

da Guerra - Repartiçio do Gabinete

a) Declara-se que, tendo sido agraciados com a Medalha
de Dedicação da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha o capitão de cavalaria David José de Carvalho e
o tenente de infantaria da guarda nacional republicana
António Homem Rebêlo Júnior, é-lhes permitido usar
as respectivas insígnias.

b) Declara-se que pelo Boletim Militar das Colóniâs
n. o 8, de 1\-)20, foi condecorado com a Cruz de Guerra
de 1.a classe, o alferes, actualmente tenente do 3.0 grupo
de metralhadoras, Carlos Gomes Cordeiro, pela atitude
denodada e pela valentia como l:!eportou no combate de
N gomano em 25 de N ovembro de 1917, tendo sido ferido.
10.°-

linistério da Guerra - f.& Direcção Geral- f.& Repartição

a) Declara-se que nos registos de matrícula respeitantes ao tenente do secretariado militar José Bernardino 'I'orrcs Júnior deve SOl' rectificada a data do seu
nascimento para 14 de Maio de 1894.
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b) Oondecorados com a medalha militar da classe de comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de Setembro de 1917 :
Medalha

de prata

Quadro dos sargentos do seoretariado militar

Segundo
Segundo
Segundo
Segundo

sargento
sargento
sargento
sargento

n.?
n.?
n. °
n.?

154,
165,
204,
229,

José Manuel Ribeiro.
José Carreira Alves.
Joaquim Pereira Abrantes.
Cristóvão Joaquim Freire.

e) Vencimentos que competem ao oficial em seguida
mencionado, que pela Ordem do Exército n.? 3,2.1\ série,
do corrente ano, foi colocado na situação de reforma,
sendo esta situação considerada como efectuada em 21
de Fevereiro de 1919:
Coronel João ele Almolda, 6M31, sendo: 10890 pelo
Ministério das Colónias e 54M! por êste Ministério,
sendo Angola a última província em que serviu.
Nos termos da lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920.
100877, sendo: 16680 pelo Ministério das Oolónias \ e
8a,,97 por êste Ministério.
Nos termos da lei n.? 1:668, de 9 de Setembro de
1924, 151816, sendo: 2M20 pelo Ministério das Colónias e 125696 por êste Ministério. Êste vencimento é
rectificado para 159656, nos termos do despacho ministerial de 21 de Julho de 1925, que manda incluir no
cálculo da pensão de reforma a gratíficação diferencial a
partir da data do referido despacho, sendo: 2ÕtS20pelo
Ministério das Colónias e 134836 por êste Ministério.
ç,) Rectificado, publica-se o vencimento a que tem direito, nos termos da lei n." 1:668, do 9 do Sotemoro do
1924, o oficial reformado em seguida mencionado, devendo ser-lhe feito o desconto de que trata o artigo 3.0
do decreto n, ° 11:214, do 30 de Outubro de 1925, correspondente a 150 dias de licença registada e 1 ano e
299 dias de licença ilimitada, que agora lhe são levados
em conta:
Capitão João António Peres Msldonado,

142849.

2." Série

ORDEM DO EXtRClTO

N.· 9

369

e) Rectificados, publicam-se os vencimentos a que tem
direito, nos termos do decreto n.? 10:099, de 17 de Setembro de 1924, o oficial reformado em seguida meneionado, que pela junta de 24 de Fevereiro do corrente
ano lhe foi mantida a invalidez de 60 por cento:
Tenente, Luís Manuel Baptista Oaldas, 429e$31, sendo:
vencimento de reforma 2431$93, invalidez 60 por cento,
] 461$36, e 10 por cento sôbre o total 39t$02. ~ste vencimento ó o de capitão nos termos do artigo 50.0, e tem
dois aumentos de 10 por conto.
f) Rectificado, publica-se o vencimento a que tem direito, nos termos da lei n." 1:668, de 9 de Setembro de
1924, o oficial reformado em seguida mencionado, em
substituição do que lhe foi arbitrado pela Ordem do Exército n." 24, 2.& série, de 1924:
Tenente José dos Santos Martins, 243694; tem um
aumento de 10 por cento.
g) Rectificados, publicam-se os vencimentos a que tem
direito, nos termos do decreto n.? 10:099, de 17 de Setembro de 1924, o oficial reformado em seguida mencionado, em substituição do que lhe foi arbitrado pela.
Ordem do Exército n. ° 21, 2.:1 série, de 1924:
Capitão João Baptista de Sousa Franco, 801t$61, sendo:
reforma 3641537, invalidez 100 por cento, 364~37, e 10
por cento sóbre o total 72t$87. Êste vencimento é o de
tenente- coronel nos termos do artigo 52.0, e tem um aumento de 10 por cento.
h) Rectificado, publica-se o vencimento a que tem direito, nos termos do despacho ministerial de 21 de J ulho de 1925, que manda incluir no cálculo de pensão de
reforma a gratificaçllo diferencial, o oficial em seguida
mencionado, om substituíção
do que lhe foi arbitrado
pela Ordem do Exército n,° 3, 2.:1 série, do corrente
ano:
Coronel Ernesto Augusto Pereira da Silva, 322606.
Esta rectificação é a partir da data do referido despacho.
'1.') Rectificado, publica-se o vencimento a que tem direito, nos termos da lei n.? 1:668, de 9 de Setembro de
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oficial reformado om seguida mencionado, em
do quo lhe foi arbitrado pela Ordem do
Exército n. o 24, ~. a série, do roferido ano:.
O

substítutção

Coronel Ernesto Augusto Pereira da Silva, 307890.
Nesta rectificação estão incluídos dois aumentos de 10
por cento e é a partir de 1 de Novembro de 1924.

11. o -lIinistério

da Guerra- f. a Direcção Geral- ta Repartição

a) Declara-se que o capitão de artilharia a pé Francisco António Pereira dos Santos é considerado ao abrigo
da lei n. o 1:841, de 22 de Fevereiro do corrente ano,
por satisfazer ao disposto no artigo 1;0 da referida lei.

b) Declara-se que o capitão miliciano de cavalaria, pilôto aviador, Frederico da Fonseca Rosado e Almeida
Pinheiro, quo, por decreto de 23 de Janeiro último, publicado na Ordem do Exército n. o 2, 2. a série, de 6 de
Fevereiro do corrente ano, foi abatido ao efectivo do
exército, completou o tompo de ausência necessário para
constituir deserção em 7 de Dezembro do ano findo, e
não 17 do mesmo mês e ano, como por lapso vem publicado no referido decreto.
c) Declara-se que os oficiais ao diante nomeados, em
disponibilidade, em serviço nas unidades que lhes vão
respectivamente indicadas, chegaram à sua altura para
entrar no respectivo quadro:
Regimento de artilharia

de montanha

Tenente, o tenente de artilharia de campanha Eduardo
Berardo Lapido Loureiro.
Regimento

Ajudante,
Almeida.

de

infantaria n.· 29

o capitão de infantaria

João Joaquim

de

d) Declara-se que o tenente do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia, em serviço no Arsonal do Exército, Francisco José Seixas foi mandado prestar serviço
na guarda nacional republicana.
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e) Declara-se que o major de infantaria, em disponibilidade, Manuel Valente foi mandado prestar serviço
no regimento de infantaria n.? 10, como comandante do
1.o batalhão.
f) Declara- se que o tenente de infantaria, em disponibilidade, J osino da Costa foi mandado prestar serviço,
pelo pedir, no regimento de infantaria n,o 33, para os
efeitos da condição 1.11 do artigo 35.0 da lei de 12 de
Junho de 1901.
g) Declara se que o capitão de infantaria, em disponibilidade, António Areosa Correia da Cruz passa a
prestar serviço, pelo pedir, na La companhia do regimento de infantaria n.? 35, pelo que deve ser mandado
apresentar naquela unidade.
h) Declara-se, para os efeitos da determinação
do
n." 6.° da Ordem do Exército n." 2, La série, de 1924,
que os oficiais ao diante indicados foram aprovados, no
corrente ano, nas provas especiais de aptidão para o
pôsto imediato:
Infantaria

Capitães:
Manuel Duarte Lopes Subtil.
Fernando Lapa de Oliveira Correia.
Viriato da Fonseca Rodrigues.
António Alberto Quintão Meireles.
Sérgio do Assunção do Morais e Castro.
João Pedro da Silva.
J osé Francisco Faúlho Rasoilo.
Miguel Francisco da Conceição Santos.
Florentino Coelho Martins.
Alfredo Ribeiro Ferreira.
Artur Maria Sarmento Rodrigues.
Manuel Fernandes da Costa.
l) Declara se que por decreto de 17 de Março último,
inserto no Diário do Goxêrno n. o 75, 2. a Série, de 31 do
mesmo mês, foi o major de artilharia a pó Tomás Fernandes nomeado delegado do Governo da República Portuguesa junto da Comissão de Reparações, criada .pelo
artigo 233.0 do Tratado de Paz nos termos do § 3.0 do
anexo 2.0 do mesmo Tratado.
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j) Declara-se que, por portaria do Ministério da Marinha, de 17 de Março de 1924, inserto. no Diário do Govêrno n.? 65, 2.3 sério, de 20 do mosmo mês e ano, foi
agraciado com a Medalha do Cobre de Filantropia e Caridade do Instituto de Socorros a Náufragos, o alferes
miliciano de artilharia de campanha, Viriato Henrique
Anjos Garcês.
k) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decroto de 28
de Setembro de 1917 :
Medalha de ouro

Coronel do regimento do infantaria n." 15 João Maria
Teles de Sampaio Rio.
'I'enente-coronel do corpo do estado maior, chefe do
estado maior da 7.& divisão do exército, Josó Arrobas
Machado.
Capitães: do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, do regimento do artilharia de montanha, Manuel
Brasão; do estado maior de cavalaria, adjunto do serviço de r ecenseamento de animais e veículos da 6. a divisão do exército, José Pereira de Sousa; do regimento de
infantaria n, o 10 J osó Luis da Cruz; do regimento de
infantaria n. o 15 Augusto Nunes Tiago; do regimento
de infantaria n.? 23 Manuel Boaventura de Figueiredo;
e ajudante do regimento de infantaria n." 35 António
Gomes Santiago.
Medalha de pro;ta

Capitães: do regimento do artilharia n." 7 António
AI varenga ; do regimento de artilharia n. o 8 Joaquim de
Oliveira Leite; do estado maior de infantaria, om serviço na 3.& Repartição da La Direcção Geral do Ministério da Guerra, Fernando Augusto Rodriguos; do estado maior do infantaria, adjunto do comando militar de
Ponta Delgada, João Moniz da Ponte Júnior; do regimento de infantaria n." 10 Aníbal Tarrinho e António
Augusto de Oarvalho ; do regimento de infantaria n. o 34
Leopoldo Gerardo Martins; do 5.0 grupo de metralhadoras Vitorino de Serpa Faria Pores Furtado Galvão e
José dos Santos Donato; do infantaria, ajudante da Escola Militar de Aviação, Belmiro Augusto Vieira Fernandes.
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~ Tenentes: miliciano do regimento de artilharia n.? 7
João de Almeida Sousa Sacadura; do regimento de artilharia do montanha Hildeberto António Botelho de Medeiros e miliciano Domingos de Melo Marinho Falcão
Barata; do estado maior de infantaria,
adjunto da
4.& Repartição da 1.& Direcção do Estado Maior do
Exército, Norberto António Macedo Leal; miliciano
do regimento de infantaria n. ° 6 Fernando Eurico da
Costa Oliveira; do regimento de infantaria n.? 7 José
Soares Jacinto Pereira; do regimento de infantaria n.? 10
Acácio António Massa, Henrique Mauricio Jorge de Lima
e Augusto José Machado; do regimento de infantaria
n. o 12 Francisco Dias de Andrade Piçarra; miliciano do
regimento de infantaria n.? 17 José Francisco da Silva;
miliciano do regimento de infantaria n." 28 Júlio Rodrigues Andrede ; miliciano do regimento de infantaria.
n. o 31 José Augusto de Almeida; do 3.° grupo de metralhadoras Carlos Gomes Cordeiro; miliciano de infantaria, observador aeronáutico José Manuel Mendonça;
do infantaria da guarda nacional republicana José de
Paiva e Silva; e miliciano do infantaria da mesma guarda
António Rodrigues Rogado Júnior.
Alferes: do regimento de infantaria n." 10 Serafim
Cardoso Pimenta, Ilídio Aires Esteves e António Augusto Nascimento.
l) Declara-se que o capitão na situação de reserva
Baltasar José Ferraz tem o soldo de major com um
aumento de 10 por cento sõbre o soldo.
m)
9 de
guida
serva

Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de
Setembro de 1924, competem aos oficiais em semencionados transferidos para a situação de re:

Pela
ano:

Ordem do Exército

n." 4, 2.a série, do corrente

General, Alberto Carlos da Silveira, 806440 sendo:
pensão de reserva 504,5; lei 1:332, 302440; tem 5 anos
de permanência no pôsto de general.
Pela presente Ordem do Exército:
Coronel de artilharia de campanha, Adolfo Calisto
Alves Mimoso, 455622 sondo: pensão de reserva
335,548; 0,14 por cento, 9,539; lei 1:332, 110h35; do
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vencimento total 8.$32 são pelo Ministério das Colónias,
tendo servido na Guiné, e 44M90'pelo Ministério da
Guerra; tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo.
Coronel de engenharia graduado Frederico Oom 539~09,
sendo: pensão de reserva 374t$37, lei n.? 1:332,174&72;
do vencimento total 267696 são pelo Ministério do Interior, 44t$47 pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e
226866 pelo Ministério da Guerra; tem três aumentos
de 10 por cento sobre o soldo.
n) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668 de 9
de Setembro do 1924, competem aos oficiais em seguida
mencionados transferidos para a situação de reforma,
pela presente Ordem do Exército:
Coronel de infantaria, Aurélio Antunes da Silva Monteiro, 673620 sendo: pensão de reforma 326870; 0,14
por cento 94a605; lei 1:332, 252M5; do vencimento total 390tS34 são pelo Ministério das Colónias sendo Moçambique a última província onde serviu e 282686 pelo
Ministério da Guerra; tem 2 aumentos de 10 por cento
sôbre o sóldo.
'Tenente miliciano de infantaria, do quadro especial,
Octávio Pereira Gomes, 49~52 sendo: pensão de reforma 47872; 0,14 por conto, 1680; nos termos do artigo
34.0 da lei 1:039 50~j tem um aumento do 10 por cento
sõbre o sôldo,

o) Rectificados, publicam-se os vencimentos nos termos da lei n.? 1:668, de 9 de Setembro de 1924 a que
têm direito os oficiais na sltuaçâo de reserva em seguida
mencionados, em substitutção dos que lhes foram arbitrados pelas Ordens do Exército que lhes vão indicadas:
General, Augusto César Ribeiro de Carvalho, 523a85 j
Ordem do Exército n." 24, 2.a sério, 1924.
Coronel, José Correia de Mendonça, 405647 sendo
16667 pelo Ministério das Colónias e 388680 pelo Mi·
nistério da Guerra; tem 2 aumentos de 10 por conto
sóbre o sôldo ; esta rectificação é a partir de 1 de Novembro de 1924; Ordem do Exército n." 24, 2.a série,
1924.
Coronel, João Luis Crisóstomo da Silva, 49Gt$49;
tem 3 aumentos de 10 por cento sobre o sôldo; Ordem
do Exército n.? 4, 2.a série, de 1925.
Coronel, graduado, Frederico António Lopes, 510837
Sendo 226682 pelo Ministério das Colónias e 283655
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pelo Ministério da Guerra; tem 3 aumentos de 10 por
cento sobre o sôldo ; Ordem do Exército 'no ° 9, 2.:1 série, 1925.
Coronel, António Carlos Aguado Leote Tavares,
471,$51; tem 1 aumento do 10 por cento sõbre o soldo;
Ordem do Exército n.? 1, 2.& série, do 1926.
Major, José Afonso Pereira, 387t$29 sendo: 154t$89
pelo Ministério das Colónias e 232;$40 pelo Ministério
da Guerra; tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sóldo; Ordem do Exército n,? 3, 2.& série, de 1925.
Major, João da Conceição VidigaI, 508668 sendo
249~27 pelo Ministério das Colónias e 259M1 pelo Ministério da Guerra; tem um aumento de 10 por cento sôbre
o sõldo ; Ordem do Exército n. o 7, 2. a série, de 1925.
Tenente, Bernardino Augusto Marques, 125~, tem 1
aumento de 10 por cento sôbre 'o sõldo ; Ordem do Exército n. o 24, 2. a série, de 1924.
p) Rectificados se publicam os vencimentos nos termos
do despacho ministerial de 21 de Julho de 1925, que
manda incluir no cálculo de pensão de reserva a gratificação diferencial aos oficiais na situação do reserva,
om seguida mencionados, em substítutção
dos que lhes
foram arbitrados pelas Ordens do Exército que lhos vão
indicadas:
Coronel, Frederico António Lopes, 53M66 sendo:
236t$88 pelo Ministério das Colónias o 294678 pelo Ministério da Guerra; Ordem do Exército n. o 29, 2. a série, de 1925.
Coronel, João Luis Crisóstomo da Silva, 517603; Ordem do Exército n." 2, 2.& série, de 1926.
Coronel, José Correia de Mendonça, 424608 seado :
17657 pelo Ministério das Colónias e 406tS51 pelo Ministério da Guerra; Ordem do Etcército n. o 21 2." série,
de 1926.
As rectificações supra são a partir da data do referido despacho.

q) Rectificados, se publicam os vencimentos nos termos
do despacho ministerial de 21 de Julho de 1925, quo
manda incluir na pensão de reserva a gratificação diferencial a que tem direito o oficial na situação de reserva, ao abrigo do decreto 10:099, em seguida mencionado:
Capitão, José Caetano :Mazzioti Saleme Garção,

,
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362684 sendo: pensão de reserva 27 ·!t$89 ; percentagem
de invalidez de 20 por conto, 54~a7 ; 10 por cento sõbro o total 32698; esta rectiflcação é a partir da data
do referido despacho.
1') Rectificados se publicam os vencimentos nos termos
do despacho ministerial de 21 de Julho de 1925, que
manda iucluir na pensão de reserva a gratificac;ão diferencial, a que tem direito o oficial na situação de reserY;1, em seguida menci.onado:
Major, João Alves Pinto da Cruz, 17M; esta rectificação é a partir da data do referido despacho.
s) Doclaru-se que o major de infantaria, em disponibilidade, José Eduardo Moreira S'11cs, deixou de prestar
serviço, pelo pedir, na guarda nacional republicana, e
foi mandado fazer serviço como sub-chefe do distrito do
recrutamento n.? 2.

t) Declara-se que o tenente-coronel de infantaria, em
disponibilidade, Eduardo Bandeira de Lima Júnior, passa
a prestar serviço como segundo comandante do regimento de infantaria n.? 17, pelo que deve ser mandado
apresentar na referida unidade.

[12.

° - Ministério da Guerra -

f. a Direcção Gcral-

ta Rl'partição

a) Declara-se que o tenente de infantaria Frederico
da Conceição Costa é considerado pilõto aviador militar
desde 26 de Janeiro do corrente ano, data em que terminou as provas a que se refere o artigo 48.° do regulamento da Escola Militar de Aviação, ficando assim sem
efeito a determinação 10.& da Ordem do Exército n." 4,
2.& série, de 13 de Março do corrente ano, respeitante
ao mesmo oficial.
b) Declara-se que foram nomeados para constituir o
júri do Concurso Militar de Esgrima no corrente ano os
seguintes oficiais:
Coronel do corpo do estado maior Eduardo Augusto
de Azambuja Martins.
Major de infantaria José Firmino da Veiga Ventura.
Major de infantaria António Augusto Vítor Sabo.
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Capitão de infantaria da guarda nacional republicana
Artur Maria Sarmento Rodrigues.
Capitão de infantaria Tadeu do Sacramento Monteiro.
Vogal suplonto : tenente de infantaria, Carlos Alberto
Barcelos do Nascimento e Silva.

13. ° -linistério

daGuerra- V DirecçãoGeral-

a.a Rrpartição

Em harmonia com o disposto no artigo 164.° do Regulamento de Dlsclplina Militar, de 1 de Dezembro de
1925, se publica a decisão do Conselho Superior de Disciplina Militar, a cujo julgamento foi submetido o te;nente.coronel do corpo do estado maior Hélder Armando
dos Santos Ribeiro, nos termos do n." 3.° do artigo 149.°
do mesmo Regulamento:
Perante o Conselho Superior de Disciplina Militar compareceu o tenente-coronel do estado maior Ilelder Armando dos Santos Ribeiro, pelo haver requerido nos
termos do n." 3.° do artigo 1_19.° do Rogulumento de
Disciplina Militar, a fim de ilibar a sua honra posta em
dúvida, pelo facto de lhe ter constado que, em Braga,
lhe era publicamente atribuída responsabilidade nus irregularidadPs que se deram no funcionamento da junta regimental de infantaria n.? 20, dizendo-se naquela cidade,
que um deputado da região tinha enviado para Guimarães uma carta em que se manifestava a cumplicidade
do requerente, ao tempo Ministro da Guerra, nas referidas irregularidades, cumplicidade que consistia em ter
concedido, a pedido do referido deputado, o prazo de
alguns dias, antes de adoptar as providências que tencionava, e que constava iam ser em breve publicadas,
relativas aos mancebos que faltassem à encorporação
e
que seriam inibidos de se apresentarem às juntas regimentais das suas unidades.
Vistas e ponderadas atentamente as peças do processo,
ouvidas as declarações
do requerente e os depoimentos
das testemunhas:
Considerando quo se provou não ter o requerente feito
a concessão de qualquer prazo antecedendo as providências que tencionava tomar para evitar a comparência às
juntas regimentais dos mancebos que houvessem faltado
à encorporação ;

\
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Considerando que igualmente se provou que o requerente não conhecia nem podia prever o uso que se iria
fazer da informação dada a um deputado, que a tal respeito o interrogara, de que não seriam publicadas, antes
de oito ou dez dias, as providências que tinha em estudo, acêrca dos mancebos que faltassem à encorporação ;
Considerando que pelas disposições já anteriormente
tomadas pelo requerente, tendentes a evitar os abusos
na inspecção dos mancebos apurados nos termos do artigo 79.0 do Regulamento de Recrutamento, e pelas providências que logo adoptou quando tevo conhecimento
das irregularidades ocorridas em Guimarães, o mesmo
requerente manifestou de um modo frisante o seu propósito de reprimir todos os abusos;
Considerando que o autor das cartas que se acham
juntas ao processo, e que não compareceu à audiência,
apesar de ter sido solicitada a sua presença, afirmou no
seu depotmento escrito não ter o requerente a menor
conivência nos actos irregulares da j unta regimental
de' infantaria n. o 20, declarando ainda que as mesmas
c~tas não exprimem a verdade do que se passou entre
êle e o dito requerente;
E atendendo às respostas aos quesitos:
O Conselho Superior de Disciplina Militar decide, por
unanimidade, que o tenente-coronel do corpo de estado
, maior Hélder Armando dos Santos Ribeiro não teve responsabilidade alguma nas irregularidades que se deram
no funcionamento da junta regimental de infantaria n." 20,
considerando ilibada a sua honra.
Sala das Sessões do Conselho Superior de Disciplina
Militar, aos 26 de Março de 1926_ - .Manuel de Oliveira
Gomes da Costa, generalFrancisco das Chagas Parreira, generalRoberto da Cunha Baptista, generalLui» Manuel Agostinho Domingues, general, rolatorAlfredo Ernesto de Sá Cardoso, general.

14.0-lIínislério

da Guerra - 2.a Direeção Genl- 5. a Reparlição

Para execução do determinado na circular n. o 27, de
19 de Dezembro do ano findo da 2. a Repartição da Direcção Geral dos Serviços Administrativos do Exército
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seguinte relação dos oficiais na situação de

Número

de
períodos

Coronel mó.lico
Capitão médico
Tenente
Capitão

do

Nomes

Postos

Manuel ue Brito Camacho..
Manuel da Mota Pessoa de
Amorim Cardoso
Albano de Castro e Sousa..
Aníbal da Silva.
. . . .•

•

.

médico. . . .
<.lo Q. A. S. S.

15. o -Ilinistério

aumento
do 10
por cento

2
~
. 1
2

da Guerra- 2 a DirecçãoGeral- 6. a Repartição

Condecorado com a medalha militar da classe do comportamento exemplar em harmonia com o disposto no
regulamento aprovado por decreto de 28 de Setembro
de 1917:
llI:ednlha de ouro

Tenente-coronel veterinário Alfredo Pimenta de Almeida Beja, inspector do serviço veterinário, da 7. a divisão.
lO.

o

-lIiuis!ério

da Guerra _ 2. a DirecçãoGml-

7. a Repartição

Em conformidade com o disposto no artigo 26.0 do
regulamento e programa de coucurso para provimento
de vacaturas do alferes farmacêuticos do quadro pormanento, aprovado por decreto n ," ~:546, de 29 do Novembro de 1922, publica-se que o candidato abaixo designado foi classificado no último concurso para preenchimento das vacaturas existentes no referido quadro:
João 'Marques Canas, alferes farmacêutico miliciano.

17.0- '\!inistErio da Guerra- Diretção Gml dos Smiços Administrativos
do Elército - f.· a'partiçáo

a) Declara-se que
mandado prestar serviço, pelo
pedir, no 3.° grupo de companhias de administração militar, O tenente do serviço de administração militar, na
é
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e em serviço na inspecção dos serviços
da 6. a divisão, António Vaz de Al-

b) Declara-se que foi mandado prestar serviço na
2.11.Repartição da Direcção Geral dos Serviços Administrativos do Exército, como adjunto, o tenente do serviço
de administração militar, na disponibilidade, José Bemvindo Correia Raposo.
c) Declara-se que é mandado prestar serviço na
7. o Repartição da 2. a Direcção do Estado Maior do
Exército, como adjunto, o tenente do serviço de administração militar, na disponibilidade, em serviço na
2.a Repartição da Direcção Geral dos Serviços Administrativos do Exército, José Armando da Palma Graça.
d) Condecorados com a medalha militar de prata. da
classe de comportamento exemplar, em conformidade
com as disposições do regulamento aprovado por derreto
de 28 de Setembro do 1917, os tenentes do serviço de
administração militar António Alves Martins Coimbra e
Fernando Raposo de Oliveira e os tenentes milicianos
do mesmo serviço Luís Gonçalves Rebordão e Miguel
Rodrigues Centeno Júnior.
e) Condecorado com a medalha militar de prata da
classe de comportamento exemplar, om conformidade
com o regulamento aprovado por decreto do 28 de Setembro de 1917, o tenente do serviço de administração
militar Fernando António Gomes.
18.

o-

Conselho Superior de Promo~ões

~ditOB de oento e oitenta dias

Pelo Conselho Superior de Promoções correm éditos
de cento e oitenta dias, a contar da data da presento
Ordem, citando os oficiais, sargentos ajudantes e primeiros sargentos abaixo designados, para, querendo,
apresentarem contestação, tendo vista deste processo ou
seus representantes na Secretaria do mesmo Conselho,
como recorridos, que são, num processo do recurso que
no mesmo pende, em que é recorrente Manuel José
Martins, primeiro sargento do batalhão n. o 7 da guarda
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nacional republicana, que recorre, nos termos do decreto n. o 11 :298, de 30 de Novembro de 1925, da preterição na sua promoção a sargento ajudante.
Recorridos:
Sargento aj udante da mesma arma Guilherme Morgado; primeiros sargentos da mesma arma: José Luis
Gomes, José da Fonseca, Laurentino Rodrigues dos Santos, J úlio do Almeida Rebelo do Lacerda; sargento ajudanto da mesma arma Sebastião da Encarnação Júnior;
primeiros sargentos da mesma arma: José Teixeira Laranjeira, Miguel Augusto, Luís Pereira Pedroso Gomes,
Américo Augusto Pereira Camoesas, Aristides Alves Martins. Alípio dos Santos Sá; tenentes milicianos da mesma
arma: António Ferreira, Armando Bettencourt, Raúl da
Conceição Gonçalves Bravo, José da Costa Estorninho,
Joaquim Zucheli Pinto Tavares, Argentino Herculano
Soixas, Jaime Nunes Pedro, Carlos Marques, Oarlos
Vítor Assa de Brito Queiroga, Joaquim Nunes, José Alves Pereira, José Delgado, José António Ferreira, Caro
los Ascensão, José Pedro Pereira, Bento Teodósio Tomás Cabrita, António Pedro Correia Limpo de Lacerda, José António Vasco Mascarenhas Júnior, Jolto
de Barros Amado da Cunha, José do Pêso e Sousa
Benchinol, António dos Santos Neto, José Gonçalves,
Jacinto Gonçalves Godinho; alferes miliciano da mesma
arma Carlos António Parreiral da Silva; tenentes milicianos da mesma arma: Frederico Coelho de Melo,
Celestino Sisenando Baptista, Vitorino Frederico Crispim, Felizardo Pacheco Sarmento da Conceição, António Maria Martins, Aurélio Augusto da Oruz Ferreira,
Artur Joaquim João de Deus Figueiredo, Argílio de Oliveira Rocha, Aurélio de Oliveira Rocha; primeiros sargentos da mesma arma: José Monteiro Sebastião, Luciano Fernandes; sargentos ajudantes da mesma arma:
Francisco dos Rois Pio, Joaquim Afonso Pinto, António
Manuel Duraua, Joaquim Marques, António da Costa;
primeiros sargentos da mesma arma: Teotónio Cardoso,
Manuel Joaquim Moreno, Gumerzindo da Silva, Raúl
Videira, Francisco Inácio Moreira, Honório Henriques
Leitão i sargentos ajudantes da. mesma arma: Armindo
de Almeida, Horácio Ferreira Saloio; primeiro sargento
da mesma arma João Rosa; sargentos ajudantes da
mesma arma: Ernesto Moreira dos Santos, Raúl Ant6-
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úío de Jesus, Manuel Simões Rosa, Augusto Vieira, Martiníano Augusto da Silva, José Camissão Vaz Forreiru,
José Oorreia, João Miguel Gomes, Isaúl da Conceição
Ferreira, Manuel João Ricardo, José Pereira, Domingos
António Ferreira, Amadeu Alves; primeiros sargentos
da mesma arma: Francisco Manuel Cameirão, Delfim
José Segurado Vieira, Armando Carlos da Silva, António Oarlos Kilberg de Lima, Raúl Augusto Portalete
Ooelho, Adolfo Afonso, José Augusto, Manuel António,
Abel Pereira de Oampos Franco, José António dos Santos, Amael Augusto Martins, José Nogueira do Carvalho, António Luis da Cunhn, António de Abreu Araújo
Malheiro, Alcino Joaquim Fernandos, João Américo Plácido de Lima, António de Sousa, António Coelho Esteves, Sebastião Ramos Afonso, José Correia Vilela, Franklin Tavares de Oliveira, José Marcelino, António Ferraz de Sousa, Alfredo Loureiro, Sabino Augusto da
Silva, João Freire Pestana de Barros, António Joaquim
Mauuelito, José Brandão, Manuel Mendes Soares, Leonel Duarte Grais, Diogo da Cruz, João Carlos Mesquita do
Mendonça, Francisco Alves, José do Almeida, Manuel Pereira Choça, Aníbal Urbano dos Santos Cordeiro, Amórico Pereira Gabriel, J os6 Fernandes, J os6 Vaz de Carvalho, Serafim da Silva Lourenço, António Ferreira,
António José da Cunha, Daniel António da Silveira,
António Joaquim de Oliveira Júnior, José Maria Martins, Avelino Teixeira, Nicolau Tolentino Rodrigues,
Francisco José, Roberto Gaspar, Joaquim Matias, Manuel Toscano, José António Carlos, Luís Esteves, José
de Snnt'Ana Júnior, José Martins Fangueiro, José Esteves .. Leopoldo Ferreira Guerra, Júlio Fonseca, 1"0
N ovos Barreto do Paula, Joaquim de Matos Rosa, António Augusto, Albertino de Sousa Norte, Alfredo da Costa
Pais, António Lopes dos Santos, Idílio Venâncio Lima,
Geraldo da Costa, António Esteves, "Mário do Jesus
Assunção Carmo, Artur Durand Gradim, Joito Cunha,
Dimas Olindo de Assunção
Magno, Isaac Gonçalves,
Alexandre Leite, Josó Carlos, Francisco Mendes, Abel
da Silva Rebelo, José Fernandes Ribeiro, Amadeu Cândido da Costa, Alfredo dos Santos, Manuel Gomes de
Sousa, Afonso Lervos Macedo Dóris, Jos6 da Silva,
António de Oliveira e Silva, João Álvaro Albuquerque
da Silva, Emídio José Aires, Alberto Ferreira ele Mo.rais, Jerónimo Simão, António Brás, Alfredo dos Reis,
António Joaquim de Carvalho, José Maria Calado Po-
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reira, José Gaspar da Costa, Carlos Tadeu do Sousa
Rocha, António Teixeira, José Maria Videira, Manuel
Justiniano Pereira, Viriato Freire, José Maria Pereira,
Artur Ludovico de Santana, José Bernardo Mesquita,
Jaime Rolando Portugal Peixoto, Manuel da Cruz, Artur da Silva Lameiras, Horácio de Sequeira Varejão,
Mànuel Duarte, Joaquim Maria da Silva, Artur Vicente
Filipe de Oliveira, Domingos Barão, José Bnrbosa,
Amândio Augusto,. Mário de Matos Queiroz, Alberto
Tomás de Faria, Inácio Monteiro Pacheco, Fortunato
António, João Calado da Fonseca, Eusébio Machado,
José Fortunato Cardoira, António de Araújo, Mário AUgusto de Araújo, João José de Matos Raimundo, Mário
Lourenço dos Santos, Alfredo Luís dos Santos, Óscar
Humberto de Aguiar 'I'elo, José Augusto Lopes, Evaristo Teixeira da Silva Coimbra, António Peixoto, Manuel Possidónio de Faria Artur, Simão de Andrade, Alberto Pedro Cabral, Luis Gonzaga Grego, José Luís
Rodrigues, José Pereira, Justino' Augusto Lopes Alexandrino, Fernando Alberto Vieira, .Adriano Soares de
Magalhães, Herculano Jaime Pires, Alvaro de Andrade,
Joaquim Augusto Teixeira, José Maria de Melo, António Sepúlveda Matos, José Valeriano Paulino, Joaquim
de Carvalho, Joaquim de Almeida, Manuel Rodrigues
Rapoula, Germano dos Santos Sousa, José Inácio Lopes, Manuel Teixeira, Joaquim Bernardo, António Vítor de Matos Sooiro, Alberto Augusto Azevedo, José da
Silva, Domingos da Conceição Lavadínho, João Pinto
Guedes de Gouveia. Manuel António Assis, Antero Valentim, Artur Martins Coelho, Serafim Pereira de Barros, José de Jesus Pereira, Bernardino Rodrigues, Gerardo Marques da Cunha, Emílio José da Mata, António
Pereira Barbosa, Artur Teixeira, Manuel de Almeida
de Sousa Loureiro, Joaquim Soares Caldas, José Luís
Monteiro, José do Couto Vaz, Armando Augusto Sarmento, Diocleciano Ernesto Moniz de 'Medeiros, Manuel
da Conceição Peixoto, Clemente da Silva Sampaio, Domingos Artur, João Vieira de Freitas, Arnaldo da Cunha Velho Soto Maior, Alberto Pereira Gil, António da.
Graça, Manuel Francisco Ferreira Guimarães, Baltasar
de Castro, Manuel Cavaleiro, José Marques, Augusto
Pires, Domingos José dos Santos, Manuel Augusto de
Carvalho, Adriano da Cunha, José Gomes de Carvalho,
José Martins, José Correia, António Pires, Edmundo
Ernesto da Silva Martins, Francisco de Oliveira Char-
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neira, José Luís Fragata, Tito António Godinho, Francisco Máximo Gouveia, Carlos Duarte da Costa, J oaquim Pereira da Silva, Josó do Egipto de Oliveira Braga, António do Lacerda Pinto; Manuel José Ferreira da
Costa, Manuel da Fonseca, Alvaro Pinto Carreira, Sebastião do Sousa, Rafael da Costa, Alfredo da Costa
Louro, José Marques, José Marques Correia, Manuel
Crêspo, João Marques, António Rodrigues, Paulo Augusto Alcarva, Augusto Paula, Domingos Coelho, António Mendes Fidalgo, João Cardoso' Pinto, Isidro Lopes
dos Santos, Francisco Miguel Camcirão, José Simões da
Silva, Carlos Castanheira, Jaime IIermínio Ramalho dos
Santos, Armindo Sequeira, Manuel V<1ZFecheira, Francisco Silveiro, Manuel Ferreira, António Júlio, Manuel
Folgado, Mauricio dos Santos Vilas, João Fialho, Ve·
rissimo da Graça, Manuel Gonçalves, José dos Santos,
António Brito, Joaquim do Nascimento, Ulpiano da Silva Santos.
Éditos de trinta dias

Pelo Conselho Superior de Promoções correm éditos
do trinta dias a contar da data da prosonto Ordem, citando o oficial e sargentos ajudantes abaixo designados,
para querendo, apresentarem contestação, tendo vista
dõste processo ou sous roprescntantcs na Secretaria do
mesmo Conselho; como recorridos que são, num processo de recurso que no mesmo pende, em que é recorrente o sargonto ajudante do regimento do artilharia
n,o 2 J oaquim Cristiano Branco, que recorre da colocação à sua direita na escala de acesso dos sargentos ajudantes da mesma arma Florindo Josó Oliveira e Aníbal Pinto de Queiroz.
Recorridos:
Sargento ajudante da mesma arma Florindo José Oliveira, ai foros miliciano da mesma arma Abílio Lima da
Costa, sargentos ajudantes da mesma arma Aníbal Pinto
de Queirós e Jaime Henrique Lopes.
Éditos de trinta dias

Pelo Conselho Superior de Promoções correm éditos
de trinta dias a contar da data da presente Ordem, citando os oficiais abaixo designados, para querendo, apresentarem contestação, tendo vista dêste processo ou seus
representantes na Secretaria do mesmo Conselho; como
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recorridos que são num _processo de recurso quo 110
mesmo pende, em que 6 recorrente o sargento ajudante
do regimento de artilharia n. o 4 Manuel Pereira, que recorre por ter sido preterido na promoção a alferes do
quadro auxiliar dos serviços de artilharia, pelo sargento
ajudante da mesma arma Manuel Marques, promovido a
alferes pela Ordem do Exército n. o 2l:l, 2:1 série, de 24
de Dezembro do ano findo.
Recorridos:
Alferes da mesma arma Manuel Marques, Artur José
Fernandes, José Consciência e António Luís.
José Esteves da Conceição Mascarenhas.
Está conforme.

o Director da

ii'

Diree010 Geral,

I

NllNISTERIO

DA GUERRA

20 DE MAIO DE 1926

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.& Série)

PubIlca-se

ao exército

o seguinte:

Ministério da Guma - Repartição do Gabinete
Lei n.O 1:869

Em nome da Nação, o Congresso da República Portu:
guesa, decreta, e eu promulgo, a lei seguinte:
Artigo 1.0 E considerado como promovido a general
efectivo desde a data em que concluiu as provas para oposto de general, e para todos os efeitos, o general graguado José Augusto Alves Roçadas.
Art. 2.0 Fica revogada a legislação em contrário,
O Ministro da Guerra a faça imprimir, publicar e
correr. Paços do Govêrno da República, 17 de Maio de
1926.- BERNARDINO
MACHADO - José Esteves da Conceição Mascarenhas.

2. o - Decretos
limstério

tia Guerra- 2.' Direcção Gml- f

4

Repartição

Hei por bem decretar sob proposta do Ministro da
Guerra e nos termos da lei n." 1:817, de 12 de Ag'"lsto
e decreto n." 11:077, de 14 de Setembro do ano findo,
que se pague o subsidio mensal de 61) a D. Ana Rita
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Gontil Homem Oosta, viúva do capitão reformado Cristino Manuel Ribeiro da Costa.
,
O Ministro da Guerra o faça publicar.- Paços do
Govêrno da República, 24 de Abril de 1026. -BERNARDINOMACHADO
- José Esteves da Conceição Mascarenhas.
Hei por bem decretar sob proposta do Ministro da
Guerra e nos termos da lei n. ° 1:817, do 12 de Agosto,
e decreto n.? 11:077, do 14 de Setembro último, que se
pagne o subsídio mensal de 6{$ a D. Amélia da Silva
Pina Gonealves e a sua filha Macia Amélia Pina Gonçalves, viúva e orfã do tenente de administração
militar
Carlos Gimenoz Gonçalves.
O Ministro da Guerra o faça publicar. Paços do Govêrno da República, 1 de Maio de 1926.- BERNARDINO
MACHADO
- José Esteves da Conceição Mascarenhas,
Hei por bom decretar sob proposta do Ministro da
Guerra o nos termos da. lei n." 1817, de 12 de Agosto
e decreto n." 11:077, de 14 de Setembro findo, que se
pague o subsídio mensal de 6{$ a D. Cristina Lemos
Martins Ferreira, viúva do coronel de infantaria Augu sto
Jacinto Martins Ferreira; D. Emília Augusta Ribeiro
Dinis, viúva do general reformado Guilherme Augusto
Dinis e a D. Isabel Maria Saquete Lopes e suas filhas,
Isabel Albertina da Purificação Lopes o Lucinda Augusta da Purificação Lopes, viúva e órfãs do alferes reformado José Lopes.
O Minisrro da Guerra o faça publicar. Pacos do Govêrno da R('pública, 1 do Maio do 192ô.-BEt~NARDINO
MACHADO
- José Esteves da Conceição Mascarenhas.

3.°_

Por decreto de 29 de Ou'ubro do ano findo:
!Iinistério

da Gyerra - RI'partição

110

Gahinrte

Oondecorado com a medalha militar do prata da classe
de bons serviços, letra C, por se achar ao ahrigo das
disposições da alínea a) do § 2.° do artigo 8.° do regulamonto para a concessão da mo ialba militar. aprovado por decreto de 28 do Setembro de 1917, alterado
pelo decreto n." 6:093, de 11 de Setembro do 1919, o
capitão do regi monto do cavalaria n.? 2 João Pinto de
Almeida Ribeiro.
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4. o - Por decretos de 24 de Abril findo:
lIinislério da Guerra - Reparlição do Gabinele
Condecorado
com o grau de cavaleiro da Ordem da
Tôrre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, pelos relevantíssimos
serviços que prestou,
pela coragem, dedicação e inexcedível amor pátrio que revelou nos combates de 4 e 5 de Outubro de 1910, para o advento da
República,
pelo que se acha ao abrigo da alínea c) do
das Ordens Militares Portuartigo 9.0 do regulamento
guesas, o tenente reformado,
António da Silva.
Condecorado
com a medalha de bronze comemorativa
da revolução
de 31 de Janeiro
de 1891, por se achar
ao ahrigo das disposições
do artigo
LOdo
decreto
n. o 7:260, de 27 do Janeiro de 1921, o cidadão Manuel
Lima.

Ministério da Guerra -

t. a Direcção Geral- t. a lleparliçãe

Concodidus
as vantagens
de que tratam o § único do
artigo 6.° do decreto
n.? 5:570, de 10 de Maio de
1919, modificado pela lei n.? 1:039, de 28 do Agosto de
1920, e despachos ministeriais posteriores, aos seguintes
capitães elo secretariado
militar:
Arnaldo
de Oliveira,
Miguel da Fonseca Pinheiro e
Firmino
Ferreira,
desde 1 de Novembro do 19:!4, por
terem completado
14 anos de serviço como oficial, nos
termos das referidas determinações,
ficando assim alterados os decretos de 26 de J unho do 1925, 5 e 12 de
Dezembro
do mesmo ano, com relação ao primeiro,
segundo o terceiro, que lhes concederam as mesmas vantagens.

Ministério da Gnerra - 1.4 Direcçáo Geral-

2 a Repartição

8.· grupo de bata.rias de reserva
Alferes miliciano
de reserva,
o alferes miliciano da
bataria
n." 2 do artilharia
de montanha António da Silveira Vicente,
nos termos da alínea b) do artigo 2.0 da
lei n.? 743, de 24 de Julho de 1017.
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Regimento de infantaria de reserva n,s 7

Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do
regimento de infantaria no° 7 José Alexandre Casimiro,
nos termos da alínea b) do artigo 20° da lei n.? 743, de
24 de Julho de 1917.
Regimento de infantaria

de reserva n.O22

Alferes milicianos de reserva, os alferes milicianos do
regimento de infantaria n,° 22 Fernando Martins Leitão
e José Manuel Pires, ambos nos termos da alínea b) do
artigo 2.0 da lei n, ° 743, de 24 de Julho de 1917.
Regimento de infantaria de reserva n.s 25
Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do
regimento de infantaria n." 25 Jaime Leal Páscoa, nos
termos da alínea b) do artigo 2.° da lei n." 743, de 24
de Julho de 1917.
Regimento de infantaria

de reserva no· 31S

Alferes milicianos de reserva, os alferes milicianos do
5. ° grupo de metralhadoras Francisco Luís Salgueiro
Garção e Henrique Serra de Oarvalho, ambos nos termos da alínea b) do artigo 2.° da lei n." 743, de 24 de
Julho de 1917.
Disponibilidade

O capitão de cavalaria, adido, com licença ilimitada,
José de Sá Pais do Amaral, por estar ao abrigo do artigo 1.0 do decreto n.? 11:214, de 30 de Outubro do ano
findo, e o tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, adido, Manuel de Andrade Largo, que, de regresso do Ministério das Colónias, ne apresentou em
20 do corrente mês.
Adido

O tenente-coronel
do estado maior de engenharia
João Alexandre Lopes GaIvão, por lhe ter sido concedida Iiconça ilimitada.
Reserva

O coronel do estado maior de infantaria Guilherme
Lopes de Azevedo, nos termos do n.? 4.° do artigo 2.°
do decreto de 25 de Maio de 1911.
Reforma.

O major, na situação de reserva, José Lúcio de Oliveira Seixas, por ter atingido o limite de idade, nos termos do n." 2.° do artigo 3.° do decreto de 25 de Maio
de 1911.
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Baixa do serviço militar

O tenente miliciano de artilharia de guarnição do batalhão de artilharia de guarnição José Garcês Pereira
Caldas, por ter sido julgado incapaz do mesmo serviço
pela junta hospitalar de inspecção.

Ministério da Gucrra-

ta Direcção Gcral-

s.a Repartição

Reforma

Tenente médico miliciano, o ex-tenente médico miliciano do 2.° grupo de companhias de saúde Carlos Augusto da Costa Mota, nos termos do decreto n.? 10:099,
de 17 de Setembro de 1924, por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pelas juntas a que se refere o
mesmo decreto.
Ministério da Guerra - 2,& Direcçáq Geral-7.'

Repartição

Alferes farmacêutico miliciano, o ex-soldado n. o 569 da
5.' companhia do 2.0 grupo de companhias de saúde, Francisco Teixeira Botelho.
Ministério da Guerra - Direcção Geral dos Serviços Administrativos
do ExéTCIto- L- RepartIção

Concedidas as vantagens de que tratam o § único do
artigo 6." do decreto n." 5.570, de 10 de Maio de 1919,
alterado pr-la lei n. ° 1:039, de 28 de Agosto de 1920, e
despachos ministeriais posteriores, aos seguintes oficiais
do serviço de administrução
militar:
A contar de 1 do Novembro de 1924, ao capitão Fernando Vítor Valente Valadas Vieira, a contar de 12 de
Setembro do 1925, aos tenentes milicianos Manuel Domingos Dias e Simão da Costa Almeida, e a contar de
20 de Dezembro de 19.!5, ao tenente Mário de Jesus
Correia. por terem completado, o primeiro 14 e os restantes 8 anos de serviço efectivo como oficial, nos termos
das referidas determinações.
L' companhia de reserva de administraQão militar

Capitão miliciano das tropas de reserva de administração militar, o capitão miliciano do serviço de adminis-
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tração

militar,
do 1.0 grupo de companhias
do mesmo
serviço, Guilherme de Almeida, nos termos da alínea b)
do artigo 2.° da lei n." 743, do) 24 de Julho do 1917;
Tenentes miliciano R das tropas de reserva de administração militar, os tenentes milicianos
do serviço de administração,
<lo 1.0 grupo do companhias do mesmo serviço: António dos Santos, Allgusto Passos Calado, Carlos Fragoso,
Pedro António Vieira Júnior, Ernesto Carneiro Franco,
Á lvaro Hodrignos Baptista dos Santos,
Luís Augusto
de Almeida e, no quadro, Josó Ferreira
dos San tos, nos termos da alínea o) do artigo 2. ° da lei
n.? 743, de 24 de Julho do 1917;
Alferes milicianos das tropas de reserva de administração militar, os alferes milicianos do serviço de administração militar, do 1.0 grupo do companhias cio mesmo
sorviço : António Freire Fulcão de Campos, Álvaro da
Cruz Riboiro, Alfredo Baldaque da Ounha e Fóios Ardissou, Vítor Carvalho da Silva, Rogério Ferreira Proença, Carlos Augusto Mar quos, Diogo Valentim
Correia
Ribeiro e, do regimento de infnntaria n.? 5, Álvaro José
de Sonsa, nos termos da altnoa b) do artigo 2.° da lei
n, o 7-13, de 24 de Julho de H117.
3." companhia de reserva de administração militar
Tenentes milicianos dus tropas do reserva de administração militar, os tenentes
milicianos do serviço de administração
militar,
do B.O grupo do companhias
do
mesmo serviço: João do Matos Hodrigues, Henrique Carlos do Abreu Gama, Domingos Augusto de Miranda Ferreira Deusdado e Armando Porcira da Cruz, nos termos
da alínea b) do artigo 2.° da lei n. ° 743, de 24 do Julho
de 1917;
Alferes milicianos
das tropas do rOS(1l'Ya do administração militar, os alferes milicianos do serviço do administração militar, do 3. o grupo de companhias do mesmo
servico : Domingos
Lopo Soa.res , Eduardo
rln Rocha
Sarsfiold 0, do regimento de infantaria n.? ô, Elísio Pinto
de Avolar, nos termos da alínea b) do artigo 2.° da lei
n.? 743, do 24 do Julho de 1917.
.
5." companhia de reserva de administração militar
'I'enentes milicianos das tropas de reserva do administração militar, os tenentes milicianos do sorvico dtoladdo
ministracão
militar,
do 5.0 grupo de companhias
mesmo serviço:
Américo Alfredo Piros, Armando Hen-
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riques Mousinho da Silveira Barata e Júlio Ferreira dos
Santos Silva Júnior, nos termos da alínea b) do artigo 2,°
da lei n." 743, de 24 do Julho elo 1917;
Alferes milicianos
das tropns de reserva de adminis
tração militar, os alferes milicianos do serviço do administração militar, do [>,0 grupo de companhias do mesmo
serviço:
João Ferreira
Rebêlo da Silva e António Joaquim (la Silva Gurgo, nos termos da alínea b) do artigo 2,° da loi n.? 743, de 24 de Julho de 1917.
7,' companhia de reserva de administração militar
Tenente miliciano das tropas de reserva de administração militar,
o tenente miliciano do serviço de administração militar, do rcgimonto
de artilharia
de montanha, Manuel Magalhães
Barbodo Pinto, nos termos da
alínea b) do artigo 2.° da lei n. ° 743, de 24 de Julho de

1917;
Alferes miliciano das tropas de reserva de administração militar,
o alferes miliciano do serviço do uduiinistrução militar,
do 7.° grupo de companhias
do mesmo
serviço. Múrio Gastão Ferreira,
nos termos da alínea b)
do artigo 2.° da lei n.? 743, de 24 de Julho de H117.
2.' secção de reserva de administração milita.r
Tenente miliciano das tropas de reserva de administração militar, o tonoute miliciano do serviço de administração militar, <lo 2.° gru po de companhias
de saúde,
Venceslau de Figuf'iredo,
nos termos da alínea b) do artigo 2.° da lei n," 743, do 2-1 de Julho de 1917.
8.' secção de reserva de admtníatração

militar

Tnneute miliciano das tropas de reserva de administl'a~':to militar, o tenente miliciano do serviço de administração militar, do regimento de infantaria
n.? 8, Lauro
do Barros Lima, nos termos da alínea b) do arti '"O 2. ()
da lei n." '/43, de 24 de Julho de HH7.
e
Distrito de recrutamento n,s 1
A lfore s miliciano das tropas de reserva territorial,
O
alferes miliciano do serviço de administração
militar, do
1.0 grupo de companhias do mesmo serviço, Domingos
Pi ['PS dr Azevedo, nos termos da alínea c) do artigo 2.0
da lei n." 743, do 24 de Julho de 1917.
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Distrito de reorutamento n.· 2
Tenente miliciano das tropas de reserva territorial,
o
tenente miliciano do serviço de administração
militar, do
7.° grupo de companhias
do mesmo serviço, Décio Pereíra Ooutinho, nos termos da alínea c) do artigo 2.° da
lei n.? 743, de 24 de Julho de 1917.
Distrito de recrutamento n.v 3
Tenente
miliciano das tropas de reserva territorial,
o tenente miliciano do serviço de administração
militar,
do 8.° grupo de metralhadoras,
Alfredo de Sousa Azevedo, nos termos
da alínea c) do artigo 2.° da lei
n." 743, de 24 de Julho de 1917.
Distrito de recrutamento n.· 21
Tenente miliciano das tropas de reserva territorial,
o tenente miliciamo do serviço de administração
militar ~
do regimento
de obuses do campanha, Manuel do Espírito Santo Lopes
Gonçalves,
nos termos da alínea c)
do artigo 2.° da lei n.? 743, de 2J de Julho de 1917.

O alferes

Adido
do administração
militar, com a
secretário do regimento de infanPedro Mondes dos Santos Fonseca:
de Abril do corrente ano, desempede Angola uma comissão ordinária,
LOdo decreto de 20 de Novembro

do serviço

patente
de tenente,
taria n.? 35, Alberto
por ter ido, em 19
nhar na província
nos termos do artigo
de 1914.

5. o - Por demtos de 1 do corrente mês :
Minislério
da Guerra- Reparlição
do Gabinele
Condecorado
com a Oruz de Guerra de 3.s classe por
se achar ao abrigo do artigo 5.0 do regulamento
para a
concessão da Cruz de Guerra, aprovado por decreto de
26 de J 111110 de 1917, o soldado Alfredo Júlio Guerra,
n." 503 da 3.a companhia
do regimento do infantaria
n. ° 1- porq ue, fazendo parte da coluna -urtomóvel de
tran s porte de feridos n. ° 3 do Corpo Expedicionário
Português,
mostrou zõlo, coragem e dedicação no transporte rápido de feridos para a zona da retaguarda
com
os carros auto-ambulâncias
de que fazia parto durante
os ataques do dia 11 de ~larço de 1918.
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Jlinistéria da Guerra - ta Dlfef.çáo Geral- 2,a Beparllçãc
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.0 do decreto n." 5:570, de 10 de Maio do 1919,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
a contar das datas que lhes vão designadas,
aos oficiais
em seguida mencionados:
Engenharia
Tenente-coronel
António Alfredo de Magalhães
Correia, professor da Escola Militar, desde 1 de N ovombro
de 1924, ficando nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 25 de Julho de 1925 que lhe concedeu as mesmas vantagens,
por ter completado o tempo de serviço
efectivo desde a sua promoção a tenente, necessário para
o 1.0 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo.
Artilharia a pé
Coronéis:
Gustavo Adolfo de Lis Teixeira da Cruz,
no estado maior de artilharia
a pé, Luís Pinto da Ascensão Moreira,
no cam po entrincheirado
de Lisboa,
desde 1 de Dezembro
do 1924, ficando nula e de nenhum efeito a parto do decreto de 12 de Dezembro de
1925 quo lhes concedeu as mesmas vantagens,
Luís Maria de Melo Vaz de Sampaio, no estado maior de artilharia a pé, desde 14 de Novembro de 1925, por terem
completado
tempo de serviço efectivo desde a sua promoção a tenente,
necessário
para o 2.0 aumento de 10
por cento sôbre o sôldo ;
Tenente coronel Camilo Amândio da Silva Sena, professor ela Escola Militar, dosd« 1 de Dezembro de 1925,
por ter completado o tempo de serviço efectivo desde a
sua promoção
a tenente, necessário para o 1.0 aumento
de 10 por cento sôbrc o sóldo ;
Capitão José d~ Ala,rcão Velasquos Sarmento,
no estado maior de artilharia
a pé, desde 1 do Dp2,pmbro de
1924, ficando nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 12 de Dezembro
de 1925 que lhe concedeu as
mesmas vantagens,
por ter completado o tempo de serviço «fectivo desde a sua promoção a tenente, necessário
para o 1.0 aumento de 10 por cento sobre o sôldo,

°

Artilharia de campanha
Coronéis: Amílcar Barcínio Pinto, no estado maior de
artilharia
de campanha, Francisco
Pereira Viana, no regimento de artilharia n. 05, dosdo 1 de Dezembro de 1924,

•
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ficando nula o de nonhum efeito a parte do decreto de
12 de Dezembro do 1925 que lhes concedeu as mesmas
vantagens,
por terem completado
o tempo de serviço
efectivo desde a sua promoção a tenente, necessário para
o 2,° aumento de 10 por cento sôbre o soldo;
Tenentes:
Josó Cândido Roma de Lemos Paga, no
regimento
de artilharia n." 5, Manuel Joaquim Ferreira,
no regirnento
de artilharia
de montanha,
desde 20 do
Dezembro
de 1925, por terem completado o tempo do
serviço efectivo como oficial, necessário para o 1.0 aumento de 10 por cento sobre o sõldo.
Infantaria
Coronel Alexandre
Baptista da Costa Pereira, no estado maior de infantaria,
desde 1 de N ovem bro do 1925,
por ter completado
o tempo de serviço efectivo como
oficial, necessário
para o 2,° aumento do 10 por conto
sõbre o soldo,
Teuente-coronel Júlio Tomás Rodrigues
do Sá, na
disponibilidade,
em serviço na guarda nacional republicana, desde 29 do Março do corrente ano, por ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial, nccossário pam o 1.0 aumento do 10 por conto sobro o soldo,
Capitão Miguol Maria Pupo Correia, na guarda nacional republicana,
desde 1 do Novembro de 192'+. ficando
nula o do nenhum efeito fi parte do decreto do :3 do ~Iaio
de 19:.?5 que lhe concedeu as mesmas vantagens, por
ter completado
o tempo do serviço efectivo como oficial
naeessário para o 1,° aumento do 10 por couto sôbre o soldo,
'I'onentcs : Arnaldo
da Coneoiçâo de Quina Dorningnes, no regimento de infantaria n." 2-t., desdo 2 de Setembro de 1$)24, ficando nula e do nenhum efeito a parte
do decreto de 25 do Julho do 1925 que lho concedeu as
mesmas vantagl>ns, António Pereira Rodrigues,
no regimonto do Infantaria u. o 2, desde 6 de M,tio do 1\):25, ficando nula (I de nenhum efeito a parte do decreto do 22
de Agosto do 1925 que lhe concedeu as mesmas vantagens, João Marcelino
do Queiroz,
na disponibilidade,
dosd e 6 de Maio do 1025, Mário do Matos, no regimento
de infantaria
n.? 35, desde 20 de Dezembro do 102o,
Jos6 de Paiva o Silva, na guarda nacional ropuhlicana,
desde 9 do Fevereiro
do corrente ano, tenontes milicianos António Gonçalves
Pires, no regimento 00 infantaria n." G, desde 8 de Janeiro de 1925, ficando nula e de
nenhum efeito a parto do docroto do 6 do Junho de 1925
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que lhe concedeu as mesmas vantagens,
António Ferreira Linhares Nobre, no regimento de infantaria n.? 30,
desde 30 de Janeiro do corrente ano, Carlos Fernandes
Soares,
no regimento
de infantaria
n.? 8, desde 18 de
Abril do corrente
ano, por terem completado o tempo'
de serviço efectivo como oficial, necessário para o 1.0 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo.
Quadro auxiliar dos serviços de engenharia
Capitão Joaquim
Gonçalves,
na Inspecção das Fortificações e Obras Militares da 4. a circunscrição,
desde 1
de Novembro
de 1924, ficando nula e de nonhum efeito
a parte do decreto de 20 de Junho do 1925 que lhe concedeu as mesmas vantagens,
por ter completado O tempo
de serviço ofectivo como oficial, necessário para o 1. o aumento de 10 por cento sôbre o sôldo.
Quadro auxí Iíar dos serviços de artilharia
Major António dos Santos, desde 1 de Novembro
de
1925, por ter completado
o tempo de serviço efectivo
como oficial, necessário
para o 1.0 aumento do 10 por
cento sõbre o sôldo;
Capitãos : Sebastião
Raimundo
da Cruz Pimenta, adjunto da 3. a Repartição
da 2. a Direcção Gernl do Ministório da Guerra, José da Conceição, em servlço no quartel general
da 7.a divisão do exército, doa.íe 1 do Novembro de 19:34, ficando respectivamente
nulas o de nenhum efeito a parte dos decretos de 20 do Junho e 25
de Julho de 1925, que lhes concedeu as mesmas vantagens, por terem completado o tempo de serviço efectivo
como oficial, necessário
para o 1.0 aumento do 10 por
cento sõbro o sôldo;
Tenentes:
José de Passos Simas, no regimento de cavalaria n.? 11, João Correia Bossa, no regimento de infantaria
n.? 32, José António, no Arsenal do Exórcito,
desde 20 de Dezembro do 1925, por terem completado
o tempo do serviço efectivo como oficial, necessário para
o 1.0 aumento de 10 por cento sôbre o sõldo,
Batalhão de caminhos de ferro
Tenente
do quadro auxiliar dos serviços do engenharia, supranumorário,
o tenente do mesmo quadro, supranumerário,
adido, Boaventura
Marques Leitão, que, de
regresso
do Ministério
das Colónias, se apresentou
em
26 do mês findo.
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Regimento de infantaria n.· 14

Capitão, supranumerário, da Ll ." companhia, o capitão
de infantaria, supranumerário, adido, António Soares, que
de regresso do Ministério das Colónias, se apresentou
em 24 do mês findo.
Regimento de infantaria n.· 21

Tenente, supranumerário, o tenente de infantaria, supranumerário, adido, com licença ilimitada, Carlos Alberto Godinho, que se apresenta para serviço.
Regimento de infantaria de reserva n,> 5

Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do
regimento de infantaria n. o [) João dos Santos Apóstolo,
nos termos da alínea b) do artigo 2.0 da lei n. o 743, de
24 de Julho de 1917.
Regimento de infantaria de reserva n.· 16

Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do
regimento de infantaria n.? 16 António do Rusário Marques, nos termos da alínea b) do artigo 2. da lei n.?
743, de 24 de 'Julho de U117.
0

Regimento de infantaria de reserva n.· 17

Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do regimento de infantaria n,° 17 Cândido Ferreira Guerra,
nos termos da alínea b) do artigo 2.° da lei n. ° 743, de
24 de Julho de 1917.
Regimonto de infantaria de reserva n." 25

Alferes miliciano do reserva, o alferes miliciano do
regimento de infantaria n.? 2õ José Manuel Morgado,
nos termos da alínea b) do artigo 2.° da lei n.? 743, de
24 de Julho de 1917.
Regimento de infantaria de reserva

Alferes miliciano de
regimento de infantaria
veira Abreu, nos termos
n.? 743, de 24 de Julho

11.· 28

reserva, o alferes miliciano do
n.? 28 Augusto Ó:;cal' de Olida alínea b) do artigo 2.0 da lei
de 1917.

Regimento de infantaria de reserva

ti.· 34

Alferes miliciano do reserva, o alferes miliciano do
regimento de infantaria n. o 34 Augusto César Mendes
Lagos, nOH termos da alínea b) do artigo :3.0 da lei
n." 743, de 24 de Julho de 1917.
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Regimento de infantaria de reserva n.v 35

Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do
regimento de infantaria n. ° 35 Aurélio Rebocho Vaz,
nos termos da alínea b) do artigo 2.0 da lei n. ° 743, de
24 do Julho de 1917.
Adido

O tenente miliciano de infantaria do quadro especial
Armando Auzusto Calejo, por ter sido requisitado para
desempenhar °uma comissão de serviço dependente do
Ministério do. Justiça e dos Oultos.
Reserva

O capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia do regimento de artilharia n." 6 António Pereira,
por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta
hospitalar de inspecção.
Reforma

O tenente do regimento de infantaria n,° 30 António
Augusto de Sá Pilão, nos termos do decreto n." 10:099,
de 17 de Setembro de 1924, por ter SIdo julgado incapaz do todo o serviço pelas juntas a que se refere O'
mesmo decreto.
Jlinistério da Guerra - 2.a Direcção Geral-1J.8

Repartição

. Coucedidas as vantagens de que tratam o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Azosto de 1920
e despachos ministeriais posteriores, ao t~nf'Dte do quadro auxiliar do serviço de saúde, do 2.° grupo de companhias do saúde Aurélio Granada do Albuquerque Pinheiro, desde o do Fevereiro do ano findo, por ter completado 8 anos do serviço como oficial, nos termos das
reforidas determinações,
ficando por esta forma roctififiado o decreto do 30 do Junho do mesmo ano. quo lhe
concedeu as mesmas vantagens.
Ooncorridas as vantagens do que tratam o § único do
artigo 6.° do decreto D.O 5:570, de 10 de Maio do 1919
modiflcndo pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto do 1920:
o despachos ministeriais posteriores, desde 20 de Dezombro do ano findo, aos tenentes do quadro auxiliar
do serviço do saúde António Augusto deSequoira Mon-
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des, José Ribeiro da Silva, José Floros, Bernardino
Fernandes Pereira e Artur Simões, por terem completado 8 anos de serviço efectivo como oficial nos termos
das referidas determinações.
Concedidas as vantagens de que tratam o § único do artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
e despachos ministeriais posteriores, desde 1 de Novembro do 1924, ao tenente do quadro auxiliar doI serviço de saúde Jerónimo Malafaia da Costa, por tor completado 8 anos de serviço como oficial, ficando assim
alterado o decreto de 4 de Julho do ano findo que lhe
concedeu as mesmas vantagens.

Ministério da Guerra - 2. li Direcção Geral-

7. a Repartição

F'armáoía Central do Exército

Capitão do quadro auxiliar do serviço farmacêutico.
o tenente do mesmo quadro Gaspar Maria do Nascimento, contando a antiguidade desde 13 de Abril do
corrente ano.
Tenente farmacêutico, o alferes farmacêutico com a
patente de tenente, Homoro Ferreira, contando a antiguidade desde 11 de Fevereiro do corrente ano.
Guarda nacional ropublícana

Tonente farmacêutico, o alferes farmacêutico com a
patente de tenente, José dos Santos Simões Borba, contando a antiguidade desde 11 do Fevereiro do corrente
ano.
Ministério da Guerra - Direcção Geral dos ScniÇ08 Administralivos
do Exércltu - t. a RCI,arlição

Concedidas as vantagens de que tratam o § único do
artigo 6.0 do decreto n.? 5:570, do 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto do 1920,
e. despachos ministeriais posteriores, aos soguintes oficiais do serviço da administração militar:
A contar de 1 de Novembro de 1925, no capitão do
quadro auxiliar do mesmo serviço António Luís Pôrto,
a contar do 20 de Dezembro do mesmo ano ao tenente
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Salvador de Oliveira, a contar de 6 de Fevereiro do corrente ano ao tenente miliciano Luís Gonçalves Valença
o a contar de 9 de l\larço também do corrente ano ao
tenonte António Lourenço Martins, por terem completado
o primeiro 14: anos e os restantes 8 anos de serviço
efectivo como oficial nos termos das referidas determinações.
Concedidas as vantagens de que tratam o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570 de 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n, o 1:039 de 28 de Agosto de 1920,
e despachos ministeriais posteriores, a contar de 6 de
Maio de 1925, ao tenente do serviço de administração
militar Eduardo de Freitas Mauaças, por ter completado
8 anos de serv iço efectivo como oficial nos termos das
referidas determinações, ficando por esta forma rectificado o decreto de 27 dó Junho de 1925.

6. o -- Por decretos de 8 do corrente mês:
linislérig dJ Gu, rra- Repallição do Gdbinele

Condecoradas com as classes da Cruz de Guerra que
lhes vão indicadas, as praças em seguida mencionadas,
por se acharem ao abrigo do artigo 5.0 do regulamento
para a concessão da Cruz de Guerra, aprovado por decreto de 26 de Julho de 1917:
3." classe

Soldado Manuel Fernandes n. o 206/802 da 1.3 companhia do batalhão n. o 6 da guarda nacional republicana, porque, ferido por 11m estilhaço quando no dia 24: de Janeiro de 1918 estava no seu poste de sentinela, não o
abandonou emquanto não foi rendido.
4.' c1R88e

Segundo sargento Ernesto dos Santos Morgado, D. o 06
da La bataria do 5.0 grupo de baturias do reserva, pelo
sangue frio com que suportou o violento o demorado
bombardoamento do dia 9 de Abril de H118 manifestando sempre a melhor boa vontade no serviço e funcionamento da sua secção.
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Segundo sargento miliciano Joaquim de Almeida, da
1.a secção de munições da coluna de munições do regimento de artilharia li.o 7, pela boa vontado e dedicação
que sempre mostrou pelo serviço e pela bravura o galhardia com que, sob o violento e demorado bombardeamento do dia 9 de Abril do 1918, respondido pela sua
bataria em posição avançada e a descoberto, cumpriu o
seu dever.
Primeiro cabo João Pinto G asalho, n. o 72/3:380, da
6.:1, companhia do batalhão n." 5 da guarda nacional republicana, pela boa vontade e dedicação que sompre mostrou polo serviço e pela bravura (1 galhardia com que,
sob o violento o demorado bombardeamento do dia 9 de
Abril de 1918, respondido pr-la sua bataria em posição
avançada e a descoberto, cumpriu o seu dever.
Primeiro cabo João Duarte, n.? 145/9:177 da 3.:!.companhia do batalhão n.? 1 da guarda nacional ropublicana,
porque no dia 9 de Abril de 1918, estando na posição
de tiro indirocto do sub-sector B, apesar de muito batido, ali se conservou combatendo e animando os seus
companheiros. até que caíu prisioneiro, manifestando
corugem, decisão e valentia durante todo o combata.
Ex-primeiro cabo Manuol dos Santos 46jtl:167 da 2.a
companhia do batalhão n. o 1 da guarda nacional republicana, porque apesar de ferido em 9 de Abril do 1918,
continuou à frente da sua posição valorosamente, com o
maior desprêzo pela vida, até ser feito prisioneiro depois
de inutilizar o material. Foi sempre considerado um dos
melhores cabos da bataria.
Primeiro cabo Francisco Lopes, n." 60 da 6.:!.compn.nhia do regimento de infantaria de reserva n,o 11, por
ter sempre conservado na mão as praças do seu posto no
combate de 9 de Abril de 1018 e SOl' encontrado pelo
comandante da. companhia fazendo fogo completamente
a descoberto, com o maior dosprêzo pela vida, dando
assim um alto exemplo aos seus camaradas de combate.
Soldado José Maria, n.? 65/1:581 da. 5.11 companhia
do batalhão n. o 4 da guarda nacional republicana, porque encontrando-se na 1.11 linha no combato do dia 9 de
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Abril de 1918, fazendo parte de um pôsto de granadeiros, se salientou pela sua coragem mostrando completo
desprêzo pela vida.
lIioislério

da Guerra -

1_3'

Dimção Geral- 2. a Reparlição

Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto 5:5iO, de 10 de Maio de 191\), modificado pela lei 1:039, de 28 de Agosto de 1020, a coutar das datas que lhes V~tO designadas,
aos oficiais em
seguida mencionados:
Corpo do. Estado

Maior

Coronel, Luís António de Carvalho ~fnrtins, desde 1
de Dezembro
de 19~õ, por ter complfltado o tempo de
serviço efectivo desde a Rua promoção a tenente, necossário para o terceiro aumento de lU sobro sôbre o sõldo.
Engenharia

Major, Roberto de Otiveira Pinto, no regimento de sapadores
mineiros,
dosdo 1 do Dezembro
de 19:!-I-, ficando nula c de nonh um efeito a purte do decreto de
12 Dezembro
do 1926, que lhe concedeu as mesmas
vantagens,
por ter completado o tempo do serviço efectivo desde a sua promoção a tonon to, necessário para o
primeit;o aumento de 10 por couto sôbre o soldo.
Artilharia

a pé

Coroneis : Manuel Joaquim da Silva, adido, no Ministério do Comércio, graduado. José Augu~to Pereira Gunçalves Júnior, adido, no Ministério da Agricultura,
desde 14 do Novembro
de 1925, por terem completado o
tempo de serviço efectivo dos do a sua promoção a tenente, necessário para o segundo aumento de 10 por
cento sõbre o sôldo.
Tenente-coronel,
Carlos Albrrto Fprroira Pinto BaR to,
no Arsenal do Exército,
de-de 1 de Dezembro do 1\):35,
por ter completado o tempo do serviço efectivo, dosde a
sua promoção a tenente, npcPsRúriu pala o primeiro aumento do 10 por cento sObre o sôldo,
Capitão, Raúl Ferrão, no Campo Entrincheirado
de
Lisboa, desde 1 de Dezembro de 192;), por ter courplotado o tempo de serviçn rfl'ctivo desde asna promoeão
a tenente, necessário
para o primeiro aumento de 10
por cento sobre o sõldo.
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de campanha

Coronéis:
Viriato Gomes da Fonseca, na situação de
reserva,
desde 1 do Dezembro de 192..j., ficando nula e
de nenhum efeito a parto do decreto de 12 de Dezembro
de 1925 que lhe concedeu as mesmas vantagens,
por'
ter completado o tempo de serviço efectivo desde a sua
promoção a tenente, necessário para o terceiro aumento
de 10 por cento sõbre o sôldo, Teotónio Roberto de Morais Sarmento,
comandante
do regimento
de artilharia
n. ° 7, desde 1 de Dezembro de 1924, fi cando 11 ula o de
nenhum efeito a parte do decreto de 16 de Janeiro último, que lhe concedeu as mesmas vantagens,
Luís Veríssimo de Azevedo, no Estado 'Maior de Artilharia
de
Campanha
desde 27 de Julho ele 192-!, Armindo Augus
to Girão Guimarães,
segundo comandante
do rogirnento
de artilharia
n.? 7, desde 14 do Novembro de 1925, por
terem completado
o tempo de serviço efectivo desde a
sua promoção a tenente, necessário para o segundo aumonto do 10 por cento sôbre o sõldo.
Major. António Carlos Cortoz, no regi monto do artilharia n." 8, desde 1 de Dezembro de 1924, ficando nula
e de nenhum ('feito a parte do decreto do 12 do Di-zembro de 1925 que lhe concedeu as mesmas vantugens,
por ter completado o tempo de serviço efectivo desde a
sua promoção a tenente, necessário para II primeiro aumento de 10 por cento sObre o sôldo.
Cavalaria

Tenente,
José Maria Pereira, na guarda nacional republicana,
desde 20 de Dezembro de 1925, por ter complotado o tempo do serviço efectivo corno oficial, necessário para o primeiro aumento do 10 por cento sôbre o
soldo.
Infantaria
Capitão, Frederico
Tamaguini
do Sonsa Barbosa, no
estado maior do infantaria,
desde 1 de Novembro de
1925, pOl' ter completado
o tempo do serviço efectivo
como oficial, necessário para o primeiro aumento de 10
por cento sobro o sõldo.
'I'enontos : Carlos Manuel 'I'oixoira Mulheiro o "Mário
de Azevedo
Canelns,
no estado maior de infantaria
desde 20 do Dezembro de 1925, tenente miliciano, Joaquim Augusto
Nunes, no estado maior de infantaria.
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desde 18 de Abril do corrente ano, por terem completado o tempo de serviço eícctivo como oficial, nocossárío
para o primeiro a.uID0nto de 10 por cento sobre o sóldo.
Quadro auxUiar dos serviços de engenharia
Tenentes:
Alberto
do Nascimento e Constantino Manuel Gomos, na inspecção das fortiflcações o obras militares
da 3. a circunscrição,
desde 20 de Dezembro de
1925, por terem completado o tempo de serviço efectivo
como oficial, necessário para o primeiro aumento de 10
por cento sobre o soldo.
Quadro auxiliar dos serviços d,eartilharia
'I'onente-coronel,
José Maria da Silva Figueiredo,
no
campo entrincheirado
de Lisboa, desde 1 do Novembro
de 192f>, por t~ completado o tempo de serviço efectivo
como oficial, necessário para o primeiro aumento de 10
por cento sôbre o sôldo.
Major, David da Conceição. Oliveira, desde 1 de Novembro
de HUi, ficando nula o de nenhum efeito a
parte do decreto
de ü de Junho do 1925 que lhe concedeu as mesmas vuntugons
por ter completado o tempo do serviço efectivo como oficial, necessário
para o
primeiro aumento de 10 por cento sôbre o soldo.
Capitão, Pedro Camilo Chninhu, no cnmpo ontrincheirado do Lisboa, dos de 1 de Novembro do 1924, por ter
complctndo
o tempo do serviço efectivo como oficial,
necessário para o primeiro aumento do 10 por cento Sl)bro o sõldo.
Teuontes : Francisco
Inez no regimento do artilharia
n. ° 8, J osé dos Santos Carrnmate,
J osó Lopes o Francisco António Viegas, no campo entrincheirado
do Lisboa, desde G de ~I3io de H125, ficando nula e de nenhum efeito a parto dos decretos de 19 de Setembro e
10 do Outubro de 192ó que lhes concedeu as mesmas
vantagens,
António Porcira
do Matos, no regimento de
infantaria
n." 2, Eduardo
Francisco,
no regimento de
infantaria
n." 3, Inocêncio
Cordeiro, no regimento de
infantaria
n.? 5, José do Olivoira, no regimento ele infantaria
n.? 19, João Hoque e António Henriques,
no
Campo Entrincheirado
d« Lisboa, António da Cruz Cartaxo, na escola de tiro do artilharia do campanha, desde
20 de Dezembro de H)2f), por torem completado O tompo do serviço electivo como oficial, necessário para o
primeiro aumento do 10 por cento sõbro o sôldo.
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Condecorado com a medalha militar de prata da classe
de valor militar, por se achar nas condições de alinca b)
do artigo 5.0 do regulamento para a concessão da medalha militar, aprovado por decreto de 28 de Setembro de
1917, o tenente de infantaria, Luís Henrique Cordeiro.
Condecorado com a modalh~ militar de prata da
classe de valor militar, por se achar nas condições da
alínea b) e § único do artigo 5.0 do regulamento para a
concessão da medalha militar, aprovado por decreto de
28 de Setembro de 1917, o tenente do quadro auxiliar
dos serviços de engenharia, Carlos de Melo.
Dando ingresso no quadro dos capitães do serviço do
estado maior desde 18 de Novembro do 1925, nos termos do artigo 24.0 do decreto de 25 de Maio de 1911,
modificado pela lei n." 798, de 31 de Agosto de 1917,
ficando supranumerário
no quadro da sua arma, nos
termos do § 3.0 do artigo 28. o do mesmo decreto e lei,
o capitão do estado maior de cavalaria, com O curso do
estado maior, Manuel Francisco Marq ues V alente,
Considerado, para todos os efeitos, na situação de disponibilidade e em serviço no regimento de infantaria
n. o 14, desde a sua promoção a alferes 1)or decreto de
16 de Agosto de 1919, inserto na Ordem do Exército
n." 19, 2.a série, do mesmo ano, até 1 do Novembro de
1923 em qUfl lhe pertenceu flf(~ctivamAnte o referido
pôsto, o alferes de infantaria Feliciano Nogueira, ficando
nula e de nenhum efeito a última parte do decreto de 29 de
Janeiro de 1921, que o considerou graduado no seu
põsto.
Estaelo maior do exército

Coronel do corpo do estado maior, supranumerário,
o coronel do mesmo corpo, adido, com licença ilimitada,
Alfredo Balduino de Seabra Júnior, que se apresenta.
1." Divlslo

Comandante, o gonoral José Augusto Simas Machado.
Oonselho Superior de PromoQôes

Exonerado
Rosa.

de presidente, o general 'I'ornás de Sousa

Batalhão de artilharia

de gunrniQão

'I'enento miliciano de artilharia do guarnição, o alferes
miliciano de artilharia do guarnição Vasco da Fonseca.
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Galvão, nos termos dos artigos 4:39.° e 432.° do decreto
de 25 de Maio de 1911, contando a antiguidade
desde
1 de Maio de 1925.
Rogimento de infantaria n.· 4
Tenente chefe de niúsica, o alferes chefe de música,
João Godinho, contando a antiguidade 6 do corrente mês.
Distrito de reorutam&nto n.· Õ
Alferes miliciano de reserva territorial,
o alferes milíciauo do reserva do regimento de infantaria
de reserva
n.05 Joaquim Borda, nos termos da alínea c) do artigo 2.0
da lei n.? 74il, de 24 de Julho de 1917.
Distrito de recrutamento n.v 21
Alferes miliciano de reserva territorial,
o alferes miliciano de reserva do regimento de infantaria
de reserva
n." 21 António Lopes Morgado, nos termos da alínea c)
do artigo 2.° da lei n , o 74:3, de 24 de Julho de 1917.
Reserva
do regimento de infantaria n. o 8 Agostinho
Ooelho Peixoto
da Costa, o ajudante
do regimento de
infantaria
n.? 29 João Joaquim de Almeida, por terem
sido julgados incapazes do serviço activo pela junta hospitalar de inspcc~ão.

Os capitães

Ilinislério da Gucrra- La Din'fçáQ Ilrral- 3.a Repartição
Condecorados

com a medalha militar de cobro da classe
letra C, por I'e acharem nas condições
da alínea b) do § 3.° do urtigo 8. o e n. o 3.° do artigo 13.0
do regulamento
de 28 de Setem bro de 1917, modificado
pelo decreto n.? 6:003, de 11 de Setembro de 1919, o
sargento ajudante n, ° 66 da 1. a companhia do r(lgimeuto
de infuntaria n.? 34, António Pereira, e segundo sargento
n." 4/1506 da La companhia do batalhão n." 2 da zuarda
nacional republicano , Carlos do Carmo,
b

de bons serviços,

lillislério da Guerra - 2

a

Dirtcção Gcral- 5. a Reparliçãe

Concedidas
as vantagens
ele que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 6:ô70, do 10 UO Maio de 1919,
alterado pela lei n.? 1:O'J0, de 28 de Agosto de 1920,
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e despachos ministeriais posteriores, desde 1 de Novembro de 1924, ao tenente do quadro auxiliar do serviço
de saúde Tomá-s António Bravo, por ter completado
8 anos de serviço como oficial nos termos das referidas
determinações, ficando assim alterado o decreto de 20
de Junho do ano findo que lhe concedeu as mesmas
vantagens.
lJinistério da Guerra -

2_&

Direcção Geral- 6.· Repartição

Batalhão de caminhos de ferro

Tenente veterinário miliciano, nos termos do n. o 2.0
do artigo 432.0 do decreto de 25 de Maio de 1911, o alferes veterinário
miliciano, na situação de líconcíado,
Arnaldo de Mendonça Machado.
Quadro dos oficiais farmaoêuticos

Alferes farmacõutico, em conformidade com o n." 2.°
do artigo 43 LOdo decreto com força de lei de 25 de
Maio do 1911, o alferes farmacêutico miliciano J oão
Marques Canas .

.

'iniKI~rio da Gaerra - Direcção Geral dos Serviços Administralivos
do !1éTCIlo - I." Repartição
Concedidas as vantagens de que tratam o § único do
artigo 6.0 do decreto n," 5:570, de 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n." 1:03H, de 28 de Agosto de 1920, e
despachos ministeriais posteriores, aos oficiais do serviço
de administração
militar, ao diante nomeados: a contar
de 6 de Maio de 1925, aos tenentes António Pinto dos
Santos e Mário Pereira Braga, o a contar de 2 do Junho
do mesmo ano, ao tenente miliciano João Quilhó, por
terem completado 8 anos de serviço efectivo como ofieial, nos termos das referidas determinações, ficando
por esta forma rectificados os decretos, respectivamente,
do 20 e 27 de Junho e 29 de Agosto de 1925, que lhos
concederam aquelas vantagen s.
Concedidas
artigo 6.° do
alterado pela
e despachos

as vantagens de que trata o § único do
decreto n." 5:570, de 10 de Maio do 1919,
lei n." 1:039, de 28 de Agosto do 1920,
ministeriais postcrlores, a contar de 1 de
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Novembro de 1924, ao capitão do serviço de administração militar Jácomo Alvos Duarte, por ter completado
14, anos de serviço efectivo como oficial, nos termos das
referidas disposições.

Por decretos de 15 do corrente mês:

7.0_

Iliuiblério da Guerra-1.a

Direcção Geral- 2.a R~parliçào

Estado maior de infantaria

Cupitão,

supranumerário,
o capitão de infantaria,
suprunumerá rio, adido, com Iiccnçn illmitada, Júlio Teodoro
Bettencourt, que se aprosonta.
Adidos

O capitão do estado maior do artilharia
de campanha
Joaquim
dos Santos Barata r o alferes do regimento de
infan taria n. o 13, su prauumerário,
José António
de
Lima, o primeiro por lho ter sido concedida licença ilimitada, e o segundo por tor sido requisitado pum dosempenhar uma comiss ão de serviço dependente do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 7.0 do decreto do
20 de Novembro do 1914.
Roserva
Os coronéis
do estado maior do artilharia
a pé,
Eduardo
Fr.iderico
Cavaleiro
:\Ielqllíad<,s e Jaime Augusto Vidra (ln. Rocha, o primeiro nos termos do n. o 4. o
do artigo 2.0 do decreto de 2ô de Maio do 1911 e o
segundo nos termos do artigo 8G. o da lei do 12 do Junho

de 1901.
Reforma
O coronel, na situação do reserva, José António Porreira )fadail, por ter ut.iugitl0 o Iimite de idado, nos termos do ii. o 2.0 do artigo 3.0 do decreto de 25 de Maio
de 1911.

}flui'l:rio da Guerra- f.& Dirt.rçio Gml- 3. a fteparli~ã~

Condecorado com a medalha militar de cobro da classe
de

UOllS

servieos,

letra

C, por

se achar

nas condições

da alíuoa b) do § 3.0 elo artigo 8.0 o n.? 3.0 do artigo
13.0 do rogulamonto 00 28 do Setembro de 1917, mo-
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dificado pelo decreto n, ° 6:093, de 11 de Setembro de
1919, o segundo sargento n.? 1:051, da 10.& companhia
do regimento de infantaria n." 8, Domingos Gonçalves
Neiva.
Ilinislério da Guerra - 2

a

Direcção Geral - 7,& neparti~ão

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
ao coronel farmacêutico Augusto Pereira da Silva, chefe
da 7. a 'Repartição da 2. n Direcção Geral do Ministério
da Guerra, desde 22 de Junho de 1925, por ter completado o tempo de serviço efectivo desde a sua promoção
a tenente, necessário para o primeiro aumento de 10 por
conto sôbre o sôldo.
MiDislério da Guma - Dirrcção Gml dos Serviços Administrativos
do Eltfcllu - t. n lIeparliçao

Concedidas as vantagens de que tratam o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n.? 1:0:l9, de 28 de Agosto de 1920, e
dospachos ministeriais postoriores, aos seguintes oficiais
do serviço de administração militar: a contar do 6 de
Maio de 1925, aos tenentes Alhino Amílcar Rodrigues
de Soure, Armindo de Magalhães Barros de Araújo Cerqueira de Queiroz, José Armando da Palma Graça e Manuel Ro(lrigurs Aguincha, por terem completado 8 anos
de serviço efectivo como oficial, nos termos das referidas determinações,
ficando por esta forma rectificados
os decretos do 27 do .Junho de 1925, respeitantes aos
dois primeiros, e do 8 de Agosto e 12 do Setembro do
mcstno ano de 1925, respeitantes, respectivamente, aos
restantes.
Concedillas as vantagens do que tratam o § único do
artigo G.o do decreto n." 5:f>70, de 10 do Maio do 1919,
alterudo pela lei n.? 1:0:39, elo 28 de Agosto de 1920,
e despachoa ministeriais posteriores, a contar de 20 de
Dezembro de 1925, ao tenente do quadro auxiliar do
serviço do administração militar, Aníbal Alexandre de
Aguiar, por ter completado 8 anos de serviço efectivo
como oficial, nos termos das referidas determinações.
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Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920, a
contar de 1 de Novembro
de 1923, ao capitão do serviço de administração
militar Josó Maria Baptista Gonçalves, por ter completado
14 anos do serviço efectivo
como oficial, nos termos do referido parágrafo.

Zillistério da Guma - Repartição do Gabinete
Tendo o capitão do regimento de cavalaria n.? 2 João
Pinto do Almeida Ribeiro feito parte do quartel general
das colunas fiéis ao Govêruo que combateram
os insurrectos mouárqnicos
em Monsanto,
para o que se apresentou voluntàriamente
e tendo prestado ali com o maior
zêlo e proficiência
a par d~ uma grande lealdade pelas
institutções os múltiplos serviços de que foi encarregado,
demonstrando
ser um oficial cumpridor
com a compreensão nítida das obrigucões que lhe são 'impostas, manda
o Govêrno
da República
Portuguesa,
pelo Ministro da
Guerra,
louvar o referido oficial pelos serviços que en
tão prostou, os quais devem ser considerados
importantes e extraordinários.
Paços do Governo da República,
29 de Outubro de
1925.- O Ministro do Guerra, Ernesto Maria Vieira da

Bo !ta.

Por portarIa de 26 do mês Ondo :
Ministério da Guma - Rrpartição do Gabinete
Em virtude do despacho constante
da alínea a) do
n. ° 10. o desta Ordem, manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
louvar o tenente-coronel
de artilharia
de campanha,
comandante
do grupo de batarias a cavalo Joaquim da Silveira Malheiro, porque, tendo a sua unidade sido arrastada
para
O movimento
revolucionário
de 18 de Abril do ano findo,'
estando ausente do quartel, apenas disso teve conhecimento
dirigiu-se
para aquele pondo-o ao abrigo ele qualquer
novo golpe de mão e a seguir procurou juntar-se
à sua
unidade afim do a convencer a abandonar
a sua atitude
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do qua ",I de Cmnpolide
e teu do a. al(', ln 'O próximo
ai Ioi fc" o V ,i iuc'ro d " f'Jl": is revol )"D", t '11110 pulo
seu ,,' o 1',1\,' (lo 7e 0, dr di« \lJi,), lealdade e uma exacta
noção dos seus deveres lu' '" 1 'S,
Louvando
os oficiais abaixo mencionados
pelos serviços quo a cada um deles vai indicado:
.
'I'eueute da Escola do Tiro de Artilharia
de Campa,
nha Joaquim Hemotório Adrião de Sequeira,
pela oxce.lente coadjuvação
que durante quúsi dois anos prestou
ao comandante
do regimento
do artilharia, n." 1 a quo
pcrtcuccu,
servindo
de oxomplo aos seus camaradas
na
forma n ssldua dedicada e zelosa porque so dosempenbou
d- todos os trabalhos do que foi oncarregado
ti até mesmo
de muitos outros que bspontânf'amellte
executou, sempre
com inteligência e iuexcedlvel dodicação.
'I'enente do quadro auxiliar dos serviços do ar-tilharia
do regimente do artilharia n." 1 Custódio Caramelo, pela
forma, sob todos os pontos do vista exemplar, porque
há bastantes
meses "em dr-sempenhando
o serviço de
tesoureiro
do conselho administrativo
ela sua unidade,
tendo demonstrado
sempre SOl' um trabalhador
infatigável e do uma dedicação e lealdade inexoodíveis e um
prestimoso auxiliar do comando.
Louvados os oficiais abaixo mencionados
ram a viagem aérea Lisboa-Casablanca-Lisboa:

que efectua-

Major do engenharia, pilõto aviador, José 1\1anu01 Sarmento de Boíres - pela sua eooporação na \'ia;;om Lisboa-Casablanca-Li.sboa,
prestando-se
a pilotar o avião
que acompanhou
aquele em que o capitão Castilho procedou a experiências
de navegação a {'J'Nt, no q ue mais
uma vez revelou as suas qualidades, aliás já am plamonte
confirmadas
de pilôto omérito o do competônvia
profissioual, alóm do grande interesse pelas questões de aviação, contribuindo
assim para o bom nome da Aeronáutica Militar.
Capitão de infantaria
J orge Castilho -- pela sua competência (' oxcepcionais
qualidades
do navegado!" a('l'O'
náutico, mais uml1 vez manifestadas
na vingom LishoaCasablanca-Lisboa,
cujo SUC0SS0 se devou elU gr.tnde
parte à maneira brilhante
como por 5sto oficial foram
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aplicados os processos de navegação do almirante Gago
Coutinho,
aos quais acrescentou
alguns aparelhos
auxiliares da sua invenção, tendo ainda demonstrado
um extraordinário interêsse pelos problemas de navegação aérea,
por isso que não hesitou em tomar a iniciativa de uma
viagem em avião de rodas, em cujo percurso de 1:250
quilómetros
voou perto de 900 sõbre o mar.
Tenente
de cavalaria,
pilôto aviador,
Celestino Pais
Ramos - pela competência e interêsse extraordinário
pelos problemas
de navegação aérea manifestados
no decurso da viagem Lisboa-Casablanca-Lisboa,
prestando.
-se a pilotar o avião em que o capitão Jorgo do Castilho
procedeu às suas experiências
de orientação, arrostando
com OR perigos do vôos sôbro o mar na extensão de 900
quilómetros
num percurso do 1:250, e ainda pela. energia
o qualidades
do pilõto. indispensáveis,
não só para que
a viagem so realizasse no mesmo dia, mas também para
que as experiências
tivessem o magnífico resultado
que
tiveram.
Alferes graduado,
mecânico, Manuel Gouveia - pelas
qualidades
de profissional
distinto mais uma YC'z ruanifostadas por ocasião da viagem Lisboa-Cnsahlaucu-Lis.
boa, concorrendo
com a sua presença para facilitar que
a viagem do regresso se pf('ctuasse no mesmo dia e prcstando-se corajosam'C'nto a cfi\t'tuar a dupla travessia ma.
rítima qlle tal viagem implicava.
N omoada uma comissão composta dos oficiaís abaixo
mencionados,
a fim de estudar os processos dos militares quo tiveram mudança de situação durante o estado
de guerra e que se encontram na efectividado do serviço
e bem assim aprociar o informar as reclamaçõ0s dos ofíciais milicianos quo não foram julgados idóneos pela comissão a que se refere o artigo 12.° do decreto n.07:823,
de 23 de Novembro do 1921, para continuarem
na efectívidado do serviço e que 80 julguem nas condições do
artigo LOdo referido decreto:
General Manuel de Oliveirn Gomes da Costa.
Corouóis : do engenharia,
Artur Filipe da Costa; do
artilharia
a pé, Danio] HodJ'i~nos do Sonsa; de artilharia do campnulia, Amílcar Barcínio Pinto; e de infantaria,
João Júlio dos Heis e Silva.
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Tendo-se suscitado dúvidas sôbre a extensão dos poderes conferidos à comissão encarregada da regulamentação do decreto n, o 9:060 e nomeada por portaria de
20 de Março último, expedida pelos Ministros da Guerra
e Agriculturn : manda o Govêrno da República Portuguesa, pelos mesmos Ministros, esclarecer que a referida
comissão, ao elaborar o seu trabalho de regulamentação,
deve observar as disposições legais em vigor, que definam as funções, direitos e obrigações atribuídos à Manutenção
Militar e suas relações com o Ministério da
Agricultura. embora tais disposições constem de outros
diplomas diferentes do decreto n." 9:060, que, em especial, foi mandado regulamentar.

Por portaria de f do corrente mês:
~ljllistério da Guerra - 2,& Direcção Geral-

5. II. Repartição

Nomeado alferes para o quadro privativo da Sociedade
Portuguesa da Cruz Vermelha, nos termos do artigo 21.°
do respectivo regularneuto de 9 de Março de 1923, o aspirante a oficial médico miliciano, Alberto Carlos David,
ficando equiparado a alferes daquele quadro.

Por portaria de 6 do corrente mês:
lioislério da

Gllfrfl -

Repartiçio do Gabinete

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelos Mi·
nistros da Guerra e da Marinha, exonerar a seu pedido
de vogal da comissão nomeada por portaria de 16 de
A bril último o eapitão-tcneute
médico Jaime da Nóbrega Salgueiro, e nomear para o substituir O primeiro
tenente médico Emílio de Meneses Tovar Faro.

9.° - Por determlnaç[o do Govêrno da Republica:
Ministério
da Gama - Rt'partição do Gabinete
Encarregado do depósito de publicações, o capitão do
estudo maior de infantaria José António Martins Júnior.
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ta Rtparlição

Adjunto da 2.a secção, o tenente do secretariado militar, Júlio César Prazeres.
Estado maior do exéroito
Secção

de cartografia

militar

Chefe de desenhadores, o coronel, na situação de reserva, Francisco de Paula Miranda Donis.
Desenhador, o capitão do estado maior de artilharia
de campanha João Nepomuceno de Brito Limpo Serra.
Encarregado do material e arquivos, o capitão do estado maior de infantaria Alfredo Abel da Costa.
1.' DlvIsll:o

Ajudante de campo do comandante, o capitão do estado maior de infantaria, Baltazar Moreira de Brito Xavier.
4.' dlvlsAo
Inspecção

dos serviços administrativos

Adjunto, o tenente do serviço de administração militar, tesoureiro do rr-gimento de artilharia n.? 1, Jacinto
José de Sousa Charrua.
Estado maior de engenharia

Coronel, o coronel do regimento de sapadores mineiros José Francisco Corroia Leal.
Tenente-coronel, o tenente-coronel de engenharia Artur Rocha Schiappa Monteiro do Carvalho.
Regimento de sapadores mineiros

Comandante, para os efeitos da alínea e) do artigo
437.° do decreto de 25 do Maio de 1911, o coronel do
estado maior de engenharia, da inspecção elas obras e
fortificações do campo entrincheirado de Lisboa, João
Baptista de Almeida Arez.
Batalhão de caminhos de ferro

Tenente miliciano de caminhos de ferro, o tenente miliciano de caminhos de ferro do quadro especial dos oficiais milicianos de caminhos de ferro Artur da Silva.
Capitão-capelão, o capitão capelão, do extinto corpo
de capelães militares, José de Oliveira Morais, pelo pedir.
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Tenente miliciano de artilharia de guarnição, O tenente miliciano de artilharia de guarnição do batalhãode artilharia de guarnição Vasco da Fonseca GaIvão,.
pelo pedir.
Estado maior de artilharia

de campanha

Capitães, os capitães, do regimento de artilharia n.? 1
João Vasco do Meneses, do regimento de artilharia n.?
5 João Nepomuceno de Brito Limpo Serra fl do regimento de artilharia de montanha João Vítor Ferreira da
Fonseca.
Tenente, o tenente do regimento de artilharia n. ° 4
António do Nascimento Ribeiro Macário.
Regimento de artilharia n."

Õ

Segundo comandante, o coronel do estado maior de
artilharia de campanha Carlos Luís Monteiro.
Coluna de munições

Capitão do quadro auxiliar
O capitão do referido quadro,
nuel Francisco Mamede.
Tenente do quadro auxi.liar
o tenente do referido quadro,
mingos Joaquim Gonçalves.

elos serviços de artilharia,
elo mesmo regimento, .Mados serviços de artilharia,
do mesmo regimento, Do-

Regimento de artilharia n.> 6

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
o capitão do mesmo quadro do regimento de infantaria
. n.? 18 João Martins da Silva, pelo pedir.
Regimento de artilharia n

o

8

Capitão da 4. bataria, o capitão do regimento de artilharia do montanha Francisco de Seixas Gomes, pelo
pedir.
11

Regimento de artilharia de montanha

Capitão da 4.11 bafaria, o capitão do regimento de artilharia n." 1 João José Guerreiro Pacheco.
Tenentes, os tenentes do regimento de artilharia n.? 1,
Alberto Henriques da. Conceição e João de Sousa. Soares.
Tenente miliciano, o tenente miliciano do regimento
do artilharia n. ° 1 J asá Domingos Rodrigues Candoias.
Alferes, o alferes do regimento do artilharia n. ° 1 Tadeu Lopes da Silveira.
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Regimonto da obuses de campanha
Comandante
do 1.0 grupo, o major do regimento de
artilharia n.? 1 Joaquim Plácido Duarte Silva.
Exonerado
de ajudante do 2.° grupo .. pelo pedir, o tenente Joaquim Luís de Carvalho.
Capitão
miliciano
do quadro especial da 5.n bataria,
o capitão miliciano do mesmo quadro
do regimento
de
artilharia
n.? 1 Albano Ribeiro Coelho.
Tenentes,
os tenentes do regimento de artilharia
n.? 1
Cândido Augusto de Carvalho Salgado o Joaquim de Almeida Baltasar.
Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
o capitão do mesmo quadro do regimento de artilharia
n. ° 1 Manuel Maria de Almeida Graça.
Regimento de oavalaria n.· li
Capitão,
supranumerário,
cerra-fila do 2.° esquadrão,
o capitão , supranumerário,
do estado maior do cavalaria António Eduardo
de Oliveira Mata, pelo pedir.
Regimento ele cavalaria n.s 9
Ajudante,
O capitão,
supranumerário,
cerra-fila
do
1.° esquadrão,
Francisco da Costa Gomos.
Capitão do 2.° esquadrão,
para os efeitos da alínea g)
do n.? 1.0 do artigo 434.° do decreto de 25 de Muio de
1911, o capitão do estado maior do cavalaria Primo de
Sá Pinto de Abreu Soto Maior, pelo pedir, e nos termos da declaração
da 2. Ii Hl'p,lrtição
da La Direcção
Geral deste Ministério,
insorta a p. 06 da Ordem do
Exército n.? 1, L" sério, do corrente ano.
Regimento de oavalaria '!l.o 10
Tenente, o tenente do estado maior de cavalaria
Alberto Dias.

Luis

Estado maior de infantaria
'I'onontc-coroncl,
O tenente
coronel do regimento do
infuntariu 11.° 5 José da Costa Pereira e Silva,
Üap itào, o capitão de infantaria
José António Martins
Júnior.
'l\'npulo,
o tenente do regimonto de infantaria n. o 23
'Man ur-I Correia do Figueiredo, pelo J)cdir.
'I'encnte miliciano, o tenente miliciano do 7.° grupo de
metralhadoras
José Alves Pereira, pelo pedir.
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Regimento de infantaria n.' 6

Capitão da 10.11 companhia, o capitão do regimento de
infantaria n." 34, Joaquim Aureliano Soares da Silva,
pelo pedir.
.
Regimento de infantaria n.O10

Tenente miliciano, o tenente miliciano do regimento
de infantaria n.? 34 Joaquim Zuchelli Pinto Tavares,
por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria n.· 11

Oomandante do 2.0 batalhão, o major do regimento
de infantaria n. o 1 Augusto Oarlos Cabral da Silva
Rosa.
Ajudante do 3.° batalhão, o tenente Agostinho da Conceição Ramalho.
.
Tenente, o tenente do regimento de infantaria n.? 9
Mário Emilio Bertrand, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.O 16
2.· batalhão

Tenente miliciano do quadro especial, o tenente miliciano do referido quadro, do mesmo regimento, David
Cirilo Leitão Gonçalves.
Regimento de infantaria n.· 17

Capitão, supranumerário, da 8.11.companhia, o capitão,
supranumerário,
do regimento de infantaria n.? 22, António Pedro da Silva Soares Júnior, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.Oi8

Oficial do qual Iro auxiliar dos serviços de artilharia,
o alferes do mesmo quadro, supranumorário, do regimento de artilharia n.? 4, António Joaquim Correia,
pelo pedir.
Regimento de infantaria n.O 30

Oficial do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
o tenente do mesmo Quadro, supranumerário, do regimento de artilharia n.? 1 Eduardo Pereira Coutinho.
Regimento de infantaria n.· 31

Capitão da 4. a companhia, o capitão do regimento de
infantaria n. ° 32 Oasimiro Alberto Coelho dos Santos,
pelo pedir.
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Tenente miliciano do quadro especial, o tenente miliciano do mesmo quadro Luis Côrte Real de Almeida,
pelo pedir.
8. ° grupo de metralhadoras

Alferes, o alferes do 4.0 grupo de metralhadoras,
Alexandre Caeiro Carrasco.

João

3.0 grupo de oompanhia.s de saúde

Subalterno médico, o alferes médico do quadro dos
oficiais médicos Jaime Castanheira Samuel, pelo pedir.
Distrito

de reorutamento

n.O 215

Exonerado de adjunto, pelo pedir, o capitão, na situação de reserva, Humberto de Faria Resende.
- Adjunto, o capitão do regimento de infantaria u.? 25
José da Cunha Bettencourt Júnior.
Quadro especial a que se refere o artigo 5.°
do deoreto n.O 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenente miliciano, o tenento miliciano do mesmo quadro, do regimento do infantaria n. o 10) António Esteves
Amaro, pelo pedir.
Quadro dos ofioiais do seoretariado

militar

Tenente, o tenente do mesmo quadro, Boavontura
Vh~ira da Silva, flcando exonerado de adjunto do quar·
tel general da 4.a divisão, pelo pedir.
Conselho da Ordem Militar de Avis

Ajudante de campo no chanceler, o capitão do estado
maior de cavalaria Higino Sanches Ferreira Barata, ficando exonerado do igual cargo do director da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra.
Conselho Tutelar dos Exércitos de Terra e Ma.r

Vogal, o tenente-coronel do estado maior de infantaria J osó da Costa Pereira e Silva.
Esoola de Apl1baQão de Engenha.ria.

Segundo comandante, o tenente-coronel do estado
maior de engenharia Artur Rocha Schiappu Monteiro
de Carvalho.
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de campanha

Ajudante, o capitão da L" bataría do grupo escolar
de batarias .Antóuio Marques da Costa.
Capitão da 1. bataria do grupo escolar de batarias,
o capitão, segundo comandante interino do mesmo grupo,
Alexandre dos Santos Mayer.
li

Escola de Aplicação de Cavalaria

Capitão, cerra-fila do ~.o esquadrão,
dante Jorge Alcide dos Santos Pedreira.

o capitão-aju-

Colégio Militar

Assistente de estudos, o capitão do estado maior de
infantaria Carlos Alberto Saraiva dos Santos Ferreira,
ficando exonerado de comandante de companhia.
Inspeoção geral das fortificações e obras militares

Chefe da La repartição, o coronel do estado maior de
engenharia José Francisco Correia Leal.
Comissão téontca d.epioneiros

Vogal, o tenente-coronel do estado maior de engenharia, Raúl Augusto Esteves, ficando exonerado de chefe
da Ln Repartição da Inspecção geral das fortificações e
obras militares.
Júri para avaliar as provas especiais de apttãão
para o pOsto de general

Exonerado de presidente, o general José Augusto Simas Machado.
Presidente, o general Tomás de Sousa Rosa.
Arsenal do Exéroito

Capitão, o capitão do estado maior de artilharia
campanha, João Vítor Ferreira dá Fonseca.
10.

o -Ministério

de

da Guerra - R~partição do Gabinete

a) Em virtude do despacho de Ministro da Guerra
de 24 de Abril do corrente ano publique-se o despacho do
comandante da 1. a divisão do exército ex arado no auto
de corpo de delito instaurado ao tenente-coronel de artilharia Joaquim da Silveira Malhoiro :

Cópia da Cópia-Despaclw.-Do presente auto de
corpo de delito instaurado por virtude do auto de notí-
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cia levantado sob a acusação formulada pelo então réu"
tenente de artilharia de campanha João de Sousa Soares, contra o seu próprio comandante, na audiência geral
que teve lugar na Sala do Risco do Arsenal de Mari~
nha, para julgamento dos militares implicadoe na revolta de 18 de Abril último, nada se averigua de criminoso no procedimento havido pelo comandante ~.Q grupo
de artilharia a cavalo, tenente-coronel Joaquim da Silveira Malheiro, em todas as emergências que se relacionaram com o movimento do rebelião levado 110 efeito pela
sua unidade, antes pelo contrário, do depormento unãnime das testemunhas e da narrativa, dos factos, se reconhece à evidência que o comandante do grupo fez tudo
quanto lhe foi possível para: chegar a tempo de impedir
a saída da unidade do seu quartel; colocar o quartel
abandonado em condições de poder suportar qualquer
golpe de mão dos revoltosos ou de quaisquer estranhos;
comunicar imediatamente o facto grave da sublevação
da unidade às estações competentes, dando assim o alarme
e por conseguinte o tempo para serem adoptadas, como
foram, as primeiras medidas do defeza; procurar, com
risco da própria vida, a sua unidade a :fim de, onde qUflr
que a encontrasse, tentar com o seu prestígio de comandante dissuadi-la de prosseguir e trazê la para o
quartel. no que insistiu, caindo prisioneiro dos revolto
!lOS; pelo que, fi ainda pela forma precisa e altiva como
defendeu q advogou em plena audiência do T,ribunal os
verdadeiros princípios da disciplina militar, êste oficial
em vez de incriminado deveria ser louvado.
Arquive-se pois o processo e dê-se conhecimento dêstc
meu despacho à Secretaria da Guerra e ao Interessado.
Lisboa, 29 de Dezembro de 1925.-José Aug1!-sto Roçadas, general graduado.

b) Transcreve-se a portaria de 27 de Fevereiro do
corrente ano, do Ministério das Finanças, publicada no
Diá1'ÍO do Govêrno n. o 50, 2':1.série, de 2 de Março:
Ministério das Finauças - Direcção Geral de Estatística

Tendo o comandante do Corpo de Policia de Lisboa,
tenente-coronel de infantaria João Maria Ferreira do
Amaral, e o comissário de, divisão João Boavida, tenente
de infantaria, dirigido com superior critério e provada;
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solicitude o serviço do recenseamento da população da
cidade de Lisboa, que lhes foi designado pela Direcção
Geral de Estatística, devendo-se a êsses zelosos funcionários, em grande parte, o êxito dos referidos trabalhos
e a sua conclusão nos prazos fixados: manda o Governo
da República Portuguesa, pelo Ministro das Finanças,
que os referidos funcionários sejam publicamente louvados pela forma como se houveram no desempenho da
importante missão que lhes foi confiada. Paços do Govêrno da República, 27 de Fevereiro de 1926.-0 Ministro das Finnnças, Armando lo/arques Guedes.
c)"'Tendo sido agraciado por S. Majestado o Rei de
Itálii, com o grau de comondador da ordem da Coroa
de Itália, o capitão do estado maior de infantaria Carlos
Ludgero Antunes Cabrita, é-lhe permitido, em conformidade com o disposto no artigo 36.° do regulamento das
Ordens Militares Portuguesas, aceitar aquela mercê e
usar as respectivas insígnias.

d) Declara-se que pelo comando geral da guarda nacional republicana foi oferecido ao Arquivo lIistórico
Militar a seguinte obra:
Empl'~go das metralhadoras Itqeiro» na caralaria
conferência realizada pelo tenente-coronel de cavalaria
Mário da Cunha Bordalo Pinheiro, comandante do regimento de cavalaria da guarda nacional republicana.
e) Declara-se quo tendo o primeiro cabo oufermoíro
n." 1:836, da 4.1: companhia do 1.0 grupo de companhias do saúde, João Duarte Júnior sido agraciado ognnda voz com a medalha do agradecimonto da Sociodado Portuguesa da Cruz Vermelha, é-lho permitido usar
o algarismo 2 na fivela da. respectiva insígnia.
f) Declara-se que o primeiro cabo Manuel Nunes
Mousaco n." 68/6:189, da guarda nacional republicana,
pertence ii. 2. n companhia do batalhão n. ° 1 da mesma
guarda, e não ao batalhão n.? 2, como consta da Ordem
do Exército n.? 6, 2.a série, do corrente ano.
g) Doclara-so que António José
segundo cabo da 2.a companhia
guarda nacional ropublicana, o não
companhia do batalhão n.? 2 da

Pires, n.? 58/9:334, é
do batalhão D.O 1 da
primeiro cabo da 2.:\
mesma guarda, como
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6, 2.a série, do cor-

h) Declara-se que, tendo sido agraciado segunda vez
com a medalha de Agradecimento da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha o primeiro cabo n." 14/335 da
2.3 companhia do batalhão n.? 8 da guarda nacional republicana Alexandre Antunes, ó-lhe permitido fazer uso
do algarismo 2 sobro as insígnias daquela mercê.
i) Rectificando o n.? 15,0 da Ordem do Exército n.? 23,

2. a série, de 1919, declara-se que é Lourenço Simões
Peixinho o verdadeiro nomo do capitão médico quo pelo
mesma Ordem foi condecorado com a medalha de prata
de serviços distintos da. Sociedade Portuguesa da Cruz
Vermelha e não José Peixinho como consta da referida

Ordem,
j) Declara-se que por portaria do Ministério da Instrução Pública, do 30 de Abril último, publicada no
Diário do Gooêrno n. o 108, 2. a série, de 10 do corrente
mês, foi nomeado o corúnel!de artilharia de campanha
Alfredo Augusto de Oliveira Machado e Costa para representar a Faculdade de Sciências da Universidade de
Lisboa e o Governo Português no Congresso Internacional de Geologia que há-de celebrar-se em Madrid de
24 a 31 do corrente, sendo encarregado, depois do seu
encerramento, de yisitar os museus e laboratórios de
mineralogia e geologia da Espanha, França o Bélgica,
a fim de estudar a sua organização e funcionamento.

11,°_

linistério da G.erra- t,a DirecçãoGeral- t.a Repartição

a) Declara-se que o tenente do secretariado militar, a
quem, por decreto de 17 de Abril último, publicado na
01'dem do Exército n. o 9, 2,:1 série, do corrente ano, foram concedidas as vantagens do § único do artigo 6.0
do decreto n. o 5:570, modificado pela lei n,o 1:009, chama-se José Carvalho Pereira e não José Carvalho Ferreira, como foi publicado na mesma Ordem,
b) Declara-se que o tenente do secretariado militar, a
quem pela Ordem d» &cét-cito n." ó,. 2.:1 série, do CQr-

424

ORDEM DO EX:€RCITO N.o 10

2.' Série

rente ano,' foram concedidas as vantagens de que trata
o § único do artigo 6.0 do decreto n. o 5:1'>70,modificado
pela lei n. o 1:039, é Aníbal Barreira e não Aníbal Ferreira como foi publicado na referida Ordem.
c) Declára-se que tendo sido, por portaria do Ministério da Marinha, publicada no Diário do Gov8rno n." 299,
2.& série, de 21 de Dezembro de 1925, agraciado com a
medalha de cobre de Filantropia e Caridade do Instituto de Socorro a Náufragos, o primeiro sargento do
secretariado militar Artur Claudino dos Santos, é-lhe
permitido usar as respectivas ínsígnias.
d) Vencimento que nos termos da lei n." 1:039, de
28 de Agosto de' 1920, compete ao oficial reformado om
seguida mencionado:
Capitão: Carlos Barreiros Montez Champalimaud, 50t$.

e) Vencimento que nos termos do decreto n.? 10:099,
de 17 de Setembro de 1924, compete ao oficial reformado
em seguida mencionado, quo pela Ordem do Exército
n.o 9, 2.a série, do corrente ano, foi promovido ao posto
, que lhe vai indicado:
Alferes Ântóllio Soares, 39M31 sendo pensão de reforma, 177il87, invalidez 100 por cento, confirmada pela
J unta em sessão de 10 de Março dêste ano, 177(J87, e
10 por cento sobre o total, 3M57.
f) Rectificados, publicam-se os vencimentos a que têm
direito, nos termos da lei n. o 1:668, de de 17 de Setembro de 1924, os oficiais reformados em seguida mencionados, em substituição dos que lhe foram arbitrados
pela Ordem do Exército n. o 24, 2." série, do referido
ano':
Capitão Júlio l\ntónio de Abreu, ~87680.
Tenente Joaquim dos Reis Monteiro, 169il35, tem um
aumento de 10 por cento.
Tenente António Ferreira da Silva, 192844, tem um
aumento de 10 por cento.
,g) Rectificados, publicam-se os vencimentos a que tem
direito nos termos da lei n. o 1:668, de 9 de Setembro, de
H)24, o oficial reformado em seguida mencionado, em
substitutçtto
dos que lh foram arbitrados pola Ordem
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do Exército n." 24, 2.& série, de 17 de Dezembro de
1924 :
Tenente, José Nunes, 432622, sendo pensão de 1'0forma, 280tS67, 40 por cento de invalidez, 112a26 e 10
por cento sobre o total 39t$29.

h) Rectificados, se publicam os vencimentos nos termos
do despacho ministerial de 21 de Julho de 1925, que
manda incluir no cálculo da pensão de reforma a gratificação dferencial aos oficiais reformados em seguida
mencionados:
General, Roberto Rodrigues Mendes, 296t$53. '
Coronel, Joaquim Mário de Castro, 182tS36.
Coronel Júlio Artur Lopes Cardoso, 329tS34.
As rectificações supra são a partir da data do referido despacho.
i) Rectificado, publica-se o vencimento a que tem direito, nos termos da lei n. o 1:668, de 9 de Setembro de
1924, o oficial reformado em seguida mencionado, desde
17 de Abril último.
Tenente: Albino Cândido Ferreira Pinto da Cunha
Júnior, 129602, tem um aumento de 10 por cento.
j) Rectificado, publica-se o vencimento a que tom
roito nos termos da lei n.? 1:668, de 9 do Setembro
1924, o oficial reformado em seguida mencionado,
substitutção do que lhe foi arbitrado pela Ordem
Exército n. o 4, 2. a série, do corrente ano:
.Tenente José Nobre, 278601.

12. o -

Ministério da Guerra -

dide
em
do

ta Direcção Geral- ta Repartição

a) Declara-se que, nos termos do artigo 21 do decreto
de 25 de Maio de 1911, deve ser considerado como tendo pertencido ao quadro dos capitães do serviço do estado maior, o major de artilharia de campanha, supranumerário, com o curso do estado maior, José Filipe de
Barros Rodrigues, e sobe oito lugares na escala de
acesso da respectiva arma, por ter terminado os tirocínios a que era obrigado em virtude do disposto no artigo H).o dó mesmo decreto A ter sido julgado em condições do dar entrada no .reforido ...quadro.
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b) Declara-se que o alferes de infantaria, José Leite
Ribeiro, conta a antiguidade do referido pósto, para t01
dos 08 efeitos, desde 1 de Novembro de 1924.
c) Declara-se que o tenente-coronel de engenharia,
Artur Rocha Schiappa Monteiro de Carvalho, os capitães, de infantaria, José António Martins Júnior e do
quadro auxiliar dos serviços de artilharia, em serviço
no campo entrincheirado de Lisboa, Isidoro do Rosário
Coelho, todos em disponibilidade, chegaram à sua altura para entrar nos respectivos quadros.
d) Declara-se que é permitido ao capitão
maior de cavalaria, Eduardo de Albuquerque.
tra C na fivela da medalha militar de prata
de valor militar, que lhe foi concedida pela
Exército n." 2ü, 2." série, de 22 de Dezembro

do estado
usar a leda classe

Ordem do
de 190&.

e) Declara-se que é permitido ao capitão de 'infantaria, pilõto aviador Carlos Fernandes da Cunha e Almeida, usar a letra G na fivela da medalha militar de
prata da classe de bons serviços que lho foi concedida
pela Ordem do Exército, n." 26, 2." série, de 23 do Junho de 1925.
f) Declara-se que o capitão do estado maior de infantaria, Florentino Coelho Martins, foi mandado apresentar na Secretaria da Presidência da República, para
desempenhar as funções do adjunto, uos termos do decreto n. o 4:233, do 7 de Maio do 1918.
g) Declara-se que o tenente de infantaria, em disponibilidade, Jorge César Baptista, se encontra prestando
serviço no estado maior do exército como desenhador da
secção de cartografia militar.
li) Declara-se que o tenente-coronel de engenharia,
Artur Rocha Schiappa Monteiro de Carvalho, que pela
presente Ordem do Exército é colocado como segundo
comandante da escola de aplicação de engenharia, tinha
sido mandado fazer serviço, por nota, na referida escola, no desempenho daquelas funções, estando ainda na
situação de disponibilidade.
i) Declara-se que o capitão Segismundo Álvaros Pereira e Lima e os tenentes Filipe Pereira Marcelly e
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Dento de Brito Rio Abreu, todos de artilharia de campanha O em ~isponibilidude,. for~m ~andados prosta.r
serviço no regimento de artilharia n. 1, sendo o p nmoiro como comandante da 7. a bataria.
J) Declara-se que o capitão de infantaria, em disponibilidade, em serviço no regimento de infantaria u." 1,
Caetano Alberto do Carmo Azevedo, foi mandado prostal' serviço, pelo pedir, na 10.a companhia do regimento
de infantaria n, o 8.
k) Declara-se que o capitão de cavalaria, em disponibilidade, pilôto aviador, Anselmo Matos Vilardobó, passa
a prestar serviço na esquadrilha de aviação de treino e
depósito, pelo que deve ser mandado apresentar na referida unidade.

l) Declara-se que fica sem efeito a determinação insorta na Ordem do Exército n.? 6, 2.a série, do corrente
ano, que colocou na guarda nacional .ropublicana o alferes do regimento de infantaria n." 32 Cesário 'I'avares
Coelho.
m) Declara-se,
n.?

para

os efeitos da determinação

do

6.° da Ordem do Exército n.? 2, La série, de 1924,

que os oficiais ao diante indicados foram aprovados, no
corrente ano, nas provas especiais de aptidão para. o
pôsto imediato:
Quadro auxiliar dos servtçoa de engenharia.

Capitães: José Augusto Góis, Lourenço de Jesus o
Silva e António do Rosário dos Santos Gonçalves.
n) Declara-se que, por despacho de 17 do corrente
mês, foi o tonente de infantaria, em serviço dependente
do Ministério das Colónias, J 0110 Gago, autorizado a
usar o nome de João Afonso Pereira Gago, devendo,
portanto, o mesmo oficial ser inscrito nos respectivos
registos com êste nomo.
o) Declara-se que, por portaria de 16 de Outubro do
1912, inserta no Diário do Gov~rno n.? 246, de 19 do
mesmo mês, foi o actual coronel, na situação de reserva,
Vitoriano José César, louvado pela forma por que coadjuvou o embaixador oxtraordinátio do Portugal Ausdmo
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Braamcamp Freire, por ocasião dos festejos que se realizaram cm Espanha para comemorar o centenário da
constituição de Cádiz, contribuindo assim para o luzimento e bom resultado da importante missão de que fõra
incumbido.
p) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28
de Setembro de 1917 :
Medalha de ouro

Tenente-coronel de cavalaria, na comissão técnica da
mesma arma, Alexandre Inácio de Barros Vau-Zeler.
Capitães : do quadro auxiliar dos serviços de artilharia do regimento de artilharia n. o 3 Luís Alberto; e de
infantaria, em serviço na guarda nacional republicana,
João Augusto Gonçalves.
Medalha de prata

Major de cavalaria, em serviço na comissão técnica
da mesma arma, Francisco Xavier da Cunha Aragão.
Capitão de engenharia da companhia de telegrafístas
de praça Aurélio do Rêgo Monteiro.
Tenentes: do regimento de artilharia n.? 1 Francisco
Maria Mendes Moreira; de cavalaria, em disponibilidade,
em serviço DO regimento de cavalaria n. o 3, Décio 'I'ito
da Silveira Freitas; do regimento de infantaria n.". 6
Antônio de Andrade Piçarra €i Almeida; do regimento
de infantaria n. ° 11 Augusto de Carvalho; de infantaria, em serviço na guarda nacional republicana, António
Borges Teixeira; miliciano, em serviço na mesma guarda, Romano Maximiano Rodrigues; milicianos do regimento de infantaria n.? 6 José Augusto Aires Tôrres e
António Gonçalves Pires; do regimento de infantaria n.?
17 Francisco António Nunes de Carvalho;
e do 5.0grupo de metralhadoras Henrique Guilherme Antunes
Baptista.
q) Declara se que o major
Raúl de Antas Manso Preto
à situação de reforma pela
2.11 série, do corrente ano,
cento sôbre o sõldo.

de artilharia de campanha
Mendes Cruz, que passou
Ordem do Exército n. ° 5,
tem 2 aumentos de 10 por
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r) Vencimentos que, nos termos da lei n. o 1:668, de 9
de Sotembro de 1924, competem aos oficiais em seguida
meacionados, transferidos para a situação de reserva:

Pela
ano:

Ordem do Exército n." 5, 2.a série, do corrente

Coronel do infantaria Manuel José de Passos Ribeiro,

4631$98 sendo: pensão de reserva 297;$00; 0,14 por
cento, 8625; lei 1:332, 158;$73; tem 1 aumento de 10
por cento sõbre o sôldo ,
Pela presete Ordem do Exército:
Coronel de artilharia a pé Eduardo Froderico Cavaleiro Molquíades, 464~66, sendo: pensão de reserva
363t$02; lei n." 1:332, 101664; tem 3 aumentos de 10
por cento sôbre o sôldo,
Coronel de infantaria Guilherme Lopes de Azevedo,
628;$04 sendo: pensão de reserva 3261$70; 0,14 por
cento, 65683; lei 1:332, 23Mb1: do vencimento total
226a08 são pelo Ministério das Colónias sendo Moçambique a última província onde serviu, 163628 pelo Ministério das Finanças e 238~68 pelo Ministério da Guerra; tem 2 aumentos do 10 por cento sobre o sõldo.
Capitão de infantaria João Joaquim de Almeida,
238;$36 sendo: pensão de reserva 182;$50; 0,14 por
cento, 22699; lei 1:332, 32J87; do vencimento total
54;$99 são pelo Ministério das Colónias sendo Angola.
a última província onde serviu e 1831$37 pelo Ministério
da Guerra; tem 1 aumento de 10 por cento sõbre
o sõldo.
Capitão de infantaria Agostinho Coelho Peixoto da
Costa, 328666 sondo: ponsão de reserva 202~50; 0,14
por cento, 46t$49; lei 1:332, 79,$67; do vencimento total
99635 são polo Ministério das Colónias tendo servido
em Angola e 229a31 pelo Ministério da Guerra; tem 1
aumento de 10 por cento sõbre o sõldo.

8) Vencimento que nos termos do docreto 10:099, de
17 do Setembro de 1924, competem ao oficial om seguido
mencionado que pela presente Ordem do Exército é transferido para a situação de reforma:
Tenente de infantaria

António Augusto de Sá Pilão,

314a91 sendo: pensão de reforma 220,$23; 30 por cento
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de invalidez, 66,$06; 10 por cento sóbre o total 28b62;
tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sõldo.

t) Vencimentos que nos termos da lei 1:668, de 9 do
Setembro de 1924, competem ao oficial om seguida mencionado transferido para a situação do reforma ~
Pela
ano:

Ordem do Exército n.? 5, 2.& série, do corrente

Major de infantaria António Joaquim Ferreira Diniz,

372t$90 sendo: pensão de reforma 231600; 0,14 por
conto, 27696; lei 1:332, 113594; do vencimento total
10õa30 são pelo Ministério das Colónias, sendo Cabo
Verde a última provincia onde serviu, e 267660 pelo
Ministério da Guerra; tem 1 aumento de 10 por cento
sõbre o sõldo,
u) Rectificados, publicam- se os vencimentos, nos termos da lei n.? 1:668, de 9 de Setembro de 1924, a que
têm direito os oficiais na situação de reserva em seguida
mencionados, em substitutção
dos que lhes foram arbitrados pela Ordem do Exército n,° 24, 2. a série, de 1924:
General Eduardo Pellen, 471~49; tem 3 aumentos de
10 por cento sõbre o sôldo.
Coronel Artur César Monteiro Guimarães, 441~78
sendo: 38tS89 pelo Ministério das Colónias o 402J89
pelo Ministério da Guerra; tem 3 aumentos de 10 por
cento sõbre o sõldo.
Coronel Guilherme Carlos Oom, 451~04; tem 3 aumentos de 10 por cento sõbre o soldo.
As rectificações supra são a partir de 1 de Novembro de 1924.
v) Rectificados, se publicam os vencimentos, nos termos da lei n.? 1:668, de 9 do Setembro de 1924, a que
tem direito o oficial na. situação de reserva om seguida
mencionado, em substitutção
dos que lhe foram arbitrados pela Ordem do Exército n.? 29, 2. sério, de 1925:
11

Coronol de Artilharia de campanha Alfredo Baptista
Coelho, 814590 sondo: 467tS82 pelo Ministério das Colónias e 347~08 pelo Ministório da Guerra; tem 3 aumentos do 10 por cento sõbre o sõldo.

ORDEM DO EX~RCITO

2.· Série

N.o 10

431

x) Rectificados se publicam os vencimentos nos termos do despacho ministerial de 21 de Julho de 1925,
que manda incluir no cálculo da pensão de reserva a
gratificação diferencial, aos oficiais na situação de reserva em seguida mencionados, em substituição dos que
lhes foram arbitrados pelas Ordem do Exército quo lhes
vão indicadas:
General Eduardo Pellen, 491;517; Ordem do Exército
n. ° 29, 2. sério, de 1925.
Coronel Guilherme Carlos Oom, 4G9686; Ordem do
Exército n." 20, 2. série, do 1925.
Coronel Artur César Monteiro Guimarães, 460622
sendo: 41tS4ü pelo Ministério das Colónias o 418,$73
pelo Ministério da Guerra; Ordem do Exército n.? 2,
2. série, do corrente ano.
li

11

li

As rectificações
rido despacho.

supra. são a partir

da data do refo-

e) Por torem saído com inexactidão novamente se publicam os vencimentos nos termos da lei 1:668, do 9 do
Setembro de 1924, com quo passou à situação de resorva, pela Ordem do Exército u.? 9, 2.a série, do corrente ano, o oficial em seguida mencionado:
Coronol de engenharia, graduado, Frederico Oom,
539,$09 sendo: pensão de reserva 374;537; lei 1:332,
164t$72; do vencimento total 184602 são pelo Ministério
do Intertor, 1261$51 pelo Ministêrio da Instrução e 228t$56
pelo Ministério da Guerra; tem 3 aumentos de 10 por
cento sobre o soldo.

13. o -lioislério

da Guerra-

ta Diree~loGeral- 2.a Reparliçio

z) Declara-se que o oficial ao diante nomeado, em
disponibilidade, em serviço na unidade que lhe vai. indicada, chegou à sua altura para entrar no respectivo
quadro:
Regimento

de artilhaia. n.O 1

Capitão da 7.:1 bataria, o capitão de artilharia de campanha Segismundo Alvares Pereira e Lima.

•
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f.& Direcção Geral-3.a Repartitão

Oondecorados com a medalha' militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 do
Setembro de 1917:
Medalha de ouro
Regimento de infantaria. n.· 3

1:'1 companhia: primeiro sargento músico
n." 1:050, José Lourenço da Cunha.

de 1.11 classe

\Medalha de prata
Batalhão de oaminhos de ferro

7/

companhia: sargento ajudante. sub-chefe de música, n.? 215, Domingos Maria Ferreira.
Batalhão de artilharia de guarnição

2. n companhia:
ges Machado.

primeiro sargento n. ° 164 José Borj

Regimento de infantaria n.s 1

8.a' companhia: primeiro
Manuel dos Santos.

sargento

n." 178, António

Regimento de infantaria n.O5

La companhia: segundo
u. o 1:135, Tiago Dias, e
ralheiro espingardeiro n,?
lho.
4. a companhia: primeiro
lio Serrano.

sargento músico de 3.a classe
segundo sargento artífice ser1:554, António Gomes Coesargento n. o 977 , José Eulá-

Regimento de infantaria. n.O13

La companhia: segundo sargento músico de 3.& classe
n." 738, António Ribeiro de Carvalho.
Regimento de infantaria n.· 17

10.& companhia: primeiro
Godinho dos Santos Ramos.

sargento

n.? 93, António

Regimento de infantaria n.O 19
n.? 771, Francisco

4.a companhia: segundo sargento
Botelho da Silva Mourão.
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Regimento de infantaria n.· 20

7.11.companhia: segundo sargento n. o 765, Luís Oarvalho.
.
8.1i companhia: segundo sargento n. o 710, Manuel Alvos.
10.a companhia: segundo sargento n.? 713, -António
Pereira Guimarães.
Guarda naoional republioana

Batalhão n.? 2, 2.11.companhia: primeiros cabos:
n.? 204/3:603, José da OostaLima, e n." 22W3:940, António José; segundo cabo u.? 247/3:665, Vitorino Martins Machado; soldados: n. o 19/3:924, Martinho Garcia;
n.? 95/3:653, Egídio Augusto; n.? 143/3:325, Alvaro
Afonso, e n." 144/5:544, José de Sousa. Guita.
Batalhão n. 3, estado menor: segundo sargento artífice serralheiro espingardeiro n,o 9/4:716, António dos
Santos.
V' companhia: soldado n." 206/2:741, António Desidério.
2.& companhia: primeiro cabo n.? 90/2:623, João de
Almeida; soldados: n.? 7/2:770, José da Silva; n." 158/
3:199, Joaquim Lacerda, e n." 192/4:163, Carlos Nunes.
3." companhia: soldado n." 247/3:702, Valentim Dias
Leitão.
5.a companhia: soldados: n." 101j3:533, José Cunha
dos Passos; n. o 159/3:642, Dinis António Moedas, o
n. o 227/4:415, Manuel Lourenço.
U

Medalho. de cobre
Regimento de artilharia n. o 4

2.11.bataria: segundo sargento n.? 191, Abelamio Augusto da Silva.
Regimento de artilharia n • 6

1. a bataria : segundo sargento n. o 53, Emílio Casimiro
Pereira de Carvalho.
2." bataria : segundo sargento n. o 1 :338, António Ferreira Bastos.
Regimento de infantaria n.O5 .

1.& companhia: primeiro sargento músico dr L." classe
u, o G7. António LU!R da CORta; primeiro cabo músico
n. o 1:298, António Ramos Pereira.
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2.11 companhia: segundo sargento n. o 93, Luís Carreira.
3.a companhia : segundo sargento n.? 103, Augusto
Pinheiro da Silva.
4. a companhia: segundo sargento n. o 87, Francisco
Magro.
Regimento

de infantariA. n.O 18

8. companhia: segundo sargento cadete n.? 234, José
de Jesus Coelho do Vale.
A

Colegio Militar

Quadro permanente:
nuel João Miranda.
Guarda

segundo
nacíonal

sargento n.? 350, Ma-

repubhoana

Batalhão n. o 2, 2.11 companhia: segundo cabo n. o 62/
4:145, Daniel Esteves Jorge; soldados: n.? 55/4:047,
João Pereira; n.? 65/n:180, João Boavida ; n.? 87/3:256,
Augusto dos Santos; n. o 99/4:085, Ernesto Guilherme
de Matos; n.? 137/3:292, Joaquim Alves de Sousa;
n,o 156/5:046, Manuel de Sousa; n. o 176/5:159. António
Ramos j n. o 183/4:150. Lourenço Madeira; n. o 187 '5:198,
João Pires Miguens, e soldado aprendiz de corneteiro
n. o 129/2:239, Manuel Martins.
Batalhão n. o 3, La companhia: soldados: n. o 3/4:560,
Manuel Corroia; n," 33/2:938, Abílio Mousinho da Silva,
e n,? 135/4:703, João Gomos.
2.' companhia: soldados: n.? 36/4:848, Lino Craveiro, e n." 157/4:762, Manuel Sanches.
3.11 companbia: soldados: n. ° 142/3:956, Manuel João
Dias, e n.? 211.,3:145, Rufino Geirinhas,
5.11 companhia: soldados: n.? 82/3:G16, Sebastião Lopes j n.? 115/4:517, Domingos Penedo; n.? 122/3:766,
Manuel Leitão, e n.? 55/4:794, José Maria Gardete.

15. o -linislerio

da Guerra - 2.' DirecçloGeral- 5.' Reparliçlo

a) Vencimentos que, nos termos do decreto n.? 10:09D,
de 17 do Setembro do 1924, competem ao oficial em seguida mencionado, quo pela presente Ordem do Exército
é colocado na situação de reforma:
Tenente médico miliciano Carlos Augusto da Costa
Mota, 308;$68, sendo: pensão de reformai 200;$~ ; 4:
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por conto de invalidez, 801536; 10 por cento sôbre o total, 28;$06. Tem uma diuturnidade.
b) Rectificados, se publicam os vencimentos nos termos do despacho ministerial, de 21 de J alho do ano findo,
que manda incluir no cálculo elas pensões de reserva a
gratificação diferencial ao oficial em seguida mencionado:
Major
177;$.

médico

16. o -liuislério

do quadro de reserva

Jorge Vieira,

dA Guma - 2. a Direcção Gcral- 6. a Rfpar:ição

Condecorados com a medalha militar da classe de comportamento exemplar, em conformidado com as disposições do regulamento aprovado por derreto de 28 de Setembro de 1917:
Hospital Veterinál'io Militar
lU:ednlhn

de lU'fl1"n

Primeiro sargonto enfermeiro hípico n.? 6 da secção
escolar José Ferreira Júnior; primeiro cabo forrador
n, o 18 da secção escolar João Machado.

17.° -linistério

da Guérra- 2.:1 DirecçãoGeral-7.a

Rrrartição

a) Condecorado com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 do
Setembro de 1917:
Medalha de prnta

Segundo grupo de companhias de saúde, 5,a companhia, primeiro sargento ajudante do farmácia n. o 957
Maximiano Ribeiro Saraiva,
b) Declnra-ae que o tenente do quadro auxiliar do serviço farmacêutico Gaspar Maria do Nascimento, promovido a õste posto por decreto de 22 de Abril de 1922
conta a antiguidade desde 13 do referido mês e uno. '
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2.-

Série

da Guerra- Dirccçio Geral dos Serviços AdmillistrativoK
do Exército- i.a Repartição
e

a) Declara-se

que
ção militar, com a
Mendes dos Santos
mento de infantaria
não tivesse passado
das Coiónias.

o alferes do servi-ço de administrapatente do tenente, Alberto Pedro
Fonseca, seria transferido do regin.? 35, por motivo disciplinar, se
à situação de adido no Ministério

b) Declara-se que se chama Guilhermino Augusto da
Costa e não Guilherme Augusto da Costa o capitão do
quadro auxiliar do serviço de administração militar que,
pela Ordem do Exército n. o 9, 2. a série, do corrente ano,
foi colocado na 8, a companhia de equípagens no 3.0 grupo
de companhias de administração militar.

c) Declara-se que se chama Antonino de Figueiredo
Silva e não António de Figueiredo Silva, como por
lapso foi publicado na Ordem do Exército n.? 19, 2.1' série, de 1918, o aspirante a oficial que, pela mesma Ordem do Exército, foi promovido a alferes para o 1.o grupo de companhias de administração militar.
d) Condecorados com a medalha militai' da classe de comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de Setembro de 191,7 :
MedQlha de ouro

O major do serviço de adminiatração militar, chefe da
2.a Secção da 2.a Repartição da Direcção Geral dos
Serviços Administrativos do Exército, Fernando Pedro
Aftlalo de Chelmicki.
Medalha

de prt'l.ta

O tenente do serviço de administração militar, da Escola de Aplicação de Administração Militar, Joaquim
Boavida Salvado.
Primeiro sargento João Luis de Sousa, n." 2;973, da
companhia de subsistências do l.o grupo de companhias
de administração militar.
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Obi-tuário
1926
Março
Abril

»

»

Maio

1- Capitão médico miliciano António da Fonseca
Gouveia.
1- Major, reformado, Francisco Maria Soares.
5 - Tenente, reformado, João da Silva Soares.
12 - General, reformado, Manuel de Pina Freire da
Fonseca Ferraz Correia.
J 3 - Capi tão, reformado, Francisco Gomes Almeida.
16- Capitão capelão do extinto corpo de capelães
militares José Luís Zamith.
17 -Major,
reformado, Agostinho Manuel da Silva
Ferreira.
17 - Tenente de infantaria
Adelino Octávio ele Almeida Graça.
24 - 'I'eneuto de infantaria António Sarmento Osório.
28 - General graduado José Augusto Alves Roçadas.
4- Coronel, reformado, José Joaquim Augusto de
Santana.

Rec-tificação
Na Ordem do Exército n.s 8, 2.' série, do corrente ano, p. 3,1~,
I. 7, onde se lê: «Francisco», deve ler-se: « Fuust inOD.

José Esteves da Conceição Mascarenhas.
t<:stá conforme.

\) Diree&or da i,a Djre~ão

/

,I

Geral,

N.O 11
MINISTERIO

DA GUE

29 DE MAIO DE 1926

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.& Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

1.° -Decreto
Ministério da Guerra -

Rppartição do Gabinete

Ilci por bem decretar, sob proposta do Ministro da
Guerra, que, em conformidade com o disposto no § 4.°
do artigo 1.0 da lei n." I:G29, de 15 de Julho do 1924,
seja reintegrado no gxérl'ito o excapiUto miliciano de
cavalaria Humberto Aires Cabral de Sovoral, demitido
nos termos da alínea b) do artigo 1.0 da lei n.? 1:0400.
O Ministro da Guerra o faça publicar. Paços do Govêrno da República, ~2 de Maio de 192G. - BEH~ARDI~O
MACHADO - José Esteves da Conceição Mascarenhas.

2. °- Por decretos de 22 do corrente mês:
Hinistério da Guerra- f. a Oirecção Gml-I.·

Repartição

Ina.otividade

O tenente do secretariado militar, adjunto da 5.a Divisão do Exército, Arnaldo do Oa1'\'alho Tõrres, por ter
sido julgado incapaz do serviço temporariamente pela
Junta Hospitalar de Inspecção.
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Reforma
O capitão na situação de reserva Mário Herculano
de
Campos Rêgo, por ter sido julgado incapaz de todo o
serviço pela junta, de que trata o artigo 29.° do decreto
n. o 10:099, de 17 de Setembro de 1924.

linisíérin da Guerra i. li DirccçIio Geral- 2. a Reparti{ão
Anulada a parte do decreto de 8 do corrente mês, publicado na Ordem do Exército n.? 10, 2.11 série, do corrente ano, que concede as vantagens
de que trata o
§ único do artigo 6.0 do decreto n. o 5:570, de 10 de
Maio de 1919, modificado pela lei n." 1:039, de 28 de
Agosto de 1920, ao toneute-coronel
José Maria da Silva
Figueiredo,
do quadro auxiliar dos serviços de engenharia e não do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
como por lapso foi publicado, por se ter reconhecido que
o mesmo oficial não tem direito às mesmas vantagens.
Concedidas
as vantagens
do que tratam o § único do
artigo 6.0 do decreto n. o 5:D70, de 10 do Maio do 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 2~ de Agosto de 1920,
a contar das datas que lhes vão designadas,
aos oficiais
em seguido mencionados:
Artilharia. a. pé
Coronéis: graduado,
Luis Guilherme
Borges de Sequeira,
adido, no Ministério da Instrução, desde 1 de
Dezembro
de 19.:.?4, Artur Otávio do Rêgo Chagas, no
Arsenal do Esórcito, desde 1 de Dezembro ele 1925, por
terem completado
o tempo de serviço efectivo desde a
sua promoção a tenente, necessário para o segundo aumento de 10 por conto sôbro o soldo,
Capitães:
Valoriano António de Campos e Sousa, no
campo entrincheir-ado
do Lisboa, desde 1 de Dezembro
de 1924, ficando nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 31 de Dezembro de 1925 que lhe concedeu as
mesmas vantagons,
Munuol Caldeira Caiola Bastos, no
Arsenal
do Exército,
desde 1 de Dezembro
de 1924,
Joito Gonçalves
de Sousa e Costa e Francisco António
Pereira dos Santos, no campo entrincheirado
de Lisboa,
Adelino Pais Clemente, adido, 110 Ministério do Comércio, desde 1 de Dezembro ele 1925, por terem completado
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o tempo de serviço efectivo desde a. sua promoção a tenento, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento
sôbre o sõldo ,
Artilharia de campanha.
Coronéis: Alberto Carlos das N ovos e Castro, comandante do regimento do artilharia
n.? 1, desde 14 do Novembro de 1925, por ter completado o tempo do serviço
efectivo desde ti. sua promoção a tenente, necessário para
O segundo
aumento de 10 por conto sõbre o sõldo, Joaquim Leite do Faria Guimarães J úuior, segundo cornandanto do regimento de urtilhai-ia n," 6, desdo 10 do Novembro do 19~4, ficando nula o de nenhum efeito a parte
do decreto de 31 do Dezembro do Hl:25 que lhe concedeu as mesmas vantagens, por ter completado
o tem po
de serviço efectivo desde a sua promoção a tenente, neeossário para O primeiro aumento do 10 por cento sôbro
o sôldo.
~1a.iores: João Rodrigues
de Sequeira Júnior, DO regimento
de artilharia
D_O 6, desde 1 do Novembro
de
1924" ficando nula o do nenhum efeito a parte do deC1'0tO do 2 do Maio de 1925 que lho concedeu as mesmas
vantagons,
Alfredo Ernesto de Sousa Faria Leal, no regimento
do artilharia
n ,? 6, desde 1 de Dezembro de
19:!5, por ter im completado
o tem po de serviço efectivo
desde a sua promoção a touontc, nooessái-io para o primeiro aumento de 10 por cento sôbre o sõldo.
TontmtQ miliciano Augusto Üésar da Silva Poroira, no
regi monto de artilharia.
do montanha,
dosdo 1:3 do Setombro nc 192;), por ter completado o tempo do sorv iço
efectivo como ofici d, necessá.rlo para o primoiro aumento
de 10 por cento sobro o sõldo.

r

Cavalaria

Capitão, com o curso do estado maior, José de Sá Nogueira, desde 15 do Novembro de 1923, por tor completado o tempo de serviço efectivo corno oficial, necessário
para o primeiro aumouto do 10 por cento sõbro o soldo.
'I'onouto José António do Morais, na guarda nacional
repub licann, desde 12 de Maio do corrente !lOO, por teor
completado
o tompo de serviço efectivo como oficial,
necessário
para o primeiro aumento do 10 por conto sô-

bre o sôldo,
Infa.ntaria
M:njores:
.Ticolau Joaquim de Barros Bacolar, no regimento de infantaria
n_O 3, Augusto
Bivar Xavier de
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Azevedo Salgado, no regimento de infantaria n. o 2, desde
1 de Novembro de 1924, ficando nula o de nenhum efeito
a parte dos decretos de J 3 de Dezembro de 1924 e 3
<W Janeiro de 1925 que lhes concedeu as mesmas vantagens,
por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial, necessário
para o primeiro aumento
de 10 por cento sõbro o soldo.
Capitães:
João Teixeira do Barros Carvalbals, adido,
no Ministério
das Colónias,
desde 22 de Fevereiro
do
corrente
ano, por ter completado
o tempo do serviço
efectivo como oficial, necessário para o segundo aumento
de 10 por cento sobre o soldo, José da Costa Figuei-,
redo, no regimento
de infun taria n. o 23, desde 24 de
Abril do corrente
ano por ter com plotado o tempo de
serviço efectivo como oficial, necessário para o primeiro
aumento do 10 por cento sôbro o sõldo.
Tonentos:
Adolfo do Jesus Leopoldo
e Cãncio José
Jorge,
adidos, no Ministério
das Colónias, desde 2 de
Setembro
do Hl24, António Fnlcão no regimento de infantaria
n. o 2, António Cãudldo Saldanha
Palho to, na
guarda nacional
republicana,
desdo G de Maio do 1925,
ficando nula o do nenhum efeito a parto dos decretos de
5 o 19 do Setembro do 1925 quo lhos concedeu as mesmas vantagens,
Josó do Lemos e Sousa. no estado maior
de infantaria,
Custódio Cor-queira Moreiriuhns,
no regimento de infantaria n ? 29, António Henrique Aroz Valento do Couto, na guarda fiscal, Joaquim da Fonseca,
adido, no Ministério das Colónias, desde 20 de Dezembro de 1925, Artur Policarpo Martins, adido, ln Ministério das Colónias,
desde 9 de Fevereiro
do corrente
ano, tenentes
milicianos,
Amadeu
da Paz Olímpio, na
guarda nacional republicana,
desde 23 de Junho
de
1925, ficando nula o de nenhum efeito a parte do decreto
do 10 de Outubro de 1925 qU0 lhe concedeu as mesmas
vantagens, Carlos Augusto Gonçalves Coelho, lIO 8.° grupo
do metralhadoras,
desde 9 de Janeiro do corrente ano,
por torem completado o tempo <10 serviço efectivo como
oficial, necessarlo
para o primeiro
aumento de 10 por
cento sôbre o soldo.
Quadro auxHiar dos servíços de artilharia
Capitãos : Luís Alberto,
no regimento
de artilharia
n." 3, desde 1 do Novembro do 1924, ficando nula o de
nenhum
efeito a parto do docroto de 25 de Julho de
1925 quo lhe concedeu as mesmas vantagens,
Manuel de
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Matos Castanho, no rf\gimento do artilharia n. ° 7, desde
27 do Janeiro do 1924, ficando nula o do nenhum efeito
a parte do decreto do 22 de Agosto ele 1925 que lhe
concod 'U as mesmas vantagens,
por terem completado
o tempo do serviço ofoctivo como oficial, nccoasário para
o primeiro anmonto de 10 por cento sobro o sõldo ,
'I'enontes : Manuel Duarto do Almoidu, no rogimonto
de artilharia
n," 3, Domingos Joaquim Gonçalves, no
regimento
do artilharia
n." 5, José Fvrnandoa,
no regimento do ar tilhar ia n.? G, Raúl Augusto Martins, no regimento de artilharia n. o 7, J osó Maria dos Santos Freire
Júnior o Bernardo da Conceição, no batalhão de artilharia do guarnição, desde () de Maio de 192i'i, ficando nula
e do nenhum efeito as partes dos decretos do [) e 10 de
Setembro do 1925 que lhes concedeu ali moamns vantagens, António J onq uim do Oliveira Bandeja, no regi. monto do artilharia
n.? 8, David Paula Assis Cortesão,
no r\'giuH'nto de infantaria n." 23, Manuel Gomes Coelho, no regimento do infautnria 0.° 3r), desde 20 do Dezembro de 1925, por t -rom completado o tompo do serviço efectivo como oficial. uocossário para o pl'i moiro
aumento do 10 por conto sõbro o sõldo ,
IS.· grupo de batarlas

de reserva

Alferes das tropas
do reserva, o primeiro sargento
das mpsmas tropas Luís Pinto Vih-ln, nos termos elo artigo '138.0 do decreto de 2() de :Maio do 1911.
Regimento

de cavalaria

n.· 3

TN10uto supranumorúrio,
o tononto do cavalaria,
sup ranumr-rário , om inatividudc, Manuel Guorreiro 1ft'ndinhos, }Ior ter sido julgado pronto para todo o serviço
pela junta hospitalar do iuspecção.
Disponibilidade

O capitão do infantaria,

adido, José Joaquim Pereira
de Castro, que, di' 1'l'gl'l'SSO <lo :\lillist(,l'Ío das Colónias,
só apresentoll em 17 do corrl~nto mG~. {I o alf'crcs do artilbal'ia do campanh , 1Hlil!o, com li('('nça ilimitada, An·
tónio L0ite P,lÍfó;de F~\l'ia, }lo},estar ao nhrigo do :lrtigo l.G
do decroto n.O 11:214, do 30 do Outuhro do ano Ondo.
Adidos

O tonentn·corooel
do ('stado maiol' do infantaria José
Luis LObo da Costa o o major do caválaria,
8upranu-
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merário. Benjamim Luazos Monteiro Leite e Santos,
por terem sido requisitados para desompenhar comissões
de serviço dependentes do Ministério das Oolónias, nos
termos do artigo 7.0 do decreto de 20 de N ovembro
de 1914.
Reserva.

Os coronéis do estado maior do infantaria, José Pires,
Eugénio Oarlos Mardel Ferreira, Oarlos Alberto Viçoso.
May e Francisco António Baptista, os três primeiros
nos termos do artigo 86.0 da lei do 12 de Junho de 1001
e o último por ter sido julgado incapaz do serviço activo
pela junta hospitalar de inspecção.
Reforma

O general, graduado,. José de Tavares Morais da
Cunha Cabral e o coronel António Celestino Alves,
ambos na situação de reserva, o primeiro por tor sido
julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar
de inspecção e o segundo por ter atingido o limite do
idade, nos termos do n. o 2.0 do artigo 3.0 do decreto.
de 25 de Maio de 1911.

Miol81érie da Guma - 2.:1 Direcção Geral- 5.a Rell<lrlição

Concedidas as vantagens de que trata o § único do>
artigo 6.0 do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1019,
modificado pela lei n.? 1:039, do ~8 de Agosto de 1920,
e despachos ministeriais porteríores, desde 1 de Novembro
de 1924, áos tenentes do quadro auxiliar do serviço de
saúde, Jos6 do Nascimento Santareno e José Martins,
por terem completado 8 anos de serviço como oficial,
nos termos das referidas determinações,
ficando por
esta forma rectificados os decretos, respectivamente, de
23 e 30 de Maio do ano findo, que lhes concederam
as mesmas vantagens.
Concedidas as vantagens de que trata o § único do>
artigo 6.° do decreto n,o 5:570 de 10 do Maio de 1919,
modificado pela lei 11.° 1:039 de 28 de Agosto do 10:W,
e despachos ministeriais postoriores, desde 1 de Novembro
de 1924, ao tenente do quadro auxiliar do serviço de
saúde José Nunes, em serviço na 5.:1 Ropnrtição da 2.1\
Direcção Geral do' Ministério da Guerra, por tor com-
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pletado 8 anos de serviço como oficial nos termos das
referidas determinações, ficando assim alterado o decreto
de 30 de Junho do ano findo.
Regimento de infa.ntaria. de reserva n.· 17

Capitães médicos milicianos de reserva, os capitães
médicos milicianos do regimento de infantaria n. o 17,
Manuel Autónio Gonçalves Pinheiro e José Carlos de
Lara Alegre, nos termos da alínea b) do artigo 2. o da lei
n.? 743, de 24 de Julho de 1917.
Distrito de recrutamento n, o 17

Capitão médico miliciano de reserva territorial, o cspitão médico miliciano do regimento de infantaria n." 17,
Joaquim Romão de Brito, nos termos da alínea c) do
artigo 2. da lei n. ° 743, de 24 de Julho de 1917.
(j

lI;wslério da Guerra - Direcção Geral dos Serviços Administrativos
do E ém!o - t. a ll,'partiçáe
Concedidas as vantagens de que tratam o § único do
artigo 6.0 do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n." 1:0R9, de 28 de Agosto de 1920, e
despachos ministeriais posteriores, a contar de 1 Novembro de 1925, ao capitão do serviço de administração militar Álvaro Feruandos Gonçalves, por ter completado 14 anos de serviço efectivo como oficial, nos
termos das referidas determinações.
Reforma

O tenente- coronel do serviço de administração militar,
na situação de inactividade, Antonino Rosa, por ter sido
julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar
de inspecção em sessão de 19 de Abril do corrente
ano.

3. o - Portarias

Por portarias de 22 do corrente mês:
lillistériodi

GUtfrl-

Repartiçlo doGabimltt

Exonerado fi seu pedido de vogal da comissão de industrializa~ão dos ostabclocimontos produtores do Ministério da Guerra o coronol do artilharia a pé, Frederico
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António Ferreira
de Simas, e nomeado para o substituir, o coronel de engenharia,
João Ferreira
Craveiro
Lopes do Oliveira.
Tendo a comissão nomeada por portaria de 2 de Março do corrente
ano, feito entrega
dos seus trabalhos,
manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Gnerra, dissolver a referida comissão e louvar os
oficiais abaixo mencionados
quo a compunham pelo muito critério e ponderação
de que deram manifestas provas na apresentação
dos trabalhos
de que foram encarregados, demonstrando
a par do uma superior inteligência, muita com petõncia profissional
e zêlo, um aturado
estudo sôbre os vonciniontos
dos oficiais e praças do
exército,
trabalho
êste muito apreciado nas instâncias
superiores:
Geu-ral, José Augusto Simas Machado.
Coronéis:
de artilharia
do campanha na situação de
reserva, Viriato Gomes da Fonseca, do estado maior de
cavalariu Alberto Stauffenger
Uivar de Sousa, de infantaria,
José Mondes dos Reis, módico Luís Gonçalves
N uru-s (\ do serviço do administração
militar J oão Carlos
de Sousa Schiappa de Azevedo.
Tenentcs-coronéis
: do corpo do estado maior, Carlos
Matias de Castro o Joaquim Maria do OliveiraSimões,
de artilharia
a pé Alfredo Augusto do Barros Júnior e
do serviço do administração
militar, Jos6 Maria Freire
e Pedro Alexandre
do Carvalho.
Major de engenharia,
Eduardo
Corregedor
Martins.
Capitão-tenente
do #!;ecretariado naval, Francisco
da
Silva Júnior.
Capitão do secretariado
militar, Artur do Nascimento
NUlles.

Por portarias de 25 dG corrente mês:
Minislério da Guma-

Rppartiçâo d& Gabinete

Exonerado
II. S0U p0J.itlo, de vogal
da comissão encarregada
de apresentar
as bases para a iudustrializução
dos estahelecimentos
fabris do Ministório da Guerra, nomeada por portaria do 10 de Janeiro do 1024, o major
de 0ngenharia,
Júlio César Carvalho Teixeira e norneado para o substituir,
o major da. mesma. arma Aníbal
Augusto de Almeida Souto.
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Exonerado
a seu pedido, de vogal da comissão encarregada de estudar as alterações a. introduzir no decreto
n." 10:782 de 20 de Maio de Hl25, nomeada. por portaria. insorta na Ordem do Exército n.? 1G, 2.a sério, do
mesmo ano, o major de engenharia Júlio Cósar Carvalho
Teixeira o nomeado para o substituir o major da mesma
arma Aníbal Augusto de Almeida Souto.
Tendo sido exonerado,
a seu pedido, do cargo de director do Parque Automóvel Militnr, o major do engenharia,
Júlio César Curvnlho
'I'eixcira,
quo exercia
aquele cargo desde Setembro do Hl:d3, manda o Governo
da República
Portuguesa,
polo Ministro da Guerra. significar ao referido oficial o alto apreço om quo tom os
.sous serviços o louvá-lo pr-lu superior iutoligõncia,
mótodo, alto critério e inexcedível
honestidade
com quo
desempenliou
o cargo do Director do Parque Automóvel Militar, demonstrando
sempre a maior dedicação e
z010 e procurando
remover as inúmeras dificul.ludos com
que sempre lutou para o funcionamento
daquele importante estabelecimento
militar.
Tendo o coronel do regimento
de infuntaria
11.0 18,
Alexandre
José Malhoiro, publicado váriis obras sõbre
assuntos
militares do apreciável valor, manda o Govõrno da Repúbliea
Portuguosa,
pelo Ministro da Guerra,
louvar o referido oficial pela muita inteligência. e aturado estudo de que tem dado manifestas provas, dernons
trando SOl' um profissioual
muito distinto e estudioso o
um grande iuterõsse pelos serviços e instrução do oxórcito.

Por portarIas de 28 do corrente mês:
8Iioi,dério da Guerra- Rppartição do Gabiucte
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Ministro
da Guerra,
louvar o general José Pedro de Le·
mos pela valiosíssima
cooperação
dada. ao Ministro da
Guerra
em todos os assuntos a seu cargo. facilitando-lhe a sua árdua missão com os sous vastos conhecimentos, são critério, inteligência e Ioaldade,
Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, louvar o coronel do serviço de administração militar João Carlos de Sousa Schiapa de Aze-
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vedo, pelo são critério, muita competência
e dedicação,
com que desempenha
as funções do seu cargo, onde
mostrou
sempre a maior franqueza,
lealdade e correcção.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, louvar o coronel na situação de reserva Guilherme Carlos Oom, pelo zõlo , competência, muita
dedicação o correcção
consagrada
aos serviços a seu
cargo.
Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
louvar o tononto-corouol
do corpo do
estado maior António Gorjão Couceiro do Albuquerque, pelo zêlo, critério, actividade, muita intcligõncia e
inexcedível
lealdade com que desempenhou
o curgo de
chefe da Repartição
do Gabinete do Ministro da Guerra.
onde mais uma vez pôs à prova as suas brilhantes
qualidades de oficial distintíssimo
o cooperador valiosíssimo,
sondo OSt08 serviços coueidcrudos
como extruor dinários
e importantes.

Manda o Governo da República Portuguesa,
polo l\-finistro da Guerra, louvar o capitão do secretariado militar Arnaldo de Oliveira, polo zêlo , dedicação o lealda. de com quo desempenhou
o cargo de adjunto da Repartição do Gabinete
do Ministro da Guerra,
oudo mostrou muito zêlo o são critério, sendo tais serviços considerados como extraordinários
e importantes.
Manda o Govêrno ela ;República Portuguesa,
p010 Ministro da Guerra,
louvar o capitão do artilharia
a pé
Raúl Ferrão o o tenente do Infantaria Américo Pinto da
Silva Oliveiru, pela dedicação,
zôlo o iuexcedívol lealdade COIr que dosemponharum
os cargos de ajudantes
de campo do Ministro da Guerra.
Manda o Governo da Ropública
Portuguesa,
pelo ~Iinistro da Guorrn, louvar os oficiais abaixo mencionados
pelo zêlo, inteligência e geando csptrito do sacrifício do
que sempre deram sobejas provas no serviço da Reparticão do Gabinete o conselho administrativo
do :;\finistóri; da Guerra, onde sempre patontearum
as suas olovndas qualidades do disciplina o correcção:
'I'onento-corouel de infantaria Jorge Augusto Rodri-

gues.
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Major miliciano de artilharia de campanha Luis Carlos de Faria Leal.
Capitão de infantaria José Marcelino.
Capitão do secretariado militar Olímpio Manuel Pedro
de Melo.
Tenente de infantaria Fernando Oscar Wilton do Ó
Pereira.
Tenente de infantaria Alberto Alfredo de Gusmão.
Tenente do secretariado militar Manuel da Cunha
Lusitano.
Tenente do serviço de administração militar, Secundino Domingos.

4.

o-

Por determInação do Govêrno da República:
Ministério da Guerra-

P

Diretção Geral

Ajudante de campo do director geral, o capitão do estado maior de infantaria Francisco Maria Sardinha da
Cunha.

Ministério da- &uerra - 2. a Dirctçáo Ger.1l-

s.a Repartição

Arquivista, o alferes do secretariado
drino de Simns Nunes.

militar Alexan-

2.' dlvlsllo
InspeoQão dos aerv íçoa administrativol!I

Sub-inspector, o major do serviço de administr-eção
militar, segundo comandante do 3. gl'UpOde companhias
do mesmo serviço, Francisco Fernandes dos Aidos, pelo
pedir.
0

3.' dlvlsllo
Inspeoçâo territorial

•

das fortifioaQões e obras militares

- Capitão, O capitão do estado maior de engenharia Serafim Joaquim Morais Júnior, pelo pedir .
Oampo entrinoheirado
Irrspecção

da.

de Lisboa.

obr-as, e fortifico.ções

Sub-inspector, O major do estado maior de engenharia Artur Arsénio do Oliveira Moreira.
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Estado maior de engenharia

Major, o major do regimento de sapadores mineiros
Artur Arsénio de Oliveira :\[oreira.
Capitão, o capitão do batalhão de caminhos de ferro
Serafim Joaquim Morais Júnior.
Regimento de sapadores mineiros

Comandante do 2.° batalhão, o major ele engenharia
Júlio César de Carvalho 'I'eixoíra, ficando exonerado,
pelo pedir, de director do Parque Automóvot Militar.
Estado maior de artilharia

a pé

Major, o major do 2.° batalhão do artilharia de costa
João Lapa Fernaudos Manuel.
Capitão, o capitão do 1.0 batalhão de artilharia de
Costa, Raúl Ferrão.
Regimento de n,rtilharia n.· 1

Capitão
campanha
Alferes
de obuses

da 1. a batnria, O capitão do estado maior de
João Henriques de Mesquita.
veterinário, o alferes veterinário do regimento
de campanha Vital de Lemos Bettencourt,
Regimento de artilharia n.· 8

Tenente, o tenente do estado maior do artilharia de
campanha, da escola de tiro de artilharia de campanha,
'l'eófilo Rocha Trindade.
Regimont.o de obuses de campanha

Tenente, o tenente do regimento de artilharia n.? 1
Armando Alberto da Silva Pereira, pelo pedir.
Regimento de oavalaria n.· 5

Alferrs, o alferes de cavalaria da guarda nacional republicana Joaquim António Gaspar.
Regimento de oavalaria

D.· 8

Tenente, o tononto do estado maior de cavalaria Henrique Dias Costa, ficando exonerado do ajudante elocampo do comandante da La divisão.
•
Regimento de cavalaria n.· 9

Bibliotecário, o capitão capelão elo extinto corpo
capelães militares, António Emílio Vilar, pelo pedir.

ce
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Regimento de cavalarta n.· 10

Tenente, o tenente ,do estado maior de cavalaria Luís
Alberto Dias.
Estado maior de infantaria

Capitães, supranumcráríos, os capitães, supranumerários, de infantaria, do distrito de recrutamento n." 11,
José de Matos Lamúria, e da guarda nacional republicana João Augusto Gonçalves.
Regimento de infantaria n.· 10

Alferes, snpranumcrário, o alferes, supranumerário,
do regimento de infantaria n." 11 João Augusto de Freitas, por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria n.· 11

Ajudante do 1.° batalhão, o tenente João Monteiro.
Regimento de infantaria n.O12

Capitão, supranumerário, da 9.a companhia,o capitão,
supranumerário, do regimento de infantaria n. o 11 João
Fernandes Barradas, por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria n.O18

Tenente miliciano do quadro especial, o tenente miliciano do mesmo quadro do regimento de infantaria n.? 31
Anacleto Inácio de Campos, pelo pedir.
Regimento de infantaria. n.O 29

Capitão, supranumerário, da 5.a companhia, o capitão,
supranumerário, do estado maior de infantaria Manuel
António do Assnnção Sardinha, pelo pedir.
'I'eneuto miliciano, o tenente miliciano do estado maior
de infantaria Filipe Gomes Gonçalves, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.· 34

Capitão da 1.a companhia, o capitão do regimento do
infantaria. n.? 11 Jo o José Dia, por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria n." 36

Comandante, o coronel do estado maior de infantaria
António Gomes de Sousa Júnior.
Seguodo comandante, o coronel, comandante, Jorgo
Pais de Oliveira Mamede.

432

ORDEM DO EXERCITO N.· 11

2." Série

Esquadrilha de aviação de treino e depósito
Chefe da secretaria,
o tenente do secretariado
militar,
arquivista
da 5.a Repartição
da 2.a Direcção Geral do
Ministério da Guerra, Aníbal Falcão.
Distrito de recrutamento n.s 10
Chefe, o tf'nenttH!orouel
na situação de reserva
tónio Manuel Vilares.

An-

Distrito de recrutamento n.o11
Secretário,
o tenente miliciano do quadro especial do
regimento de infantaria n." 11 José Augusto de Almeida.
Quadro dos oficiais do servíco de administracão militar
O tenente do serviço de administração militar, tesoureiro do regimento
de artilharia
n.? 3, João Loureiro
Gomes Viana, por motivo disciplinar.
Colégio Militar
Comandante
do companhia, o tenente do estado maior
do iuíantaria F'nancisco da Conceição Dias, ficando exonel'tldo de ussistente de estudos.
In-trutor
de artilharia,
o capitão elo estado maior de
artilharia
de campanha
António
Miguel Monteiro
Libó riu, ficando exonerado de instrutor auxiliar do gimnás-

tiea.
Iustrutor
auxiliar
de tática e tiro, O tenente do estado maior de infantaria
Eugénio Sanches Barjona de
Freitas, ficando exouerudo do comaudante de companhia.
Assistentes
de estudos, os cupitães, do ostado ma.or
de cavalaria
Vitorino Gama do Oliveira Bnrata e (lo
estado maior de infantaria
Caetano Alberto do Barcelos,
ficando oxonr-rados, o primeiro de chefe da ~." Secção
da 4, a Rq)artição
da 2. a Direcção Geral do 1IlIJistério ela Guerra
e o segundo de comandante
de companhia.
Inspecção do Serviço Militar de Ca.minhos de Ferro
Sub·illspoctor,
O major
do estado maior de enzenharia
João Tamagnini
de Sousa Barbosa.
o
Comissão técnica de artilharia de oampanha
Vog-n.l, O capitão do estado maior do artilharia
campanha José Júlio Serzedolo Coelho, pelo pedir.

de'
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Automóvel Militar
Automóvel

Militar

sub-director,

Arsenal

Aníbal

Augusto

de

do Exéroito

Inspector
do mat01'ÜÜ de guerra, o major do estado
maior de artilharia
a pó, João Lapa Fernandes
Manuel.
Júri para. avaliar as provas espeotate
posto de general, no corrente ano,

de aptidão

para o

Exonorado
de vogal, o general, Adalberto
Gastão de
Scusa Dias, pelo pedir.
V ogal, o general António Óscar de Fragoso Carmona.
Júri para avaliar as provas especiais
de aptidão para o
pOsto de major, dos capí tâes de artilharia
a pé, no
corrente ano,

Vogal, o coronel do estado maior de infantaria
António Baptista
J usto, ficando oxonerado 00 igual cargo
do júri para avaliar as provas dos capitães do quadro
colonial, candidatos ao posto do major,
Júri p ar a avaliar
nial, canüídntoa

as provas dos capitães do quadro 0010ao pOsto de major, no corrente ano.

Vogais, o coronel do estado maior de infantaria Artur
Josó da Silva Pereira
o o tenente coronol do mesmo
estado maior Joaquim Maria da Costa :\fouteixo, ficando
o primeiro
exonerado do igual cargo do júri para LWa.linr as provas especiais de aptidão para o posto de major dos capitães de artilharia
a pé,
Depósito

•

Central

de Fardamentos

Chefe da secção técnica, O major do serviço do administração
militar, sub-inspector
dos serviços administrativos d.a 2,:\ di\'is~o. I~dlla,rdo Hip,61ito do Campos.
Chefe dos SC1'\,1<:08 fabris, o major do serviço de admínistração militar Jaime Pereira da Silva.
Chefe dos urrnaZ('DS de fardnmento,
o major do serviço
de administração
militar, chefe da 1. a Secção da 2. a Ropartição da Dirocção Geral dos Serviços .l\dministrativos
do Exército, G uilhormino Augusto do Melo SArda .
Aualista, o capitão do estado maior do artilharia fi pó,
Rul1l Ferrão.
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Ministério da Guma-

2." Série

Repartição do Gabinete

a) Tendo sido agraciados por Sua Majestade o Rei de
Espanha com os graus da Real Ordem de Isabel a Católica que lhos vão indicados os oficiais abaixo mencionados, é-lhes permitido usar as respectivas insígnias nos
termos do artigo 36.0 do Regulamento das Ordens Militares Portuguosas:
Comendador

Major de engenharia Augusto de Azevedo Lemos- Esmeraldo de Carvalhais.
Cavaleiro

Capitão do serviço de administração
Guedes de Carvalho Meneses.

militar Eduardo

b) Declara-se quo pelo Comando Geral da Guarda
Nacional Republicana foi oferecido ao Arquivo llistórico
:Militar a seguinte obra: Planta e Cortes da Galeria Sueterrômea do Castelo de S . Jorge.

c) Declara-se que pela Sociedade Portuguesa da Cruz
Vermelha foi agraciado com a medalha de prata de serviços distintos da Cruz Vormelha Portuguesa, com legenda «Gripe Pneumónica 1918», o tenente do quadro
especial de infantaria Joaquim José Alves da Mota,
sendo-lhe permitido usar as respectivas insígnias.
d) Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade
Portuguesa da Cruz Vermelha abaixo mencionadas os
oficiais e praças em seguida indicados, é-lhes permitido
usar as respectivas insígnias:

Cruz VerD'le1l1Bde MérIto

Capitão Raúl 'I'õrres Baptista;
Tonontcs de infantaria Á lvaro de La Cruz Quesada
Mondes, Roberto Ribeiro Roblos e Filipe da Conceição
Sant' Ana.
Cruz VerJnelha de DedlcaQão

Coronel reformado Belchior José Machado;
Tenente miliciano de infantaria João Toscano.

~ .• Sério
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~===========================================
Medalha

de Agra<lechIlonto

Tenente de Infantaria Maximino do Abranches Mendes
de Sena Neves.
Primeiros sargentos do regimento de infantaria n." 16
Antóuio Joaquim de Oliveira Júnior e António Manuel
Martins.
Primeiro cabo n.? 30/351, da 2.3 companhia do batalhão n.? 8 da Guarda Nacional Republicana, Joaquim
António Cameirinha.
e) Tondo sido agraciado torcoira voz com a medalha
de louvor da Sociedade' I'ortuguosa da Cruz Vormolha o
coronel de infantaria Arnaldo Júlio de Brito, é-lho permitido usar o algarismo 3 sõbro a fivela das respectivas
insígnias.

f) Tendo sido agraciados com a medalha de agradecimento da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha,
pela segunda voz, o primeiro sargento do regimento de
infantaria n.? 16 Mário de Moura 0, pela quinta vez, o
primeiro sargento do mesmo rf'gimento José PeI'\lim de
Sousa Guimarães, é-lhes permitido usar , r-ospr-ctivuuu-nte, os algarismos 2 e 5 sobro as respectiva'! insígnias,
g) Declara-se que o louvor conferido ao capitão do
serviço de administração militar Juüo Domingos POl'l's
por portaria insorta na Ordem do Erérclto n.? 2 2.8 s(,rie, de 14 de Fevereiro de 19:!5, substitui o que lhe foi
conferido pelo comando da G.a divisão ('111 ordom elo 1
de Agosto de 1924 e não em ordem do iH de Julho do
mesmo ano, como consta da roforidu Ordem do Exército.
6. o -Ministério da Guerra - t. a Dir"cç:ío Gml-

t •a Rtparti~ão

a) Declara-se que chegou à sua altura pura entrar no
respectivo quadro o tenente do secretariado militar, supranumerário, Manuel da Cunha Lusitano.
b) Declara-se que tendo por po;taria do Ministério da
Marinha, publicada no Diário do Gocêrno n." 63, 2."
série, de 17 de Março do corrente Imo, sido agraciudo
com fi medalha do cobro de filantropia e caridade elo
Instituto de Socorros a Náufragos o sargento do secre-
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tariado militar, abaixo designado,
as respectivas insígnias: primeiro
nuel Correia.

2." Série

é-lhe permitido usar
sargento n." 34 Ma-

c) Doclura-se que foi em S. Tomé a última província
em que serviu o major, reformado José Maria Brás, e
não em Angola como foi publicado na Ordem do Exérdto n." 6, 2.:1 série, do corrente ano.
d) Rectificado, publica-se o vencimento a que tem direito nos termos da lei n, ° 1:668, de 9 de Setembro de
1924, o oficial reformado em seguida mencionado, desde
15 do corrente mõs :
Capitão João Carlos Simões Alves, 140a19.
'I'em um aumento de 10 por cento.
e) Rectificado, publica-se o vencimento a que tem
reito .uos termos da lei u.° 1:668, de 9 de Setembro
1924, o oficial reformado em seguida mencionado,
substltutção
do que lhe foi arbitrado pela Ordem
Exército u.? 24-, 2." sórie, do referido ano:
'I'enoute José Filipe Morgadinho, 242~02.
Tem um aumento de 10 por cento.

dide
em
do

f) Rectificados, se publicam os vencimontos nos termos do despacho ministerial de 21 de J ul110de 1925,
que manda incluir no cálculo dü pensão de reforma a
gl'atificação diferencial aos oficiais reformados em seguida mencionados:
Coronel Acácio Borges Pereira da Silva, 395846.
Coronel Alexandre Correia de Lemos, 329635.
Coronel Agostinho António de Matos Leitão, 23Jt$90.
Tenente coronel António de Sousa Pinto Machado
Coutinho 117~56.
Capitão Custódio Gomes do Azevedo, 372659, sendo:
vencimento do reforma, 2GOtl56, invalide z 30 por cento,
78t$16, o 10 por cento sõhre o total, 33B87.
As rectificações supras são a partir da data elo referido dOSl)ucho.
Coronel Lúcio Gonçalves Nunes, 411tS52, desde a
data que tom vencimento do reforma.
Coronel José Gomes Ribeiro, 1.043~93, sondo: reforma, 527t$24, invalidez 80 por cento, 4211$79 e 10 por
cento sõbre o total, 0.,1,500.
Desde a data quo tom vencimento de reforma.

7.
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Ministério da Guerra _"t,:L Direcção Geral- 2. a Repartição

a) Declara-se que os coronéis de infantaria José Martins Caiado de Sousa, Joaquim Augusto Prata Dias,
Raúl de Andrade Peres, Octávio Frederico Dias, com O
curso do estado maior João António Correia dos Santos, António Augusto Álvares Pereira e Francisco de
Lacerda e Oliveira, todos na situação de disponibilidade
nos termos do § único do artigo 1.0 da lei n." 1:250, de
6 de Abril de 1922, deixam de estar na mencionada situação, por lhes ter cabido no respectivo quadro a vaga
do referido posto.
b) Declara-se qu<, o capitão de infantaria, em disponibilidade, Miguel Francisco
da Conceição Santos foi
mandado prestar serviço como adjunto da Secretaria da
Presidência da República, nos termos do decreto n.?
4:233, de 7 de Maio de UH8.

c) Declara-se
disponibilidade,
prestar serviço
comandante do

que o tenente-coronel de infantaria, em
João José de Melo Miguéis foi mandado
no regimento de infantaria n." 1, como
1.0 batalhão.

á) Declara se que estão considerados suspens os das
funções de serviço, nos termos do artigo 151. do regulamento de disciplina militar, o capitão de infantaria
Lisímuco
da Fonseca Soares Varela e os tenentes de
cavalaria José d Paz Rodrigues e de infantaria Artur
dos Santos Celorico.
U

e) Declara-se que o tenente de infantaria, em disponibilidade, em serviço no regimento de infantaria n. o 26,
Edmundo Quirino Nunes do Sousa foi mandado prestar serviço no regimento de infantaria n, ° 12.
f) Declara-se que o major do infantaria António Leito de Magalhães deixa de prestar serviço no rezimonto
de infantaria n. o 32.
~
fi) Declara-se
que o major d infantaria, em disponibilidade, Júlio. Garcõs de Lencastre, que se encontra
prestando serviço como comandante do 1.0 batalhão do
regimento de infantaria n.? 3J, passa a fazer serviço
como segundo comandante, interino, do mesmo regimento.
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h) Declara-se que o tenente de infantaria, em disponibilidade' António de Pinho Valente passa a presta r
serviço, pelo pedir, no regimento de infantaria n. o 31,
pelo qne deve ser mandado apresentar na referida nnidade,
i) Declara-se qne
serviços de artilharia,
Amorim foi mandado
gimento de artilharia

o tenente do quadro auxiliar dos
em disponil:ilidade, Júlio Meira de
prestar serviço, pelo pedir, no ren. o 5.

j) Declara-se que o tenente-coronel de artilharia de
campanha, em disponibilidade, Manuel de Espregueira
Góis Pinto passa a prestar serviço como segundo comandante do regimento de artilharia n.? 1, pelo que
deve ser mandado apresentar na referida unidade.
k) Declara-se que em 12 de Novembro de 1012 foi
louvado pelo comissário geral dos Serviços de Emigração o actual tenente do estado maior de infantaria Manuel José do Livramento Viegas, antigo agente da respectiva polícia, pelos serviços prestados a bordo do vapor Pernambuco, conseguindo, pelas hábeis diligências
que empregou, descobrir uma nova forma de os engajadores levarem a efeito a emigração clandestina.
l) Declara-se que em nota do comando do 11.0 corpo
R. H. S., inglês, n." 1:095/54, de 16 de Setembro de
1917, foi louvado o actual tenente-coronel na situação de
reserva José Maria Franco, antigo comandante do batalhão de infantaria n. o 7, fazendo parte da 2." brigada do
Corpo Expedicionário Português, em França, bem como
todo o batalhão do seu comando, pela brilhante defesa
do seu sector na manhã de 15 do mesmo mês, e ainda
pelo sucesso com que repeliu o raid alemão sóbre a unidade do seu comando em Neuve Chapelle, demonstrando
sempre, em mais de três meses seguidos de serviço de
trincheiras, inteligência, saber profissional e dedicação
pelo serviço, tanto de operações corno do instrução, e provando, mais de uma vez em situações difíceis, a sua aptidão de comando.
m) Declara-se que, por despacho de 18 do corrente
mês, foi o tenente do regimento de infantaria n. o 15 Ma-
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nuel (los Santos autorizado a usar o nome de Manuel
António dos Santos, devendo, portanto, o mesmo oficial
ser inscrito nos respectivos registos com êste nome.
n) Declara-se que o capitão de infantaria n. o 10 António Augusto de Carvalho, agraciado pela Ordem do Exército n. o 9, de 24 do Abril do corrente ano, com a medalha militar da classe de comportamento exemplar, foi
com a de ouro e não de prata, como se diz na referida
Ordem

do Exército.

o) Declara-se que é António Borges Ferreira, e não
António Borges Teixeira, o nome do tenente de infantaria, em serviço na guarda nacional republicana, condecorado com a medalha de prata da classe de comportamento exemplar pela Ordem do Exército n,o 10, 2.11 série, de 20 de Maio do corrente ano.
p) Declara-se que, por portaria do Ministério da Marinha de 24 de Abril do corrente ano, foi agraciado com
a medalha de cobre de filantropia e caridade do Instituto de Socorros a Náufragos, o tenente de infantaria
n.? 8 João Uerminio Barbosa.
q) Declara-se que, por decreto do Ministério das Colónias do 7 de Fevereiro de 1925, publicado no Boletim
Milt:ta1' das Colónias n.? 3, do 10 de Março do mesmo
ano, foi condecorado com a medalha de prata de serviços distintos ou relevantes no ultramar, por satisfazer ao
disposto no n.? 1.0 da alínea b) do artigo 16.0 do regulamento de 7 de Novembro de 1913, o tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia Vicente da Silva
Soares.

r) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917:
Medalha de ouro

Capitão picador do regimento de artilharia. n.? 4 Manuel Frnzão Pereira e capitão do estado maior de infantaria. António Lopes de Azevedo.
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ue prata

Capitão do 1.0 batalhão
de artilharia
do costa Joaquim do Figueiredo
Figueiral o miliciano do regimento
de artilharia n. o 5, João Felgueiras.
Tenentes:
do quadro auxiliar dos serviços de ongenharia, Tomás José da Conceição ; miliciano, em serviço
na escola de aplicação de engonharin, Júlio Nunes Pereira de Oliveira; do estado maior do infantaria, Argentino Herculano
Soixas ; mihciano em serviço na Dih'cçãO
{los Serviços
Gráficos do Exercito. -Silvório António ela
Fonseca Lebre; do regimento de infantaria n," 1, Vasco
Godfroy
de Abreu de Lima, miliciano do mesmo regimento, José Gonçalvos ; do regimento de infantaria n. o
26, Manuel Rosa de Cimbron de Faria e Maia, miliciano
(lo mesmo regimento,
Augusto
de Oliveira da Cunha,
miliciano de infantaria
da guarda nacional repuhlicnna,
António Norberto
de Matos Cordeiro, Eduardo Djalme
Brandão de Azevedo e Ernesto Dias Jorge; do 7. o grupo
de metralhadoras,
António Antúnes Basilio.
Alferes com a gradua<:ãll de tenente. da guarda nacional republicana,
Manuel .Iosé da Cunha Chaves.
Alferes do batalhão n, o 4 da ~na1'da nacional republicana Luís Joaquim Moutinho e Abílio Sales, Martins.

s) Vencimentos

qlH'1, nos termos da lei n." 1:G6R. de
de 1924, competem
aos oficiais om semencionados,
trnnsferidos
para a situação do re-

9 de Setembro
guida
serva:

Pela Ordem do Exército

n. o 5, 2.:10 série,

do corrente

ano r

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
José Ferreira, 320~i9, sondo: pensâo de reserva :!Oli625j
0,14 por cento, 29~(i3; lei 1:332, 8.t~Hl; do venoimeuto
total 108i!70 são pe-lo Ministério das Colónias tendo SfWvi.io em Moçambique,
Ut$51 pelo Ministério do Interior
o 197658 pelo Mlnistó.iio da Guerra;
tem 1 aumento
de 10 por cento sõbre o sõldo,
.

Pela Ordem do Exército

n. o 10, 2. a série,

do corrente

ano:
Coronel de artilharia
a pó J aimo Augusto Vieira na
Rocha, 763tS53, sendo: pensão dp reserva 374837; O~14
por conto, 91820; loi 1:il32, 29769fi; do vencimento total 263620 são pelo Ministério das Colónias sendo Cabo
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Verde fi última província onde serviu, o 500533 pelo Ministério da Guerra; tem. 3 aumentos de 10 por conto
sêbre o sôldo,
Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
António Pereira, 23M·H, sendo: pensão de reserva
182;$50; 0,14 por cento, 20ll-!-! j lei 1:i3B2, 32i$47; do
voucimento total 66;$68 silo pelo Ministério das Colónias
sendo Huiné a última província onde serviu e 1681573
pelo Ministério da Guerra j tem 1 aumento de lO~por
cento sobro o soldo.
Pela presente Ordem do Exército:
Coronel de infantaria José Pires, 411~63, sendo:
pensão do reserva 3121584 j 0,14 por conto, 8675; lei
1:332, 90;504 j do 'Vencimento total 4n~OO são polo Miuistério do Interior o 362663 pelo Ministério da Guerra;
tom 2 aumentos do 10 por cento sôbre o sõldo.
Coronel do infantaria Carlos Alberto Viçoso May,
437502 sendo: pensão de reserva 320~~7G; 0,14 por
çcnto, 10;532; lei 1:332, 105694; tem 2 aumentos do
10 por cento sobre o soldo.
Coronol de infantaria Eugénio Carlos Mardel Ferreira,
388~67 sendo: pensão de reserva 304159.:3; 0,14 por
cento, 8:563; lei 1:B32, 75t$.:32 j do vencimento total
33,')72 Hão pelo Ministério do Interior, 1G5;S47 polo Ministério das Finanças o 189tSJ8 P elo Ministério da Guerra; tom 2 aumentos de 10 por cento sobro o soldo.
Coronel do infantaria Francisco António Baptista,
42M65. sendo: pensão do reserva 3121~84; 0,14 por
conto, 19670; lei 1:3:32, 93811; do vencimento total
34a05 silo pelo Ministério das Colónias tendo servido
em Angola, 213r597 pelo Minístér!« do Interior, 82M9
pelo Ministério das Fiuanças e 284624 pelo Ministério
da Guara;
tom 2 aumentos de 10 por conto sõbro o
soldo.
t) Rectificados se publicam os voncímontos nos termos
do despacho ministerial de 21 do Julho do 1025, que
manda incluir no cálculo de pensão de r sorva a gratificação diferencial, aos oficiais na situação de reserva em
seguida mencionados :
Coronol António Gonçalves da Silva c Cunha, 279524.
Coronel Manuel de Campos Ferreira Lima, 353544.
As rectificações supra são a partir da data do referido despacho,
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u) Rectificados so pnbl icam os vencimentos, nos termos
da lei n. o 1:668, do 9 do Setembro de 1924, a q uo têm
direito os oficiais na situação de reserva, em seguida mencionados, om substiturcão elos quo lhes foram arbitrados
pela Ordem elo Exército n. o 4, 2. a série, do 1924:
Coronel, Luís Augusto
Silvano, 345695; tom dois
aumentos do 10 por cento sõbro o sõldo ,
Capitão Luís Lopes Ramos da Silva, 318tSG4 sondo:
180625 pelo Ministério das Colónias e 138iH39 pelo Ministério da Guerra;
tem 2 aumentos
do 10 por cento
sôbre o sõldo.
Coronol Manuel de Campos Ferreira
Lima, 328:520;
tem 2 aumentos
de 10 por cento sobre o sõldo ; esta
rectificação é a partir de 1 do Novembro do 1924.

..

8.0

__

Minislfrio da Gmra -1. a Dircrção Geral- 3 a Repartição

Condecorados
mento exemplar.
do regulamento
bro de 1917:

com a medalha
militar de comportaom conformidade
com as disposições
aprovado por decreto de 28 de SetemMedalha de ouro

Segundo

2,' companhia de reformados
sargento n. o 256, Mauuol Francisco

Primeiro

9,' companhia de reformados
cabo n.? G65, José Augusto.

da Cruz.

Guarda nacional republioana
Batalhão
D.O 1, estado menor:
segundo sargento músico de 3.a classe n.? 81 4:533, Ricardo Correia Mourão.
lUcdulha de l~I·ut;n
Batalhão de pontonetros
segundo sargento
n.? 520, Rodrigo
Rodrigues.

L." companhia:
António

Regimento de oavalaria. n.· 6
esquadrão:
segundo
sargento
n.? 975,
J osé Martins.
3.°

Manuel

2." Série
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Regimento de cavalaria n,v 10

2.° esquadrão: segundo sargento n.? 821, José Francisco Lopes Mata.
4.° esquadrão: segundos sargentos: n." 568, Vitorino
Augusto de Paula j n.? 570, Lino Augusto de Matos, e
n." 574, Rafael Henrique Alpalhão.
Regimento de infantaria n.s 1

1.a companhia: segundo sargento n. ° 824, José Cajado, segundo sargento músico de 3. a classe n. ° 1:240,
Manuel Coelho da Encarnação; segundo sargento mostre de corneteiros n. 78, J OSÓ Paulo.
3.0. companhia: primeiro sargento n.? 169, Manuel Simões Pais do Oliveira.
4." companhia: segundo sargento n.? 1:323, Ricardo
Dias.
Ú

Regimento de ínfantar-ía n.· 7

3.a companhia:
Francisco Baptista.

segundo

sargento

n.? 36, Manuel

Regimento de infanta.ria n,> 13

9. a compn.nhia: segundo sargento n. ° 886, Valentim
Augusto ~fontanha.
Regimento do infantaria n.· 18

9." companhia: primeiro sargento n. ° 126, J OSÓ Lóio
Cera
12. a companhia: segundo sargento n. ° 801, José de
Anunciação Pinto.
Regimento de infantaria n.· 21

6.a companhia:
Santos.

primeiro

sargento

n.? 115, José dos

Regimento de infantaria n.· 23

3. a companhia:

segundo sargento n. ° 48, Luís Barata.

Regimento de infantaria n.· 24
primeiro sargento n.? 1) 1) Norberto

2. a companhia:

Augusto los Santos.
6.a companhia: segundo sargento
Santos.
8.a companhia;
primeiro sargento
Martins.

D.O

n.?

123, José dos
5:1:, Pompeu
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Regimento de infantaria. noO31
segundo sargento n.? 406, José Cardoso da Silva.
7.a companhia:
segundo sargento n.? 320, José Fornandes Peres.

" L." companhia:

Regimento de infantaria. n. ° 32
sargentos
ajudantes:
n.? 141, Luís
"Maria Rodrigues,
e n." 070, Sérgio Augusto dos Santos j
primeiro sargento músico de 1. a classe u,o 985, José AI.

Ln companhia:

ves.
4.a companhia:
Oliveira.

segundo

sargento

D.O

100, José de

5.° grupo de metralhadoras

1.1\ bataría : segundo

sargento

n.? 430, José Joaquim.

Guardo. nacional republicana
Batalhão
n.? 1, estalo monor:
segundos sargentos
ajudantes
de farrnácia : n. ° 27;10:687, Miguel José de
Amaral , o n." 119/4:650, Manuel Almeida; segundo sargento enfermeiro n.? 105/0:128, .Iosé Fernandes;
soguudo sargento
músico de 2.a classe n.? 9(3/6:110, Lino Ribeiro; soldado n, ° 128 4:056, Manuel Leandro.
1.a companhia:
primeiros
cabos, n.? 60,10:313, "Manuel Maneiras ; n.? 13G/0:206, Mário Dias do Oliveira ;
n.? 145/9:210, José Augusto Espernnça
011.° 1f)2/2:149,
.José João Afonso j segundo cabo n.? Ç)1/9.185, Manuel
José;
soldados:
n." 6G/4:1l5, Ser-afim Forrcirn ; n."
88/7:134. José Barbosa; H.O 8\);3:985, Manuel dos Santos Brilha j n. ° 108/9:236, José Joaquim do Santnna ;
n." 170/7:468, Luis Inácio Carrasco e 11.° 201/4:053,
Luciano Guerreiro.
3.a· companhia:
primeiro cabo n.? 70/8:437, Virtuoso
Francisco Marques;
segundo cabo n ° 41/10:408, Manuel
da Rosa Galão;
soldado n." 70/8:433, Jos6 Gonçalves.
4.& companhia:
soldados n." 137jil:993, José Francisco M~çaroco,
o n.? 173j4:2:~9, Manuel do JO~I1S Sequeira.
6.a companhia:
segundo sargento n." 4/8:704:, José
Maria.
Batulhão n, o 2, Ln companhia:
soldado n. o 56/5:499,
Manuel Afonso Borrego.
Batalhão n." 5, I." companhia:
primeiro cabo n,? 73/
3:237, Manuel da Silva Coolho.
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de

Gr-upo de artilharia

1..& companhia:
dos Santos

segundo

00

bre

de guarnição

cabo servente

n." 1:042, José

Grave.
Regimento

de infantaria

n." 1

La companhia:

n." 18l)
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segundo sargento músico
José Vicente Lopes Júnior.
Regimento

de infantaria

9.:1 companhia:
segundo
beiro Lopes da Costa.
Regimento

de infantaria

8. a compunhia : segundo
José Joaquim Frade.
Regimento

sargento

sargento

de infantaria

de 2.' classe

n.' 2

n.? 178, Rafael

Ri-

n." 16

miliciano

n. o 247,

n.s 32

La companhia: segundo sargento músico do 2.a classe
n. o 1 :O[) 7, J 08(\ 1II'ud 's de SIlL1Sa; segundos sargentos
l

(II' H." classe 11.0 l2, José Maria da Costa
tins, e u." 1:0G~, José do Matos,
mÚS,COR

Mar-

5.° 1'!1'11pO
de metro lhadoras

2.' bataria
Lobo Girão.

: segundo
Guarda

sargento
nacional

n.? 374, José Augusto

republicann.

Batalhão n , o 1, estado menor : soguudos sargentos músicos .10 B.a classe n." 17;G:GUG, Josó Ll'Il1 Flores, o
n.? 18 7:~98, :Múrio Simões,
1.a com panhia : s gundo cabo n. o 118/G:248, Man uol
AU~IIHIO
Teodósio;
soldados n." 1ü/9:419,
José Maria
Forreirn ; n." 17 /9:9()\~, J OHé Autóuio ; n. o 83/D:ü75, Manuol de Jesus ; Il.O lGO/7:4,")J, .Jo~Ó AllguHtO; n.? 184/
4:20D, Jo.sé :Maria Pinheiro,
O n." 23D/lO:25:?,
Mauuel
Galunto.
2. ~ compauhia : soldados n. o 8/1O:üf):1, Quiriuo Ferreiru ; u, o G2jlO:710, José MalTl'il'OS da Fonseca; n." 1OJ(
10:5~1!), Josó Pinheiro, () n.? 152,8:332, Vítor da Cruz
Mouteiro.
3.a compunhin : segundo cabo u.? 18i)j8:G1G, Manuel
Can<llho;
soldurlos n." 1:?3/0:G~8, José Domingos Marta; n. o 1:l:!jD:nm, J osó Fruncisco Pereira,
e n. o 182/
10: 171, Josó António Raio ; soldado aprendiz de cornoteiro n. o 195/10:005, Manuel Esteves Oaronho.
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4. a companhia:
soldados n. o 43/10:487 , José Chapado,
e n. o 1~7/7 :243, Laurindo Carvalho.
Batalhão n. o 2, 2. a companhia:
soldado n. o 28/4:252,
Manuel Joaquim Capucho.
3.a companhia:
soldudos n." 22/-i:0.u, Manuel dos
Santos Aguiar;
n.? 37/5:551, Manuel Francisco Dias, e
n.? 15:1/4:60G, Sebastião Nunes Marques.
4.a companhia:
segundo cabo n.? 79/4:727, Manuel
Leitão; soldados n. o 2G/4:815, Manuel Jacinto, e D. o 38/
4:373, António Üanhoto.
Batalhão
n, ° 5, L." companhia:
segundo cabo corneteiro 11.° 97/2:386, António Augusto
Nogueira Martins;
soldados n.? 116/3:223, António Correia dos Santos, e
n.? 170/3:159, José António Mar tina.
Batalhão n.? 7, 4.11 companhia:
soldados 11.° 7~/3:088,
MU11nel Guerreiro ; H.O 136/2:807, Manuel Miranda e
n.? 137/3:G92, José Inácio.
[).:J. companhia:
segundo cabo n.? 180/3:290, José Lopes Pardal;
segundo Cl1 ho cornotoiro n. ° 4.J.ja:flU8, António Baptista;
soldados 11.° 61/3:7D3, José nos Santos;
n.? H3/3:79.J-, José Inácio Frnneisco ; n.? 73/3:7i 4, João
Abano;
11.0 89/3:880,
António Jorónimo ; n." 0:!/3:882,
Fernando Viconto; n." 10113904, José Maria Moroira ;
n," 110/3:949, Francisco Valento ; n.? 137/3:295, Manuel
João, 011.° 181/3'300, Miguel Maximiano Apolinário.

Condecorados
com a modalba militar da classe do comportamento
oxomplar,
do harmonia com o rogulnrnento
aprovado por decreto elo 28 do Setembro do H)17:

l\J ajor médico mi1iciano do regimento do infantaria
n." 34 João Baptista Frar.ão O tenente módico cm serviço
no Cológio Militar Augusto Carlos Mira da Silva.
Medalha

Brazuna

oobre

sargento
n. o 2:i3~G, da 1.11 companhia
do
do companhias
de saúdo, Manuel Gonçal vos
dos Santos.

Sogundo

1. o grupo

<10

2,' Série
10. o -
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Ministério da Guerra - ~ • a Direcção Geral- 6. a Rcparlição

Condecorado
com a medalha militar da classe de comportamento
exemplar,
em conformidade
com as disposições do rogulamonto
aprovado
por decreto de 28 de
Setembro de 1917:
Me<lnlha

de eobre

1.0 grupo de companhias de administração militar
Segundo sargento enfermeiro hípico n. o 880, da La companhia de subsistências,
Fernando
da Rosa Pereira,

11. o -

Ministério d,1 Guerra - Dirl cçãQ Gml dll~ Smiços Adlllinistrativos
do Elér 'ilo - [. a Reparliçáo

a) Declara-se
que o tenente miliciano do serviço de
adrninistrução
militar Armando
l louriques Mousiuho da
Silveira Barata,
que, pela Ordem do Exército n." 10,

2.a sério, do corrente ano, foi trunsferido para a 5.I!. companhia de reserva de adurinistrnção
milita!', pertencia ao
. 5.° grupo do ructralhudoras
f' nno ao 5.0 grupo do companhias de administrução
militar.
b) Df'clarn-so qU0 foi mandado prestar serviço no Depósito Central de Fardamrntos
como sub-director
o tenonto-coronol
do serviço do administração
militar, na
disponibilidade,
em serviço na inspocção geral dos serviços administrativos
do exército, como adjunto, Amadeu
Damasceno Vieira do Castro.
c) Condecorados
C0m a medalha militar
comportamento
exemplar, em conformidade

da classe de
com aR disposições do rogulnmonto aprovado por decreto de 28 de
Setembro do lü17:
.
l\l('<lnlho

do }>rnta

'

Guarda nacional republicana
Tononto miliciano do serviço de administração
Manuel Esteves Cardoso.

militar

1.· grupo do oompa.nhias do administração militar
Companhia do equipagons : primeiro sargento n. 01: 192.
Luís Ouiml1l'ães Iglésias, e segundo sargento D.O 3:002,
Rodolfo de Almeida.
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Companhia de subsistências: primeiro sargento n,"
2:983, Raimundo da Silva Leal, e segundo sargento
n.? 3:461, Francisco Neves da Silva.
4.n companhia de equipagens, adstrita: primeiro sargento n.? 4il2) Heitor Tomás Lopes.
Companhia automóvel: primeiro sargento n.? 39, José
Fernandes.
3.0 grupo de companhias

de administra.ção

Companhia automóvel: primeiro
nuel Gomes da Silva Vera Cruz.

milit.ar

sargento n. ° 8, Ma-

Medalha de cobre
1.0 grupo de oompanhias

de administração

militar

Companhia de subsistências:
segundo sargento n.?
2:948, Manuel Maria Frade, e segundo sargento n.? 863,
Mário Mendes Fernandes.
7.<>grupo de oompanhias

de administra.ção

Companhia de subsistências:
Francisco Ricardo Roldão.

milita.r

primeiro cabo n." 891,

d) Voncimentos que competem ao tenente-coronel da.
serviço do administração militar Antonino Rosa, que,
pela presente Ordem, passa à situação de reforma:
280~67, sendo 250a60 de pensão de reforma e 30a07 de
percentagens da lei n.? 1:332, assim distribuídos: 511170
pelo Miuistér.o das Colónias e 228;)07 pelo da Guorrn.
e) Vencimentos que, nos termos do artigo 158.° do
regubmfUto de disciplina militar, de 1 de Dezembro de
1925, competem ao capitão do serviço de admiuistracão
militar, separado do serviço, Sotero Lopes Ferreíra :
103623.

12. °- Conselho SuperIor de Promoções:
Éditos de trinta

dias

Pelo Conselho Superior do Promoções correm éditos
de trinta dias, a contar da data da presento Ordem, citando os primeiros sargentos abaixo designados para,
querendo, apresentarem contestação, tendo vista dêste
processo ou seus representantes, na Secretaria do mesmo

2." Série
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Conselho, como recorridos
que são num processo de recurso que no mesmo pende, em que é recorrente
o primeiro sargento
ajudante de farmácia Aurélio José Cãndido Marques,
n.? 21, da 4.a companhia
do 1.0 grupo
de companhias de saúde, que recorre por se julgar prejudicado na Sua antiguidade
de pôsto.
Recorridos:
Primeiros
sargfmtos do mesmo serviço José Dias Resendo e Acácio Marques Lima.
•

Obi-tuário

1926
113Maio 5 »
5Abril

f"

»
»

19 28 -

General, reformado, António Cordes de Avelar.
Major, reformado, José Marques.
General, reformado. Antonio J 086 de Almeida.
Tenente do quad ro auxiliar do, serviços de artilharia I 'orningos Maria de Carvalho.
Coronel, reformado, J (ISÓ LeopoloinoFurtado.
Capitão, reformado, Manuel da Silva Piedade.

José Esteves da Conceição Mascarenhas.
Está conforme,

o

Director da i.' Dirtcçl~ Geral,

MINISTERIO

DA GUERRA,

19 DE JUNHO DE 1926

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.a Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

1.0 - Lei
lIioistério da Guerra- Repartição do Gabinete
Lei n." 1:875

Em nome da Nação, o Congresso da República decreta, e eu promulgo, a lei seguinte:
Artigo 1.0 É concedida nmnis lia à infracção disciplinar
atribuída ao segundo sargento miliciano n," 178, da
2.:1 baiaria do regimento de artilharia n." 3, Joaquim
Gonçalves de Azevedo, na situação de licenciado, nos
termos do artigo 40.0 do regulamento disciplinar do
exórcito de 2 de Maio de 1913.
Art. 2.° O sargento .Joaquim Gonçalves de Azevedo
será imediatamente reintegrado no serviço efectivo do
exército e considerado,
pam todos (IS efeitos, sargento
do quadro permanente desde 28 de Junho de 1919. data
da assinatura do Tratado do Paz com a Alemanha, sem
direito, todavia, a qualquer abono de vencimentos relativamente ao tempo por que esteve afastado do serviço
militar.
Art. 2.° Fica revogada a legislaçl10 em contrário.
O Ministro da Guerra a faça imprimir, publicar e
correr. Paços do (Iovêrno da Ropública, 28 de Maio de
1926.-BERNARDlNO
MACHADO -José
Esteoes da Coneeição Mascarenhas,
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..lIecretos

da llepúbliea - Secretaria

Usando
da faculdade que me confere o n.? 1.0 do arPolítica da República Portutigo 47.0 da Constiturção
guesa:
hei por bem conceder aos cidadãos António Maria da Silva, João Catanho de Meneses, Armaudo Marques G uodos, José E8tf'VeS da Conceição Mascarenhas,
Fernando
Augusto Pereira da Silva, \ asco Borges. Manu pi Gaspar do Lemos, Ernesto Maria Vieira da Rocha,
Eduardo
Ferreira dos Santos Silva e Autónio Alberto
Tôrrcs Garcia a oxcueracão que me pediram dos lugares
qUE' respootívameute
exvrcerum de Presidente do Ministério (' Mini8tro do Interior e Ministros da Justiça e Cultos, Finançae, Guorra, Marinha, Negócios Estrangeiros,
Comércio e Couiuuicacõos,
Colóuins, Instrução
Pública
e Agricultura.
apruzoudo-me
declarar
o fizeram
com
zêlo , inteligência
11 aeoudrudo
patriotismo.
Paços
do Govêroo
da Ropública,
30 de Maio de

1926. -

,

BERNARDINO

MACHADO.

Usando da faculdude que me confere o n." 1.0 do artigo 47.° da Consritutcão
Política da República Portague~a: hei por b01l1 nomear o cidadão José Mr-ndes Cabeçadas
.Iúnior , Prosi.leute
do Ministério e Ministro da
Mariuba e, interinamente,
das restantes pastas.
Paços do Govõruo
da Ropública,
30 de Maio de

19:26. -

BER~AIWINO

Presidência

MACHADO,

da República - Secretaria

Decreto
Usando

da faculdnrlo

f]U0

n.O 11:703
mo concedem

os artigos

38,°,

§ 3.°, e 47.°, n." 1.0, da Conetiturcão Política da Ropública Portuguesa:
hei por bem exouorar do exercício interino das pastas (lo Iqt~lrior. Justiça e Cultos. Finanças, Guerra,
Negócios Estrungeiros,
Comércio fl Corounicaçõos,
Colónias,
Instrucão
Púlica e Agricultura,
o
cidadão José Mpn<lf's Cabccndus Júnior,
Paços
do Governo
da República,
1 de Junho de
1926.- José Mendes Cabeçadas Júnior.
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n.O 11:704

os artigo e: 38.°,
Politica da República Portugu~sa:
hei por bem nomear
os cidadãos:
José Mendes Cabeçadas J úuior, Prcsidonto do l\1in istório
e Ministro da Marinha,
para os cargos de \1iniHtro da
Justiça e Cultos. Finanças e Comércio e Comunicuçõus
;
:Manuel de Oliveira Gomos da Costa, para os cargos de
Ministl'O da Guerr-a, Colónias e Agricultura;
Armando
llumlwrto
da (lama Ochoa, para os cargos do Mini-tro
do Inteí-íor , Negócios
Estrangeiros
e Instrução
rúUsando

da faculdade

que me concedem

§ 3.°, e 47.°, n." 1.", da Constitutção

blica.
Paços

1926.-

do

Governo

da

República,

1 de

Junho

de

José Mendes Cabeçadas Júnior .

•
Decreto
Usando

da faculdade

n." 11 :705

que me concedem

os artigos 38.°,
Política da R('pública Portuguesa:
hei por bem exonerar os ('idq<lãos :\lanuel de Oliveira Gomos da Costa de J[inistro da O uerra,
Colóuias
e Agr-icu lturn., o Armando Humberto
dn, <fama
Ochoa de Ministro do Intor ior , Negócios [<:stl'1lngpiros e
Lastrução Pública, cargos de que não tomaram pOSSB.
Paços
do Govêrno
da Repúblioa,
Q de J unho de

§ 3.", e 47.°, n." 1.0, da Coustitutcã..

19~6.-José

Mendes Cabeçada, Júnior.

Decreto

n.O 11 :706

Usando da faculdade qUfllUO concedem os artigos 3R.0,
o 47.°, n." 1.0, da Constiturcão Política da Itopública Portuguesa:
hei por bom exouorur o cidadão J osé
Mendes Cabeçadas Júnior, Presidente do 11init>tério, dos
cargos do Ministro da :\lal'inha, .Iustiçn e UUItOK, Finn.u<:as e Comércio e Comunicações e nomeá-lo Ministro
do Interior.
Paços
do Govêrno
da República,
3 do Junho de
1926.- José Mendes Cabeçadas Júnior,

§ 3°,

/
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n.· 11:707

Usando da faculdade que me concedem os artigos 38.°,
~ 3.°, e 47.°, n." 1.0, da Constitutcão Política da Repú.blica Portuguesa: hei por bem nomear os cidadãos Manuel Rodrigues Júnior, António de Oliveira Salazar,
Manuel de Oliveira Gomes da Costa, Jaime Afreixo, António Óscar de Fragoso Carmona, Joaquim Mendes dos
Remédios e Ezequiel de Campos, respectivumonta, Ministros da Justiça e Cultos, Finanças, Guerra e interino
das Colónias, Marinha, Negócios Estrangeiros, Instruç1to Pública e Agricultura e interino do Comércio e Comunicações.
Paços do Govêrno da República, 3 do Junho de
1926. - José Mendes Cabeçadas Júnior.

Decreto

n.O 11:708

Usando da faculdade quo nos concedem os artigos 38.°,
§ 3.°, e 47°, n.? 1.0, da Constituteão Politica da República Portuguesa: havemos por bem exonerar o cidadão
Ezequiel de Campos do Ministro da Agricultura e interino do Comércio e Comunicações. cargos de que não
:tomou posse, e nomear os cidadãos Adolfo César de Pina
e Felisberto Alves Podrosa.i respectivumento, Ministros
do Comércio e Comunicações e Agricultura.
Paços do Governo da República, ó de Junho de
1926.- José Mendes Cabeçadas Júnior - ~lIanltel Rodrigues Júnior - António d.~cal· de Fragoso Carmona Joaquim Mendes dos Remédios.

Decreto

n.o11:712

Usando da faculdade que nos concedem os artigos
38.°, § 3.°, o 47.°, n.? 1.0, da Constitutção Politica da
República Portuguosa: havemos por bem exonerar o ci-dadão Adolfo César de Pina de Ministro do Comércio e
Comunica<;õcs, cargo do que não tomou posse, o nomear o cidadão Abílio Augusto Valdez de Passos e
:Sousa Mjnistro do Comércio e Comunicações.
Paços do Govêrno da República,
11 de Junho de
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1926.-José
.Mendes Cabeçadas Júnior-Manuel
Rodrigues Júnior - Manuel. de Oliceira Gomes da CostaJaime Afreixo-António
Óscar de Fragoso Car'monaJoaquim Mende» dos Remédios - Felisberto Alves Pedrosa.

3.°_

Por decreto de 16 de Maio do corrente ano:
Bilmtério da Guerra - Dirtcçfio Gml dos Serviços Administrativo8
do Elército - f.3 Rtpartição

.Por ter saído
guiure :

com inexactidões,

novamente

se publica

o se-

Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de U119,
alterado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920, a
contar de 15 de Novembro de 1923, ao capitão do serviço do adnrinistração mi litar J OSÓ Maria Baptista Gonçalves, por ter completado vinte anos do serviço efectivo
como oficial, nos termos do referido parágrafo.

4.°_

Por decretos de 18 do corrente mês:
lioistério da Gurra - Repartição do GabiDtle

Condecorado com o grau do oficial, com palma, da
Ordem da TOrre o Espada
do Valor, Lealdado
(1 Mérito o major de infantaria
da guarda naeionul republicana Luís José da Mota, porqu(I, sendo escolhido para
comandar' o batalhão
de infantaria
n. ° 34, q 11(1 dosembarcou em Brest em condições especiais de indisciplina,
devido a acontecim ntos em Portugal,
dou nessa missão
difícil, sobejas provas de oficial enérgico e disciplinador,
instruindo-o
e ontrando com êlo nas trincheiras
q UfI foram ocupadas pela primoira voz por fôrças portuguesas
no sector do Fuuquissart.
Porque tendo dirigido o combato em toda afronto portuguosn no dia 12 elo Junho do 1917, mostrou grande
coragem e valentia, a par do maior sangue frio e serenidade, fazendo os primeiros prisioneiros
alemães.
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f.& Repartição

Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
'\ e determinações
ministeriais
posteriores
ao capitão capelão. do extinto corpo de capelães militares, professor do
Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército
de Terra
e Mar, Casimiro Vitória Chamiço, desde 1 de Novembro
de 1925, por ter completado o tempo de serviço efectivo
como oficial nocessárío para o 2.0 aumento de 10 por
cento sõbre o sôldo nos termos das referidas determinações.
Conselho Superior de Promoções
Coronel do secretariado
militar, o tenente-coronel
do
mesmo quadro Henrique Herculano
da Cunha.
Reserva

O coronel do secretariado
militar, chefe da La Repartição da Ln Direcção
Geral do Ministério da Guerra,
Alfredo Fernandes
de Abreu, por ter atingido o limite
de idade nos termos do decreto n. ° 11:291, de 26 de
Novembro de 1925.
Ministério da Guerra - t. a Ilirecção Geral-

2_a

Rfparliçáo

Concedidas
as vantag=ns
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Muio de 1919,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
a contar das datas que lhes vão designadas,
aos oficiais
em seguida mencionados:
l;.;stado maior general
J oão José Sinel de Cordes, desde 4 de Junho
de 1926, por ter completado 5 MOS de serviço como general.
Engenharia.
Coronel Herculano
Jorgo Galhardo,
na Escola Militar, desde 10 de Janeiro de 1925, por ter completado o
tempo de serviço efectivo desde a sua promoção a tenente, necessário
para o 2.° aU,mento de 10 por cento
sõbre o sôldo;
Capitães:
Fernando Moreira de Sá, na Inspecção das
Fortiflcações
e Obras Militares da 3.11 Circunscrição
do
Exército,
desde 1 de Dezembro de 1923; Eugénio AnGeneral

"2.' Série
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tónió Duro Xavier.
na companhia
do telegrafistas
de
praça;
Armónio Leal Gonçalves, na Inspecção de ForMilitar,
tificações e Obras Militares da 5.a Circunscrição
desde 1 de Dezembro de 1925, 'por terem completado o
tempo de serviço efectivo desde a sua promoção
a tenente, necessário
para o 1.0 aumento de 10 por cento
sôbre o sôldo,
Artilharia a pé
Coronel Francisco
Gonçalves,
no campo entrincheirado de Lisboa, desde 1 de Dezembro de 1924, por ter
com pletado o tempo de serviço efectivo desde a sua promoção a tenente, necessário
para o 1.0 aumento de 10
por cento sõbre o soldo;
,
Capitães: Mário Alberto Sardinha Pereira Coelho, no
Arsennl do Exército; Afonso Cortês dos Santos, no Arsenal do Exército;
Alberto Mário Cortês dos Santos, no
Arsenal
do Exórcito ; Roberto de Matos, no Arsenal do
Exército, desde 20 de Maio de 19:!G, por terem completado O tempo de serviço efectivo desde a sua promoção
a tenente, necessário para o 1.0 aumento de 10 por cento
sõbre o sôldo,
Cavalaria
Coronel:
Raúl Vidal, no serviço de recenseamento
de
animais e veículos da 6." divisão do exército, desde 1 de
Novembro de 19:35. por ter completado
o tempo de serviço efectivo como oficial, necessário para o 1.0 aumento
de 10 por cento sôbre o soldo.
.
Tenente-coronel
Arnaldo Martina Afonso Chichorro da
'Costa, na comissão técnica ele cavalaria, desde 2 de Maio
de 1926, por ter completado o tempo de serviço efectivo
como oficial, neccssério
para o 1.0 aumento de 10 por
cento sôbre o sôldo.
'I'eueutes : José Maria Brandão de Brito, na esquadrilha n." 1 de caça, desdo 10 do Novembro de 1025; Augusto José Couto, no regimento do cavalaria n." 9, desde
1 de Dezembro do 192ó, por torem completado o tampo
de serviço efectivo como oficial, necessário pl.1ra o 1.0 aumento de 10 por cento sobre o sôldo.
Infantaria
Major José Augusto de àfelo Vieira, no Instituto Feminino de Educação e Trabalho,
desde 28 de Março de
192ó. por ter completado o tempo do serviço efectivo
como oíicinl necessário para o 1.0 aumento
ele 10 por
cento sobre o sõldo.
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Capitães: Joaquim António Marques Júnior, no estado
maior de infantaria,
desde 15 de Maio de 1926; Carlos
Augusto Dias Costa, no regimento de infantaria n. o 15,
desde 1 de Novembro
de 192-1:, ficando nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 21 de Novembro
de
1924 que lhe concedeu as mesmas vantagens;
Lucínio
Gonçalves Preza, no regimento de infantaria n. o 3, desde
1 de Novembro de 1924, por terem completado o tempo
de serviço efectivo como oficial necessário para o 1.0 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo,
Tenentes : Eduardo
Paiva de Macedo, no regimento
de infantaria n.? 8; Eduardo Djalme Brandão
de Azevedo, na guarda nacional republicana
desde 2 de Retembro de 1924; José Rangel Coelho de Almeida, na disponibilidade,
desde 31 do Março de 1925 ; Jacinto Pereira
de Magalhães Faria Araújo, no estado maior de infantaria, desde 6 de Maio de 192f>; Cristóvão J aimo de Assunção, no regimento de infantaria n.? 27, desde 20 de
Dezembro de 19:!5; Manuel Joaquim
da Trindade,
no
regimento
de infantaria
n.? 27, desde 20 de Dezembro
de 19:!õ; Delfim Pais Lopes, na gual'rla nacional republicana, desde 9 de Fevereiro
de 1926.
Tenentes milicianos:
Nicolau Barbosa da Fonseca, no
regimento
de infantaria
n." 29, desde 8 de Janeiro de
19~5; Luis Gamita Dentinho,
adido no Ministério
das
Colónias,
desde 24 de Dezembro de 1925; José Pedro
Pereira, no €Istado maior do infantaria,
desde 20 de Maio
de 192G; Armando Bettencourt,
no regimento de infantaria n. ° 1; Carlos Mar-q lIOS, no regimento de infantaria
n." 1; Raúl da Conceição Gonçalves
Bravo, no regimento de infantaria n." 35; Manuel Duarte da Silva, no
7. ° gru po de motralhadoras
; .J osé Alves Pereira,
no
7,° grupo de metralhadoras,
desde 20 de Maio de 1026,
por torem completado o tem po do serviço efectivo como
oficial, necessário
para o 1.0 aumento de 10 por cento
sobre o sõldo.
Quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Major Filipe Manuel da Silva, na disponibilidade,
desde
31 de Maio do 1026, por ter completado p tempo de serviço efectivo como oficial, nocesaário para o 1.o nu monto
de 10 por cento sobre o sõldo.
'I'enentes : João Ruivo da Silva, no regimento do artilharia n.? 8; Manuel Mendes da. Rocha, no regimento
de obuses de campanha;
J oaq uim Inácio Pereira Vaz,
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no regimento de cavalaria n.? 9; João da Silva, no De.
pósito Gornl do Material Sanitário; João Caramonu, na
Fábricll de Material de Guerra, desde 6 de Maio de 1925,
ficando nula e de nenhum efeito a parte dos decretos de
5 do Setembro de 1925 e 31 de Dezembro do mesmo
ano que lhes concedem as mesmas vantagens.
Regressa à sua arma de artilharia de campanha, nos
termos da alínea d) do § 4.0 do artigo 15 o do de.
creto de 25 de Maio de 1911, modificado pela lei n.?
798, de 3t de Agosto de 1917, o coronel do corpo do
estado maior Amílcar de Castro Abreu e Mota, pelo que
fica na situação de disponibilidade esperundo vacatura
para entrar no respectivo quadro.
1.' IIIvisito

Exonerado de comandante,
Augusto Simas Machado.

pelo pedir, o general José

3." divlslto

Exonerado de comandante, o general Adalberto
tão de Sousa Dias.

Gas-

li," dlvisno

Exonerado de comandante interino, pelo pedir, o coronel do estado maior de infantaria João de Morais Zamith.
Comandante, o general António Teixeira de Aguiar.
6.' dlvlsno

Exonerado de comandante, o general Artur Aníbal
Botelho.
Comandante interino, o coronel do estado maior de
infantaria José Ernesto Sampaio.
8." dlvisi10

Exonerado de comandante, o general, supranumerário, José Domingues Peres.
Comandante, o gcnoral Ricardo Júlio Ferraz.
Conselho Superior de Promoções

General,
~.o

O

general Tomás de

ousa Rosa.

batalhão de sapadores mineiros de reserva

Alfpres miliciano do pioneiros de reserva, o ul feres
miliciano do pioneiros da conipauhia de sapadores de
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praça João Carlos de Sousa Navarro, nos termos da alinea b) do artigo 2.° da lei n.? 743, de 24 de Julho~de
1917.
2.0 batalhão de artilharia. de oosta

Capitão miliciano de artilharia de costa, o tenente miliciano de artilharia de costa António Francisco de Oliveira, nos termos dos artigos 4:39.° e 433.° do decreto
de 25 de Maio de 1911, contando a antiguidade desde
3 de Fevereiro de 1922.
2." secção de reserva de artilharia de oosta

Alferes -miliciano de artilharia de costa de reserva, o
alferes miliciano de artilharia do costa, do 2.° batalhão
de artilharia de costa, Augusto Pereira da Silva Lopo,
nos' termos da alínea b) do artigo 2.° da lei n." 743, de
24 de Julho de 1917.
Guarda nacional republioana

Exonerado de comandante
Maria Vieira da Rocha.
.

geral,

o general Ernesto

Disponibilidade

O tenente-coronel de artilharia de campanha, em inactividade, Fernão de Moura Coutinho Fernandes Tomás,
desde 11 do mês finito, por ter sido julgado pronto para
todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção, e o capitão de infantaria, adido, Manuel Joaquim de Magalhães,
que do regresso do Míuistério das Colónias se
apresentou em 4 do corrente mês.
O major de infantaria Luís Maria da Gama Ochõa, o
capitão' de artilharia a pé J oaq tlim Alborto da. Silveira e
o tenente de artilharia de campanha Manuel de Castro,
todos adidos com licença ilimitada" por estarem ao abrigo do artigo LOdo decreto n. ° 11 :214, do 30 de Outubro do ano findo.
•
Adidos

O capitão do estado maior de infantaria Jaime Ribeiro e os tenentes, do regimento de infnutaria n.? 11 Alberto Ribeiro da Silva Moura, supranumerário do regimento de infantaria n. ° 13 Domingos Baptista e miliciano do quadro espAcial do regimento de artilharia n.? 7
João de Almeida Sousa Saca dura, por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes dó Ministério das Colóuias, os dois primeiros nos
termos do artigo 7.° do decreto 20 de Novembro de
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1914 e os restantes nos termos da La parte do artigo
1. o do mesmo decreto, e o tenente picador do regimento
de cavalaria n. o 2 Claudino Augusto van Grichen, por
lhe ter sido concedida licença ilimitada.
Reserv.

Os generais, presidente do Supremo Tribunal Militar,
João Alves Camacho, e comandante da 4.11 divisão,
Francisco da Luz César Ribeiro, e os coróneis, do estado
maior de infantaria Alexandre Baptista da Oosta Pereira
e do regimento de infantaria n. o 8 Alcino da Costa Machado, 'Os dois primeiros nos termos do n," 4 do artigo
2. o do decreto de 25 de Maio de 1911 e os restantes nos
termos do artigo 86.0 da lei de 12 de Junho de 1901.
Reforma

Os coróneis, de engenharia, "m inactividade, Manuel
José Pinto Osório, na situação de reserva José da Silva
Bandeira, o major de artilharia a pé, adido, com licença
ilimitada, Henrique Júlio de Carvalho Dias e o dapitão
de infantaria, em disponibilidade, António César Teixeira, o segundo por ter atingido o limite de idade, nos
termos do n,o 2.0 do artigo 3.0 do decreto de 25 de Maio
de 1911 e os restantes por terem sido julgados incapazes do todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção.
O tenente do regimento de infantaria n.? 16 Joaqgim
Duarte Rio Oorrpia, nos termos do decreto n.? 10:099,
-de 17 de Setembro de 1924 por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pelas juntas a que se refere o
mesmo decreto.
Ministério da Guerra - 2.a Dir,cçáo Geral- 6. a Repartição
Depósito de remonta e garanhôes

•

Tenente veterinário, o tenente vetC'rinário, na situação de licença ilimitada, Álva.ro IIenriques da Silva .

linislério

da Guerra - Direrç.'io Geral do~ Servitos .~dDliRislrali\os
do Elércilo - t. a Reparlitão

Demitido do serviço do exército, o tenente do serviço
de administração militar, tesoureiro do' regimento de ar-
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tilharia
n.? 2, António da Costa Lima, nos termos
artigo 40.°, do Código de Justiça Militar.

do

Concedidas
as vantagens de que tratam o § único do
artigo 6.0 do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919,
alterado
pela lei n.? 1:039, do 28 de Agosto de 1920, e
despachos
ministeriais posteriores,
aos oficiais do sorviço de administração
militar ao deante nomeados:
a contar de 1 de Novembro de 1924, ao capitão Eduardo Rodrigues Neto de Almeida;
a contar de 9 de Dezembro
do mesmo ano, ao tenente miliciano António Peres Durão; a contar de 10 de Abril de 1925, ao capitão António Augusto da Costa Alves; a contar de 12 de Setembro do mesmo ano, ao tenente miliciano João Baptista
Marques;
a contar. de 2-1 de Dezembro
também do
mesmo ano, ao tenente miliciano Casimiro Artur Vieira ;
e a contar de 23 do Abril do corrente ano, ao tenente
Basilio Eduardo,
por terem completado,
o 1. o 14, o
3. o 20 e os restantes 8 anos de serviço efectivo como
oficial, nos termos das referidas determinações.
Considerada
nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 24 de Abril do corrente ano, publicado na Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, do mesmo ano que
colocou nas tropas de reserva do administração
militar
os tenentes milicianos do serviço de administração
milital', Venceslau
do Figueiredo
e Lauro de Barros Lima,
por se trr reconhecido
que pertencem ao quadro especial de que trata o artigo 5.0 do decreto n. ° 7:823, de
23 de Novembro de 1921.
Inaotividade

O tenente miliciano do serviço de administração militar, adjunto da inspecção
dos serviços administrativos
da La divisão, António Luís Ferreira,
por ter sido j ulgado incapaz do serviço temporàriamente
pela junta
hospitalar
de inspecção,
em sessão de 24: de Maio do
corrente ano.
Reforma.

O tenente coronel do serviço de administração
militar,
na inactividade,
Joaquim
Gregório
Gonçalves, por ter
sido julgado incapaz de todo o sorviço pela junta hospitalar de inspecção, em sessão de 19 de Abril do corrente
ano.
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Portarias

Por portaria de 6 do corrente mês:
lIinistério da Guerra - Repartição do Gabinete

Nomeado chefe da Repartição do Gabinete do Ministro da Guerra, o coronel do corpo do estado maior
D. José de Serpa Pimentel de Sousa Coutinho.

Por portarIas de 12 do corrente mês:
Ministério da Guerra - 2.a Direr.ção Geral- 5.& Repartiçãe

Promovido a aspirante a oficial médico miliciano nos
termos da alínea a) do artigo 1.0 da lei n.? 779, de 22de Agosto de 1917, soldado n.? 1:040 da 5.n companhia.
do 2.° grupo de companhias de saúde Manuel das Neves Baleiras.
Nomeado major médico do quadro privativo da Socieda dEI Portuguesa da Cruz Vermelha, nos termos do artigo 19.° do decreto n.? 8:698, de 9 de Março de 1923~
o major médico miliciano José Lourenço Marques Crêspo;

6.°_ Por determlnaç[o

do Govêrno da República:

Estado maior general

Ajudante de campo do general Ernesto Maria Vieira
da Rocha, o tenente do estado maior de cavalaria José
António Morais.
Ajudante de campo do general José Augusto Símas
Machado, o capitão do estado maior de infantaria Baltazar Moreira de Brito Xavier, ricacdo exonerado, pelo
pedir, de igual cargo do comandante da 1. a divisão.
1.' Divlslo

Exonerado de chefe do estado maior, o tenente-coronel, supranumerário, do corpo do estado maior Carlos
Matias de Castro.
Chefe do estado maior, o tenente-coronel, supranumerário, do corpo do estado maior João de Sousa Eiró,
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Exonerado
de subchefe do estado maior, interino, pelo
pedir, ri major do estado maior de artilharia
de campanha, com o curso do estado maior, Alvaro Teles Ferreira de Passos.
Lnapecção

territorial

das fortifioaQões e obras militares

Major, o major' no estado maior de engenharia
Corregedor
Martins.
4:.' Dlvlsllo
Ajudante
de «ampo
tado maior de cavalaria,

Eduardo

do comandante,
o capitão do esJosé da Câmara Menezes Alves.
5,' dlvlsllo

Iuspecção

territorial

das fortifioações

e obras

militares

Exollorado
de inspector" pelo pedir, o coronel do estado maior de engenharia Alvaro de Azevedo AlbuquerqUII,

Capitão, o capitão do estado maior de engenharia
quim l\10DelOS Moreira.

Joa-"

InspecQão de infantaria

Fnspecror,

coronel do estado maior de infantaria
João cio Morais Zamith.
Cnpirrto, o capitão do estado maior de infantaria César
Auiadet da Costa Cabral,
ficando exonerado
de ajndanto de campo do comandante
da 8.11 divisão,
O

6,' (Uvlsllo

Exonerado
nouto-coronel
reiro Telo,

de chefe do estado maior, pelo pedir, o tedo corpo do estado maior João Diogo Guer8.' Divisllo

l~xon('rllc1o de ajudante
do campo do comandante,
o
tnnr nto do estado maior de artilharia
de campanha João
Carlos Lopes da Silva Martins.
Campo entrinoheirado

de Lisboa

SecLor norte da defesa terrestre

Comandante,
O coronel
do estado maior de artilharia.
a pó Daniel Ro(lriglles de Sousa,
Adjunto, o coronel do estado maior do artilharia
a pé
Luís ~laria d8 Melo Vaz de Sampaio.
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Sector sul da defesa terrestre

Adjunto, o coronel do estado maior de artilharia a pé
Luís Augusto Teixeira de Vasconcelos, ficando exonerado de igual cargo do sector norte da defesa terrestre.
Supremo

Tribunal

Militar

Ajudante de campo do presidente, o tenente do estado
maior de artilharia de campanha Manuel Francisco GouIart de Medeiros.
Exonerado de ajudante de campo do vogal, general
Alberto Carlos da Silveira, o capitão do estado maior
de infantaria Jaime Pereira Rodrigues Baptista.
Estado

maior de engenharia

Majores, os majores, do batalhão de caminhos de ferro
Eduardo Corregedor Martins e José Feruandes de Barros Júnior, e do batalhão de telograflstas Heitor de Mascarenhas Inglês.
Capitães, os capitães, do batalhão de caminhos de
ferro, António Casimiro da Costa e do batalhão de telegrafistas Joaquim Mendes Moreira.
Batalhão

de telegraâst

aa

Comandanto, o major do estado maior de engenharia
Licínio Cantarino Lima.
Companhia

de telegra1l.stas

de praça

Alferes do quadro auxiliar dQS serviços de engenharia, o alferes do mesmo quadro do batalhão de telegrafistas, José Ramos de Andrade.
•

Companhia

de sa.padores de praça

Alferes do quadro auxiliar dos serviços de engonharia, supranumerário, o alf01'0S do mesmo quadro, supranumerário, do batalhâo de caminhos de forro Manuel Maria Marques Cavaleiro.
Estado maior de artilharia

a pé

Coronel, o corouel do batalhão de artilharia de guar-,
nição Daniel Rodrigues de Sousa.
Capitão, o capitão do 1.0 batalhão de artilharia de
costa João Alberto Barbosa Carmona.
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Batalhão de artilharia de guarnição

Comandante, o coronel, segundo comandante José Paulo
Fernandes Júnior.
2.· bata.lhão de artilharia de oosta

Alferes módicos, os alferes do quadro dos oficiais médicos Augusto Lopes de Andrade e António Manuel da
Cunha Ferreira, ambos pelo pedir.
I

Estado maior de artilharia de campanha

Coroneis, os coroneis, de artilharia de campanha, com
curso do estado maior, Amílcar de Castro Abreu e
Mota, e do regimento de artilharia de montanha Jacinto
dos .Reis Fisher.
Tenente-coronel, o tenente-coronel do grupo de batairiaa de artilharia a cavalo Joaquim da Silveira Malheiro,
Major, o major do 3.° grupo do regimento de artilhaTia a.? 3 Abel Joaquim 'I'ravassos Vuldês, pelo pedir.
Capitão, o capitão do 3.° gru po do regimento de artilharia n." 3 Fernando Júlio Borges, pelo pedir.
Tenentes, os tenentes do 3.° grupo do regimento de
artilharia n." 3 Aníbal Frederico da Silveira Machado e
.José Frederico da Silveira Machado, ambos pelo pedir.

C)

Regimento de artilharia D." 1

Comandante do 2.° grupo, o major do regimento de
!Obuses do campanha Joaquim Plácido Duarte Silva.
Capitão miliciano do quadro especial da 5." bataria,
-o capitão miliciano do mesmo quadro do regimento de
<obuses de campanha Albano Ribeiro Coelho.
Capitão da B.a bataria, o capitão do regimento de iirtilharia de montanha João José Guerreiro Pacheco.
Tenentes, os tenentes do regimento do artilharia de
"montanha Alberto Henriques da Conceição e do regimento de obuses de campanha Cândido Augusto Ribeiro
Sal-gado e Joaqnim de Almeida Baltasar.
Tenente miliciano do quadro especial, o tenente mili-ciano do mesmo quadro do rogimento de artilharia de
montanha José Domingos Rodrigues Candeias.
Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
,'I) oapitão
do mesmo quadro do regimento de obuses de
eampanha Manuel Maria de Almeida Graça.
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Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
supranumerário,
o tenente do mesmo quadro, supranurário, do regimento de infantaria n. o 30 Eduardo Pereira
Coutinho.
Regimento de artilha.ria n.· 3
Tenente,
o tenente
do grupo de batarías a cavalo
Jorge Augusto Segurado de Castro, pelo pedir.
I

5.~ grupo

Comandante,
o major do estado maior de artilharia
de campanha,
do estado maior do exército, Miguel Pereira Coutinho,
Tenentes, os tenentes, do regimento de artilharia n. o 8
Teófilo Rocha Trindade e do estado maior de artilharia
de campanha, da Escola de Tiro de Artilb.aria de Campanha Firmino José Miranda da Costa, António de Araújo
de Almeida Campos e Carlos de Sousa Gorgulho,
Alferes,
o alferes de artilharia
de campanha,
da Escola de Tiro de Artilharia
de Campanha, Carlos Mário
Sanches de Castro da Costa Macedo.
Regimento de artilharia

n.• 7

Tenonte, o tenente do regimento do artilharia
tanha José Diogo Ferreira Martins.
Regimento de artilharia

de mon-

n •8

Tenente,
o tenente do estado maior de artililarÍn de
campanha
Carlos Marqnos )fagalhíles,
ficando exonerado de ajudante
de campo do presidente
do Supremo
Tribunal Militar.
Ree-imento de artilharia

de montanha

Alferes médico, o alferes do quadro
Augusto Carlos Palma, pelo pedir.

dos oficiais médí-

Estado ma.ior de cavalaria.
Tenente-coronel,
O tenente-coronel
do regimento
de
cavalaria n." 2, Carlos de Ondoro, Barão de Cudoro.
Capitão,
o capitão, ajudante do regimento de cavalaria D.O 11, Francisco António Rodrigues, pelo pedir.
Capitão .miliciano,
o capitão miliciano de cavalaria,
Humberto
Aires Cabral do Sovernl.
'I'onente,
o tenente de cavalaria
da guarda. nacional
rOllublicana, José António MonlÍs.
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Regimento de oavalaria n.· 2
Comandante,
o coronel do estado maior do cavalaria,
Alborto Stauffenger
Bivar do Sousa.
Capitão,
snprn numerúrio, cerra-fila do 2. ° esquadrão,
o capitão,
supranumerário,
do estado maior de cavalaria, Mário Augusto de Meneses ~lachndo.
Picador,
nJiro.

Regimento de cavalaria n.· 6
o capitão, picador, Ll ermínio Gonçalves

Car-

Regimento de cavalaria D.· 9
Tononte miliciano do quadro especial, o tenente miliciano do mesmo quadro do regimento de cavalaria n."
11, João Pereira de Carvalho.
Regimento de cavalaria n.· 11
Tenente, supranumerário,
o tenente, supranumerário,
'do regimento
de cavalaria n.? 6, Patrocínio Gonçalves,
pelo pedir.
Estado maior de infantaria
Coronéis, os coronéis, do regimento de infantaria
n,?
1, Júlio Augusto Rodrigues
de Aguiar Júnior, do regimento de infantaria n.? Ü, António Maria do Couto Zagalo, e do 7.° grupo de metralhadoras,
Hermenegildo
Valdemiro
Teixeira de Magalhães,
sendo o primeiro e o
último pelo pedir.
Tenento-coronel,
o tenente-coronel
do regimento de infantaria n,? 23, João Áharo dos Santos Silvano, pelo
pedir.
Majores, os majores, do 3.° batalhão do regimento de
infantaria
n.? 2, Manuel Joaquim Crêspo Júnior, e do
2.° batalhão
do regimento
de infantaria
n,? lG, João
Henrique de Melo e Henrique do Melo.
Capitães,
os capitães,
do 3.° batalhão do regimento
de infantaria
n.? 2, Angusto Castilho Dias, o ajudante
do regimento
de infantaria n.? 33, com o curso do estado maior, Raúl Frederico nato.
Regimento de infantaria n.· t
Comandante,
o coronel do estado maior do infantaria,
Francisco Bernardo do Cauto.
Regimento de infantaria n.· 2
5,· batathão

Comaudante,

o major

do regimento

11, Artur Leal Lobo da Costa.

de infantaria

n."
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Segundo comandante, interino, o capitão, supranumerário, do estado maior de infantaria, Aníbal Francisco
Gonçal vos de Azevedo.
Capitão miliciano do quadro especial, da 11." companhia, o capitão miliciano do mesmo quadro, David Ilodrigues Neto.
Capitão da 12. a companhia, O capitão do regimento
de infantaria n. o 20, Manuel Henriques de Faria.
'I'enentos, os tenentes, do regimento de infantaria n. o
11, Francisco Carlos Martins, do regimento do infantaria u.? 23, Horácio de Assis Gonçalves e do regimento
de infantaria n. o 34, Frederico Chedas.
'I'enente miliciano do quadro especial, o tenente miliciano do mesmo quadro do regimento de infantaria n. o
17, José Francisco da Silva.
Alferes, o alf('res do 2.0 batalhão do regimento de infantaria n. o 16, Carlos Pereira Martins do O.
Alferes, supranumerário, o alferes, suprauumerár ín,
do regimento de infantaria n.? 11, Manuel Ferreira.
Alferes médico, graduado em tenente, o alferes médico graduado em tenente do quadro dos oficiais médícos, Norborto Lima Coelho de Magalhães, pelo pedir.
Regimento de inf8.lltaria n," 6

Capitão, supranumerário, da 10.a companhia, o capitão, supranumerário,
do estado maior de infantaria,
Luís Cesar Rodrigues, pelo pedir.
Regimento de infantaria n." 7

Tenente, sopranumerârio, o tenente, supranumerário,
de estado maior de infantaria, Jos6 Lopes, pelo pedir.
Regimento de infantaria

n.· 12

Tenente, O tenente do 2. grupo de metralhadoras,
Alberto Salgueiro, pelo pedir.
0

Regimento de infantaria n." 14

Tenente, O tenente do estado maior de infantaria,
car Freire de Vasconcelos Ruas.

Ós-

Regimento de infantaria n.· 20

Capitão m6dico do quadro especial, o capitão médico
do mesmo quadro e do hospital militar de Braga, José
Joaquim Machado Guimarães Júnior, pelo pedir,

490

ORDEi\! DO EXf:RCITO N.o 12
Regimento

de infantaria

2." Série

n.· 30

. Tenente, o tenente do estado maior de infantaria, RamiroTolmo Gomes Pereira.
Regimento de infantaria. n." 33

Exonerado do ajudante do 3.° batalhão, pelo pedir, o
tenente miliciano do quadro especial, António Correia.
Ajudante do 3.° batalhão, o tenente, supranumerário,
Luis Vila Verde.
Regimento de infanta.ria n.· 34

Comandante do 1.0 batalhão, o major do regimento
de infantaria n. o 13 António Fernandes Var110.
Regimento de infanta.ria n. o 35

•

Capitão da 4.<1companhia,
de infantaria Marcelino Pais
pedir.
Tenente, supranumerário,
do estado maior de infantaria
soca Araújo, pelo pedir.

o capitão do estado maior
de Figueiredo Alves, pelo
o tenente, suprunnmorário,
Felismino Augusto da Fon'

li.· grupo de metralhadora.s

Tenentes, os tenentes, do estado maior dE' infantaria
Manuol Sílvio Pélico de Oliveira Noto o do 2. o grupo de
metralhadoras, António Augusto David, ambos pelo pedir.
E squadrilha de aviação de treino e depósito

Oficial da 8Pcção do armamento o munições, o capitão
miliciano de artilharia de cnmpanhn \10 quadro especial
Álvn.ro Cabral, ficando exonerado de ajudante do campo
do comandante da 7.11 (1ivisílo.
Escola de Tiro de Artilharia. de Campanha.

Exonerado do comandante do grupo escolar de batarias, o major do estado maior do astilhari» do campanha Manuol IIolbeche Correia de Freitas.
EsCola de Aplicação de Infantaria

Exonerado do segundo comandante, o tenente-coronel
do estado maior do infantaria Mnnuol António Veiga.
Oomissão

téonioa de teleg:ta1i9. militar

Vogal, o major do estado maior de engenharia, Heitor
do MascAronhas Inglês.
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a pé

Vogal, o major do estado maior de artilharia a pé
Albino Penalva de Figueiredo Oliveira. Rocha.
Comissão

técnica

de artilharia.

de campanha

Vogais, o coronel do estado maior de artilharia de
campanha Jueinto dos Heis Fisher, o tenente coronel do
mesmo estado maior, Joaquim da Silveira Malheiro e o
major do mesmo estado maior Abel Joaquim 'I'ravassos
Valdês.
Comissão técnica de cavalaria

Vogal, o tenente-coronel do estado maior de cavalaria Carlos de Cadoro, Barão de Cadoro.
Comissão técniCa de infantaria

Vogais, o coronel do estado maior de infantaria Júlio
Augusto Rodrigues do Aguiar Júnior o o major do
mesmo estado maior Henrique de Melo.
Júri

para avaliar as provas espeoiais de aptidão
para o pOsto de general, no corrente ano

Exonerado de vogal, o general António Óscar de Fragoso Carmona .
. Vogal, o general Adalberto Gastão do Sousa Dias.
Ajudante de campo do vogal, general Adalberto Gastão de Sousa Dias. O tenente do estado maior do infantaria. Humberto Aristides Mendo, ficando exonerado de
igual cargo do comandante da. 3.11 divisão,
Júri para avaliar as provas dos capitães do quadro colonial,
candidatos ao pOsto de major, no corrente ano

Presidente,

o general Artur Aníbal Botelho.
ServiQo automóvel militar
Direcção

Adjunto, o major do estado maior de engenharia José
Fernandes de Barros Júnior.
'
Parque

Automóvel Militar

Adjunto, O capitão do batalhão de caminhos de ferro
Arnaldo de Albuquerque Barata do Sousa Teles.
Hospital

Militar de Braga

Tenente médico, o tenente médico do regimento de
infantaria n, o 20 Abílio de Deus Pereira do Lago e
Costa, pelo pedir.
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7 _o-Ministério

2.' Série

da Guerra - Reparli~ão do Gabinete

a) Declara-se que o segundo cabo António de Almeida
que pela Ordem do Exército n,o 7, 2. a série, do corrente
ano foi condecorado com a Oruz de Guerra do 3.a classe,
tem o D. o 250 da 5. a companhia do regimento do infantaria de reserva n." 3;), o não do regimento de infantaria de reserva n. o 28, como consta da referida Ordem.
b) Declara-se que por portaria do Ministério das 00lónias, de 29 de Maio último, foi louvado o tenente de
cavalaria José António Morais, pela forma como dosemponhou os serviços do quo foi encarregado como secretário do respectivo Ministro.
c) Declara-se que pelo Conselho da Ordem da Tôrree Espada foi autorizado o primeiro sargento graduado
mecânico Manuel António, do 1.0 grupo do esquadrilhas
de aviação República, a usar uma palma dourada sõbre
as insíguias da Ordem da TOrre e Espada, de que 6
dignitário.
d) Tendo
da Sociedade
de infantaria
mitido o uso

sido agraciado com a medalha de louvor
Portuguesa da Cruz Vermelha o tenente
Ismael de Jesus Gama Saraiva, ó-Ihe perdas respectivas insígnias.

e) Declara-se
que o tenente-coronel do corpo do estado maior António Gorjão Couceiro de Albuquerque
exerceu as funções de chefe da Repartição do Gabinete
do Ministro da Guerra, dosdo 0 de Novombro do aDO
ândo até 29 do Maio do corrento ano.

f) Declara se que o capitão de artilharia a pé Raúl
Ferrão o o tenente do 3.° grupo de metralhadoras Américo Pinto da Silva Oliveira exerceram as funções de
aj udantes de campo do Ministro da Guerra, o primeiro
desde 1 de Novembro do ano findo até 29 do Maio último e o segundo desde 11 de Janeiro do corrente ano
atê 29 de Maio último.
g) Declara-se que a praça da 4. li companhia de reformados de nome Manuel Albino, quo foi condecorada com
a Cruz de Guerra de 4." classe peja Ordem do Exército
n.? 7, 2." sério, do corrente ano, é soldado e não primeiro cabo, ~omo consta da referida Ordem do Exército.
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h) Declara-se que pelo Diário do Govêrno n." 99, ,
2. a série, de 28 de Abril do corrente ano, foi agraciado
com a medalha de prata de filantropia e caridade do
Instituto de Socorros a Náufragos o tenente do estado
maior de cavalaria José António 110rais, que é autorizado a fazer uso das respectivas insígnias.

8.°_

Ministério da Guerra -

t. a Direcção Geral- I. a Repartição

a) .Tendo o primeiro sargento do secretariado militar
Artur Claudino dos Santos sido agraciado pela segunda
VPZ
com a medalha de cobre de filantropia e caridade
do Instituto de Socorros a Náufragos, é-lhe permitido,
DOS termos do § LOdo artigo 30.0 do decretu n. o 1:029,
de 6 de Novembro de 1~14, usar o algarismo 2 na fivela da referida medalha. Esta declaração substitui a
publicada sob o n.? 11.°, alínea c), na Ordem do Exército
n. o 10, 2. n série, de 20 de Maio âltimo.

b) Vencimento que, nos termos da lei n." 1:668, de
9 de Setembro de 1924, compete no oficial em seguida
mencionado, que pela presente Ordem. é colocado na situação de reserva:
Coronel Alfredo Fernandes de Abreu, 457638.
Tem dois aumentos do 10 por cento.
e) Rectificado, publica-se o vencimento a que tem direito, nos termos da lei n.? 1:668, de 9 de Satombro de
1924, o oficial roformado em seguida mencionado, em
subatiturção do que foi arbitrado pela Ordem do Exército
n.? 10, 2." série, do corrente ano:
Major António Joaquim Ferreira Dinis, 385&24, sendo:
105,$30 pelo Ministério das Colónias e 279694 por êste
.Ministério.

Tem um aumento de 10 por cento.
9.0_

li.istmo ila 'uma -

t." Direcçã& Geral- ~. a leparliçie'

a) Declara-se que o coronel de artilharia de campanha, com o curso do estado maior, em disponibilidade,
Amilcar de Castro Abreu e Mota chegou à sua altura
para entrar no respectivo quadro.
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b) Declara-se que os oficiais no diante nomeados, em
disponibilidade; em serviço nas unidades que lhes vão,
respectivamente, indicadas, chegaram à sua altura para
entrar nos respectivos quadros:
Regimento de infantaria n.O29

Tenente, o tenente de infantaria Armando Gualter da
Fontoura.
Guarda naoional republioana

Capitão,
Mira.

O

capitão de cavalaria António Raúl da Oosta

c) Declara-se que os coronéis de infantaria José Augusto Duque, Francisco Macedo, Carlos Fernando Brou
e Jorge Pais de Oliveira Mamede, todos na situação de
disponibilidade, nos termos do § único do artigo 1.0
da lei n.? 1:250, de 6 de Abril do 1922, deixam de estar
na mencionada situação por lhes ter cabido no respectivo
quadro a vaga do roferido pôsto,
d) Declara-se que o capitão picador, nos termos da
lei n. ° 1:250, de 6 de Abril de 1922, na disponibilidade,
Hermínio Gonçalves Oarneiro chegou à sua altura para
entrar no quadro dos subalternos do seu quadro, ficando
na mesma situação, mas nos tormos do § único do artigo 1. ° da referida lei,
e) Declara-se que ficam sem efeito as determinações
insertas na Ordem do Exército n.? 11, 2.a série; que colocaram na Inspecção das Obras e Fortificações do Oampo
Entrincheirado de Lisboa e no regimento de sapadores
mineiros, respectivamente, os majores de engenharia, do
regimento de sapadoree mineiros, Artur Arsónio de Oliveira Moreira, e do Parque Automóvel Militar, Júlio César de Carvalho Teixeira, e bom assim a que colocava
DO estado maior da arma o primeiro- dos reforidos oficiais.

f) Declara-se que fica sem efeito a determinação inserta na Ordem do Exército n.? 11, 2.a série, que colocava como director do Parque Automóvel Militar o major de engenharia, sub-director, Anibal Augusto do AI·
meida Souto.
g) Declara-se que o tenente de infantaria, em disponibilidade, Matias Rodrigues Figueira Júnior deixa de
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prestar serviço, pelo pedir, no regimento de infantaria
n.? 27,
h) Declara-se que o tenente de artilharia de campanha, em disponibilidade, Bento de Brito do Rio Abreu}
em serviço no regimento de artilharia n. o 1, foi mandado prestar serviço no 3.0 grupo do regimento de artilharia n. o 3.

. ~) Declara-se que o capitão de infantaria, em disponibilidade, Alborto José Caetano Nunes Freire Quaresma
deixou do prestar serviço no 3.0 batalhão do regimento
de infantaria n.? 2.
j) Declara-se que o tenente de infantaria, em disponibilidade, Luis Manuel de Azevedo foi mandado prestar serviço, pelo pedir, no regimento de infantaria n. o
30.
k) Declara-se que o capitão de cavalaria Mário Augusto de Meneses Machado deixou, a seu pedido, de
prestar serviço na Secretaria da Presidência da República.
l) Declara-se que o tenonte de infantaria, em disponibilidade, Manuel Abrunhosa de Matos foi mandado
prestar serviço, pelo pedir, no regimento de infantaria
n." 15.

m) Declara-se que no Almanaque do Exército referido a 31 de Dezembro de 1925, e na respectiva escala,
deve ser rectificada para 21 de J aneiro de 1898 a data
do nascimento do tenente de artilharia de campanha
Marino da Cunha Sanches Ferreira.
n) Declara-se que o capitão do infantaria, em disponibilidade, Alberto José Caetano Nunes Freire Quarosma
foi mandado prestar serviço como vognl da comissão técnica de 'infantaria.

o) Declara-se que, por decreto de 25 de Abril de
1925, inserto no Diário do Govêrno n.? 107, 2.:1 série,
de 8 de Maio do mesmo ano, foi o tenente-coronel de '
artilharia de campanha Manuel Esprogueira Góis Pinto
exonerado, a seu pedido, do cargo de governador do dis-
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trito do Bié, na província
de Angola,
nos termos da
base 34.11.e base 98.11.das Bases Orgânicas de Administração Civil e Financeira
das Oolónias, aprovadas
por
decreto n." 7:008, de 9 de Outubro de 1920, modificadas
e ampliadas pela lei n.? 1:511, de 13 de Dezembro de

19:?3.

.

p) Declara-se
qne por portaria do Ministério da Marinha, inscrta no Diário do Govêruo n.? 77, 2.11. série,
.de :? de Abril do corrente ano. foi concedida a modu lha
de cobre de- Filantropia
e Caridade do Instituto do Socorros a Náufragos
ao capitão de cavalaria n. o 2 J ustino da Cruz.

q) Declara-se que, tendo sido agraciado por S. Majestade
o Rei de Espanha com a cruz de 2.a classe do
Mérito Militar, com distintivo branco, o tenente-coronel
de cavalaria Carlos de Cadoro (Barão de Cadoro). é-lhe
permitido,
em conformidade
com o dispnsto no artigo
36. o do regulamento
das Ordens Militares Portuguesus,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.
r) Declara-se

qlll~

pelo

Boletim.

lIfilitar

das Colónias

n." 4, ele 1926, foi agrnciado com o gt'au de oficial da
Ordem Militar de Cristo, por se encontrar ao abrigo do
artig-o 21.0 do regulamento
das Ordens Militares Portuguesas. o touente-coronol,
g-raduado, dI" infantaria António Júlio do Guimarães Lobato, a quem foi conferido
o respectivo
diploma em 5 de Outubro do 19~f>.
s) Deolara-se
que pr-lo Boletim Militar das Colônias
n.? 12, de 1925, foi condecorado com a medalha militar
de prata da classe de bons serviços, letra a, o tononte
de cavalaria; piloto aviador,
Joaquim Sérgio da Silva.

t) Declara-se
que pelo Boletim Militar das Colónia«
n.? 1~ til' 1. 25, foi condecorado
com a medalha militar
do prata da classe de bons servicos. letra
o capitão
do infantaria,
piloto aviador, José Pedro Pinheiro 001'T~.
.

a,

u) Vencimentos
que, nos termos do decreto n.? 10:009,
de 17 de Setembro de 1n~4,competem ao oficial em seguida mencionado que pola presento Ordem do Exército
é trnnsferido
paTa a situação de roforma :
Tenente
de infantaria
Joaquim Duarte Rio Correia, '
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624tS47, sendo: pensão de reforma, 210rS; 0,14 por cento, 11676; lei n. ° 1:33~, 62~09; 100 por cento de invalidez, 283t)85; 10 por cento sôbre o total, 5Gt$77.
v) Vencimentos
que, nos termos da lei n. ° 1:668, de
9 de Setembr-o de 1824, competem aos oficiais em seguida mencionados,
transferidos
para a situação do resorva:
Pela presente
Ordem do Exh'cito:
G.eneral Francisco
da Luz César Ribeiro, 5258, sen',do: pensão de reserva, 3756; lei n. ° 1:332, 150~.
Ooronol de infantaria
Alexandre
Baptista
da Costa
Pereira, 330502, sondo; pensão de reserva, 293604; lei
n." 1:33~, 4G;$88.
'rem dois aumentos do 10 por cento sôbro o soldo.
Capitão de infantaria António César 'I'oixcira, 387rS5G,
sendo:
pensão do reserva, 206;525; 0,14 por cento,
5MG2; lri n." 1:33:3, 125DG9.
Tem UIll aumento de 10 por cento sobre o soldo.
X) Rectificados
se publicam os vencimentos nos termos
do despacho
ministerial
de 21 de Julho do 1925 que
manda incluir no cálculo do pensão de reserva a gratificação diferencial
aos oficiais do reserva
em seguida
mencionados:
Major Luís Gonzaga
Vaz da Vitória, 225~71, sendo
53612 pelo Ministério das Colónias e 172tS59 pelo Ministério da Guerra.
Capitão Henrique Carrusca,
160690.
As rectificações
supra são a partir da data do referido despache.

z) Declnra-~e que o general António Óscar do Fragoso Carmona
assumiu o comando da 4.:> divisão em
29 de Maio fiado.
LO.o_

~illislério

da Guem _1.& Direcção Geral- 2,a Repartição.

a) Declara-se . que estão considerados suspensos das
fuuçõos de serviço, nos termos do artigo 151.0 do reguIamontn de disciplina militar, os seguintes oficiais:
'I'cncnte-coronel
do estado maior de cavalaria
João
Nunes Vilela.
Capitão do regimento de cnvnlaria n.? 7 José Agostinho Fernandes Costa, e na situação de reserva, José Maria Mendes.
.

4!l8
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Tenentes:
do estado maior de artilharia
de campanha
Carlos Henrique da Graça, do regimento de cavalaria D.O 10
João de Brito Mostre, do regimento de infantaria n." 15
João Monteiro Reinas Soa1"<'s e miliciano de infantaria
do quadro" especial João de Magalhães Heleno.
Alferes: do regimento do infantaria n. ° 34 José Pinto
de Campos e miliciano do infantaria do quadro dos oficiais milicianos
inscritos Da escala dos sargentos do secretariado
militar Alberto Guerreiro
Capela.

b) Declara-se que o capitão de artilharia a pé, em disponibilidade,
Joaquim Alberto da Silveira, foi mandado
prestar serviço como ajudante de campo do general Alberto Carlos da Silveira,
vogal do Supremo Tribunal
Militar, pelo que deve ser mandado apresentar
DO reforido Tribunal.
11. O-Ministério

da Guerra - i.A Ditecção Geral- 3.& Reparliçán

a) Declara-se qlW, pelo comandante
do Corpo Expedicionário Português,
foi condecorada
com a classe da
Cruz de Guerra que lho vai indicada, nos termos do decreto n.? 4:403, de 4 do Junho de 1918, publicado na
Ordem do Exército n.? ·7, de 15 do referido mês, a praça
abaixo mencionada:
Cruz de Guerra de 4.a chsse: Manuel Rodrigues, primeiro cabo que pertenceu
ao regimento
de infantaria
n." 22 e que é actualmente n.? 81 da 5.11. companhia de
reformados.
b) Declara-se
que tendo sido concedida por portaria
publicada
no Diário do Gocêrno n. ° 77, 2. a série, de 2
do Abril do corrente ano, a medalha de cobre de Filantropia e Caridade do Instituto de Socorros a Náufragos
ao primeiro
sargento
Bernardo
Dias, n.? 231 da, 3.a
companhia
do batalhão
de telografístas,
e ao segundo
sargento
Leonel Cardoso
de Carvalho, n." 58 da 7.1i
companhia do regimento de infantaria n. ° 19, lhes é permitido usar a respectiva insígnia.
c) Declura-se
que tendo sido concedida por portaria
publicada. no Diário do Govêrno n." 77, 2.:1 sério, de 2
de Abril de 192G, a medalha de prata de Filantropia
e
Caridade
do Instituto
de Socorros a Naufragas
ao pri-
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meiro sargento Carlos Palmeira,
n.? 25 da 6." companhia do regimento de infantaria n.? 19, lhe é permitido
usar a respectiva insígna.
d) Declara-se
que na lista de antiguidades
dos primeiros sargentos
da arma de artilharia,
publicada na Ordem do Exét'cito n. ° 8, 2.:l série, de 23 de Abril do corrente ano, deve figurar
entro o primeiro sargento Manuel Marques Pereira, do regimento do artilharia
n." 3,
e primeiro sargento cadeto Serafim Flaviano Vieira, do
grupo de batar ius de artilharia a cavalo, o primeiro sargento do regimento do artilharia n.? 2 António Dias Simões, que conta a antiguidade do seu actual pôsto desde
15 de J unho de 1925.
12.0--

lillislério da Guerra - 2 a Direc~o Geral- 5.& Reparliçia

a) Declara-se que o lugar na respectiva escala do major médico Custódio Luís de Oliveira Pessa é imediatamente à esquerda
do major médico Jacinto Humberto
da Silva Tõrres, e não o que por lapso veio indicado no
Almanaque do Exército do ano findo.
b) Rectificndos
se publicam
os vencimentos
nos termos do despacho
ministerial
de 21 de Junho do ano
findo, que manda incluir no cálculo da pensão de reserva a gratificação
diferencial
no oficial em seguida
mencionado:
'
Coronel médico António da Cunha Prelada, 422..$93.
c) Rectificados se publicam os vencimentos nos termos
do despacho - ministerial
de 21 de J UUlO do ano findo,
que manda incluir no cálculo ela pensão de reforma a
gratificacão
diferencial
ao oficial na situação ele reserva
em st-'guida mencionado:
Capitão Manuel da Mota Pessoa de Amorim Cardoso,
456696, sendo: pensão máxima, 259;$64; percentagem
de invalidez, 60 por cento, 155;$78, e 10 por cento sõbre
o total, 41;$54.

d) Declara-se em conformidade com u regulamento para
a admissão aos luzares de alferes médicos do exército,
aprovado por uec:'eto de 21 de Maio de 1896, publicado
no Diário do Gooêrno, n.? 116. de 25 do mesmo mês e
ano, e Ordem do Exército n, o 19, La série, e mais dis-

soo

ORDEM DO EXERCITO

N.o 12

2,' Série

posições legais em vigor, que, com as condições abaixo
designadas
e por espaço de sessenta
dias a começar em
~5 do Junho do corrente
ano, se acha aberto concurso
para preenchimento
das vagas existentes o das que ocorrerem até 31 de Dezembro
de 1927, inclusive, no q uadro perMIaDE'nte dos oficiais médicos,
A este :oncurso só poderão SOl' admitidos os militnres,
qUE'r do quadro miliciano, quer do quadro permanente,
de qualquer arma ou serviço, quo nunca foram julgados
incapazes em qualquer grau ou, mesmo, apenas aptos para
serviços modei ados.
Os candidatos
deverão dirigir os seus requerimentos
ao Ministério da Guerra, instruídos com os seguintes documentos:
1.o Carta (lo doutoramento
om qualquer das Faculdades de Medicina de Lisboa, Coimbra ou Pôrro, curta de
médico-cirurgião
pelas antigas escolas médico-cirúrgicas
de Lisboa ou POrto, carta dt~ bacharel
formado em medicina pela antiga Universidade
do Coimbra, ou carta de
doutorurnento
em qualquer escola ou Fuculda do de Medicm« estrungeira,
continuada
segundo o p roceituudo no
artigo 3.° da carta de lei de 24 de Abril de 18lH;
~,o Certidão
de idado pela qual provem não ter completado 35 anos de idade no dia 31 de Dezembro do corrente ano, inclusivé ;
3,° Atestado de bom comportamento
moral e civil passndo pelo administrador
do concelho ondo tiverem residido nos últimos três anos. Nas locnlidades OUdL) houver
eomissár io de polícia, será o atestado passado por este
funcionário;
4. U Cortificado do registo criminal por onde provo estar isento de cul pas;
5.° Quaisquer
outros documentos
comprovativos
da
sua competência e dt-l serviços públicos, militares ou civis, que possam
influir na sua clnssificacão em mérito
relativo.
Todos os documentos elevem SOl' originais o st·rão entregues
pelos interessados
nus uniiludcs a quo pertoncom, as quais, depois de lhes juntarem
as respectivas
notas do assentos e de as informarem
dovidamonto,
onviarão os requerimentos
o mais documentos
polus vias
com potentes à Inspecção Gerul do Serviço de Saúde do
Exército,
de modo que ali dêem entrada até o último dia
-do prazo do concurso.
Todos os documentos originais poderão ser retirados
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e substituídos por públicas formas, depois de conferidas
estas por aquela Inspecção Geral.
Os concorrentes
que não tenham satisfeito às condições acima doeignadas serão excluídos do concurso.
Os candidatos admitidos, conformo o aviso que na ocasião oportuna fôr publicado no Diário do Gooêrno e na
Ordem do Exército, serão inspeccionados
pelo j l\1'i constituído em junta hospitalar de inspecção e deverão
reünir-se no local, dia e hora que lhes forem designados,
seudo excluídos
das provas do concu rso os que forem
julgados incapazes ou não se apresentarem.
Os candidutos
terão de SPI" sujeitos a duas provas
práticas, a primeira na Fuculdud« de )Iedicina
de Lisboa e a segunda uo Hospital Militar de Lisboa, nos termos do citado regulamento.

da Guerra- 2.& Dirrcção Geral- 6.a Reparllção

13.0-Minislério

Condecorado
com a medalha militar da classe do comportarnento
exemplar,
em conformid ..ule com as disposiçõos do regulamento
aprovado
pelo decreto de 28 de
Setembro do 1917 :
3.· grupo de companhia.s
~.I~dalhu

Sf'gnndo
equipagens,

de administração

militar

de prata.

sargento
ferrador n.o·106
da companhia
João do Couto Matias.
'

14.0-ltinislrrio

de

da Guma-IIITl·cção Geral dos Serviços Administrativos
do Eu;mln - f." ~Jlilrllçjo

a) Coudecorados
com a medalha militar da classe de
comportamento
exemplar, em conformidade
com as disposi~('\('g do rogularuento
aprovado por decreto de 28 do
Setembro de lU17 :
l\~f'ldolh[\,

de

Campo entr}noheirado
Jn--per-cão

ouro
de Lisboa.

do" ,..ervlço,", arlminh4ralivos

O tenente-coronel
do serviço de administração
inspector, João Maria Penteado Pinto.

militar;
#
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de pra1:a
de administração

O tenente do serviço de administração

militar

militar António

Dias Sancho.
Medn lha de cobre
1.0 grupo de companhias

de administração

militar

Companhia de equipagcns: primeiro sargento cadete
n." 2:5~3, Ernesto Coelho; primeiro sargento n." 1:244,
César AllgUS!OMarçal Vidigal; segundo sargento cadete
n." 1:241, Francisco Duarte Porry de Almeida e Brito;
segundo sargento cadete n.? 1:243, Salvador Vieira
Sant'Ana.
4. a companhia de eq nipagcns, adstrita: segundo sargento n." 1:547, Nascimento de Jesus Cabrita.
Companhia de subsistências: primeiro sargento cadete
n." 2:433, Raúl Alves Monteiro; primeiro sargento
cadete n.? 2:439, Fernando Joaquim Corado.
b) Declara-se quo estão considorados suspensos elas
funções do serviço, nORtermos do artigo 151.° do regumento do disciplina militar, OHseguintes oficiais do serviço de administração militar:
Majores: Domingos Pinto Rechena e Francisco Filipe
de Sousa.
Capitães: Jácome Alves Dnurte, Dario de Carvalho
Preto Ramos, Fernando Vasco da Silva Chichorro, Artur
Luís Filipe de Magalhães e miliciano Jorge das Neves
Larcher,
Tenentes: Arnaldo Mota e milicianos Sérgio José Fornandos Serra e Joaquim Marcelino Soares Moreira.
Alferes Tito Vespasiano Bettoncourt.

15. °- Conselho Superior de !I"omoções
Editos

de cento e oitenta

dias

Pelo Conselho Superior de Promoções correm éditos
de cento e oitenta dias, a contar da data da presente
Ordem, citando os oficiais abaixo designados para, querendo, apresentarem contestação, tendo vista dêste processo ou seus representantes na Secretaria <lo mesmo
Conselho, como recorridos, que são, num processo de
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recurso que no mesmo pende, em que é recorrente
AntÔnio Manuel Durana, sargento ajudante da guarda
nacional repn blicana que recorre da antiguidade que
conta do seu actual pôsto e da sua colocação na escala
de sargentos ajudantes e primeiros sargentos da arma
de infantaria, publicada. na Ordem do Exército n. o 8,
2. a série de 23 de Abril findo.
Recorridos:
Sargento ajudante da mesma arma: Sérgio Augusto
dos Santos, primeiro sargento da mesma arma: César
da Paz Segurado; tenentes milicianos da mesma arma:
José Maria dos Santos, Jerónimo Xavier de Morais Sarmento, José Gomes Silveirinha, Carlos Assis. Manuel
Joaquim da Silva Júnior, Herculano Rosado Ramalho,
António Antunes Basílio, Ovídio Alberto, João José,
Filipe Gomes Gonçalves, Artur Centieiro de Almeida,
Sérgio Gatineau Barreto da Cruz, José Augusto Fernandes da Cunha Belo, João Vieira Remexido, António Rodrignes Rogado Júnior, J osó Pereira Rocha;
alferes miliciano da mesma arma João Maria Simões Pereira de Brito; tenentes milicianos da mesma arma:
José António Pombinho Júnior, José Manuel Mendonça,
Luis Gamito Dentinho, Joaquim Augusto Nunes, Jorge
Abel Gaspar Franco José Oarlos Arautes Lopes; sargentos ajudantes da' mesma arma: Joaquim de Sousa
Pereira, José Joaquim Capucho ; prime'r o sargento da
mesma arma João Duarte da Costa Júnior; sargento
ajudante da mesma arma Francisco Augusto Borges
de Castro; primeiro sargento da mesma arma Nicolau
Caeiro 'I'ereno ; sargento ajudante da mesma arma Guilhermino :\Iorgado; primeiros sargentos da mesma arma:
Josó Luís Gomos, José da Fonseca, Laurentino Rodrigues
dos Santos, Júlio do Almeida Rebêlo de Lacerda; sargento ajudante da mesma arma Sebastião da Encarnação Júnior; primeiros sargentos da mesma arma: José 'I'eixoira
Laranjeira, Miguel Augnsto, Luis Pereira Pedroso Gomes, Américo Augusto Pereira Camoesas, Aristides Alves
Martins. Alípio dos Santos Sá; tenentes milicianos da
mesma arma: António Ferreira, Armando Bettencourt,
Raúl da Conceição Gonçalves Bravo, José da Costa Estorninho, Joaquim Zncheli Pinto Tavares, Argentino
Herculano Seixas, Jaime Nunes Pedro, Carlos Murques,
Carlos Vítor Assa de Brito Queiroga, Joaquim Nunes,
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José Alves Pereira, José Delgado, José António Ferreira, Carlos Ascensão, José Pedro Pereira, Bento Teodósio Tomás Cabrita, António Pedro Correia Limpo de
Lacerda, José António Vasco Mascarenhas Júnior , João
de Barros Amado da Cunha, José do Pêso e Sousa
Benchinol, António dos Santos Neto, José Gonçalves,
Jacinto Gonçalves Godinho; alferes miliciano da mesma
arma Oarlos António Parreiral da Silva ; tenentes milicianos da mesma arma: Frederico Ooelho de Melo,
Celestino Sízennndo Baptista, Vitorino Frederico Crispim, Felizardo Pacheco Sarmento da Conceição, António Maria Martins, Aurélio Augusto da Oruz Ferreira,
Artur Joaquim João de Deus Figueiredo, Argílio do Oliveira Rocha, Aurélio de Oliveira Rocha; primeiros sargentos da mesma arma: José Monteiro Sebastião, Lnciano Fernandes; sargentos aj udantes da mesma arma:
F:rancisco dos Reis Pio, Joaquim Afonso Pinto.
Éditos de trinta dia.s

Pelo Oonselho Superior de Promoções correm éditos
de trinta dias, a contar da data da presente Ordem, citando os oficiais, abaixo doeignadoe, para, querendo,
apresentarem contestação, tendo vista dêste processo ou
seus representantes na Secreta da do mesmo Conselho,
como recorridos, que são, num prOCI'SROde recurso que
no mesmo peude, em que é recorrente Augusto I'into de
Freitas, sargento ajudante do grupo de batarias de artilharia a cavalo, qUE'recorre por se julgar mal colocado na escala de sargentos ajudantes da sua arma à esquerda dos
sargentes ajudantes, Florindo José de Oliveira, do regimento de artilharia n.? 3, Aníbal Pinto de Queiroz, do
regimento de artilharia n. o 5, J 0110 Pod o, do regimento
de artilharia de montanha, e António Carolino Doutel, do
regimento de artilharia n,o 6.
Recorridos:

I

Sargentos ajudantes da mesma arma: Florindo José
de Oliveira, Aníbal Pinto de Queiroz, João Pedro, e primeiro sargento da mesma arma António Carolino Doutel,
Éditos de trinta

dias

Pelo Oonselho Suporior de Promoções correm éditos
de trinta dias, a contar da data da presente Ordem, citando os oficiais abaixo designados para, querendo, apre-
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sentarem contestação, tendo vista dêste processo ou seus
representantes
na Secretaria do mesmo Conselho, como
recorridos, que são, num processo de recurso que no
mesmo pendo, em que é recorrente Jaime Henriques Lopes, sargonto ajudante do regimento de artilharia n." 1,
que recorro por se julgar mal colocado na escala do sargentes njuduntos da sua arma à esquerda dos sargentos
a]urtll.ntes Florindo José de Oliveira, do rC'gimento de
artilharia n.? 3, e Anibal Pinto de Queiroz, do regimento
de artilharia n ," 5.
Recorridos:
Sargentos ajudantes da mesma arma: Florindo José
de Oliveira C'Aníbal Pinto de Queiroz; tenente miliciano
da mesma arma Abílio Lima da Costa.
Obltu(\rlo
1922
Julho 14 1926
Maio

))

'"»
»

Junho

Major médico
Ferreira.

miliciano

António

Aurélio

da Costa

3-

Coronel de artilharia
a pé Gustavo Adolfo de Lis
'I'r ixcirn da Cruz.
27 - Tenelltc-eorollel
na situação
de reserva António
:\Iarcolino Baptista Lopes.
27 -Tf'ncnte
miliciano de iufau tari a João da Silva Júnior.
29 - Capitão na-situacão do reserva Júlio César da Silva
Cordeiro.
30 - Tenente de infantaria
António Henriquo Coutinho.
30 - Tenente de infantaria
F'rnncisco Garcia Ribeiro.
30 - Tenente de infau tnri a Augusto Antonio de Oliveira.
5 - Alferes reformado An tónio Lopes de Campos.
10- General reformado António Eduardo Alves de Noronha.

Manuel de Oliveira Gomes da Costa.
Está. conforme.

I

o

Director da 1.· ))Irtcçlo

Geral.

..

•

MINISTERIO

DA GUERRA

30 DE JUNHO OE 1926.

ORDEM

DO E».ÉRCITO
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Publica-se ao exército o seguinte:

, 1.0_ Deereto8
PresiMocia do Ministério
Deoreto n.O 11:753

Em nome da Nação, o Governo da. República Portnguesa exonera, a sou podido, o cidadão António de Oliveira Salazar do cargo de Ministro das Finanças.
Paços 01) Govêrno da Repúblicâ. 19 de Junho de
1926.- Manuel de Oliveira Gom-e da Costa - António
Claro - Manuel Rodrigues Júnior - Jaime AfreixoAntónio ÓSjar de Fragoso Carmona - Abílio Augusto
Valdês de Passos e Sousa - Felisberto Alves Pedrosa.
Decreto n.· 11:754
Em nome da N IlC~:tO. o Governo da República Portuguesa nomeia. o cidadão Filomeno da Câmara Melo Ca.
bral para Ministro das Finanças.
Paços do Govõrno da República, 19 de Junho do
lÇl26.- Manuel de Olit:eira Gomps da Costa - António
Claro-J.lJanuel
Rodrigues Júnior-Jaime
Afreico A!Ltónio ÓIJCQ7' de Fl'agoljo Carmona- Abílio Augusto Valrias de Passos e Sousa-Felisberto
Alves Pedrosa.

~

~~.
~
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n.O 11:755

Em nome da Nação, o Govõrno da República Portuguesa exonera o cidadão Manuel de Oliveira Gomes da
Costa de Ministro das Oolónias.
Paços do Govêrno da República, 19 de Junho de
1926. - Manuel de Oliveira Gomes ia Costa - António
Claro - ~Manuel Rodrigues Júnior -Jaime
Afreixo
tónio Óscar de Fragoso Carmona - Abílio Augusto
de Passos e Sou~aFelisberto Alves Pedrosa.
Decreto

-

An-

Valdês

n.O 1 t:756

Em nome da Nação, o Governo da República Portunomeia o cidadão Armando Humberto da Gama
Ochoa Ministro das Colónias.
Paços do Govêrne -da Rep>úbti.c11, 19 .de J'Ilnlw de
1926.- Manuel de Oliveira Gomes da Costa - António

gllt\8tt.

Claro - Manuel Rodriquee Júmior - Jaime AfreixoAntónio
Úsrar de Fragoso
Carmona - Abilio Augusto
Valdês de Passos e SO!IBa - Felisberto Alves Pedrosa.
DeC'reto

n.-

11:757

EU! nome da N ação, o 'Govêrno da li,ljpública Portuguesa exonero, a seu pedido, o eidadão Joaquim Moodes
dos Remédios de Mini~trt> da Iustrneêo Públlea.
Paços do Governe da República, 19 de Junho de
1'926. - ft[a1l'Clel de Oli7Jeira G01Tl:I!Sda Gasta - A'l'ttÓ<nJio
Claro - Manuel Rodrigues
JúniorJaÍ1ne AfreimoAntónio
Óscar de Fragoso Carmona - i1Mio ÁuguBto
Vald8s de Passos e Sousa - Felisberto Aives Pedrosa.
Oecreto n." 1':758

Em nome da Nação, o Govêrno da República Portuguosa nomeia o cidadão Artur Ricardo Jorge Ministro
da Instrução Pública.
Paços do Govêrno da República, 19 de Junho de
1926.Manuel de Oliveira Gomes da CoBta - Antó7lio
Claro - Manuel Rodrigues
Júnior - Jaime AfreiJ!oAntó7lio 6.tcar de Fragoso Carmona - Abílio AU!J11l1to
Valdês de Passos e Sousa - Felisberto Alves Pedrosa,
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MlOislério da Guerra - neparli~âú do Gahilll'le
Decreto n.· 11 :769

Oonsiderando que o ex-capitão de cavalaria, pilôto
aviador António de Sousa Maia, demitido do exército
pelo pedir, foi um oficial com distintas qualidades militares que prestou ao Pais relevantes serviços:
Em nome da Nação, o Govêrno da República Portuguesa decreta, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 E reintegrado no serviço do exército o
ex capitão de cavalaria, pilõto aviador António de Sousa
Maia, contando para todos os ofoítos legais como tempo
de serviço militar aquele em que se conservou na situação de demitido.
Art. 2.° Fica. revogada a lcgislaçêo em contrário.
Determina se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decroto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardastam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Governo da.
República, 24 de. Junho do 1926.- .Manuel de Oliveira
G(}7ne.8da Casta - António Claro.- ~Manuel Rodrigue6
Júnim' - Filomena da Camara Melo Cahral- .Antánw.
Ó8cm' de Fragoso Carmona - Abílio Augusto Valdêe de
Passoe e Sousa -.Armando Humberto da Gama OchoaArtur Ricardo Jorge - Felisberto Alves Pedrosa.
Iluistériuda Guma - 2.· Direcção Geral- f. a Rrpattição
O Govêrno da República. Portuguesa, sob proposta do
Ministro da Guerra, decreta que, nos termos da. lei
n." 1:817, de 12 de Agosto, e decreto D.O 11:077,
de 14 de Setembro de 1925. se pague o subsídio mensal do 6tS a D. MarL."Amélia MC:1xia Salema da Cesta, órfã
do general reformado Josó Oecilio da. Costa; n D..l\far
ria Herculanu Portocarrero de Almada Santa Bárbara
Simões de Carvalho, viúva do general do quadro de reserva Francíseo Maria Simões do Carvalho, o a D. An·
tónia de Jesus Moutinho, viúva do major reformado José
dos Santos l\loutinho.
O Ministro da Guerra assim o tenha. entendido e faça
executar. Paços do Governo da. República, 2ô de Junho
de 1926.-.Manuel de Oliveira Gomes da Costa-Manuel
Rodrigues Ju:nior.
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2. °- Por decretos de i9 do corrente mês:
lIioistério da Guerra -I.·

Ilirecção Geral- 2.· Repartição

Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, do 10 de Maio de 1919,
modificado
pela lei 1 :039, de 28 do Agosto de 1920, a
contar das datas que lhes vão designadas,
aos oficiais
em seguida mencionados:'
Engenharia

Coronel José Francisco Correia Leal, Director Geral
dos Transportes
do Ministério da Guerra, desde 1 de Dezembro de 1924, ficando nula e de nenhum efeito a parte
do decreto de 12 de Dezembro de 1925 que lhe concedeu
as mesmas vantagens, por ter completado o tempo de serviço efectivo desde a sua promoção a tenente, necessário para o segundo aumento de 10 por cento sôbre o

soldo.
Capitães:
Hermínio
José de Sousa Serrano, na Inspecção Territorial
de Fortificações
o Obras Militares da
L." Divisão do Exército,
Adelino José Marim e João
Alegria dos Santos Calado, na Inspecção do Serviço Telegráfico
Militar, desde 1 de Novembro de 1921, ficando nula e de nenhum efeito, a parte do decreto de 3 de
Janeiro
de 1925 que lhes cone-deu as mesmas vantagens, Fernando
Gaivão Jácome de Castro, no Instituto
Profissional
dos Pupilos do Exército, desde 1 dEIDezembro de 1925. Manu-l Bair rão Bastos do Carvalbo, no
serviço radio telegráfico
militar', Alfredo
do Almeida
Carvalho,
no campo entrincheirado
de Lisboa, Ramiro
Ferreira
Viana na Inspecção do Serviço Telegráfico Militar, desde ~O do Maio de 1926, por terem completado
o tempo de serviço efectivo dosde a sua promoção a tenente,
necessário
para o primeiro
aumento de 10 por
cento sôbre o sôldo.
Artilharia

de campanha

Major Manuel da Silva Martins. no regimento de artilharia
n. o 1, dosdo 6 de Jnnho de 1926 por ter completado o tempo de serviço efectivo desde a sua promoção a tenente,
nocessário
para o primeiro aumento de
10 por cento sôhro o sõldo.
Capitão
Henrique
Pereira
do Vale, no regimento de
artilharia
n.? 2, desde 1 de Dezembro de 1925, por ter
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completado o tempo de serviço efectivo desde a sua promoçl1o a tenente, necessário para o primeiro aumento de
10 por cento sõbre o sõldo.
Tpnente José Franciaco Baleisãn do Passo, na bateria
n. o 1 de artilharia de montanha, desde 20 de Dezembro
de 1925, por ter completado o tempo de serviço efectivo
como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por
cento sõbre o sõldo.
Cavalarla
Capitão João Maria Ferreira Sarmento Pimontol, no
recenseauienta
de animais e veículos da 3.a divisão do
exército, desde 1 de Novembro de 1925, por ter completado o tempo do serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sôbre o
soldo.
Infantaria
Coronel José Augusto Duque, no regimento de iufanturia n. o 22, desde 1 Novombro de HlU, ficando nula
e de nenhum efeito a parte do decreto de 13 de Dezembro de 19:!4 que lhe concedeu as mesmas vantagena,
por tor completado o tempo de serviço efectivo como
oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por
ceuto sObre o sõldo.
'l'enonte·coronel José António Pestana de Vasconcolos Júnior, no estado maior deinfantaria, desde 1 de
Setembro de 1925, por ter completado o tempo de serviço efl'ctivo como ofícial necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sõbre o sõldo.
Capitães: João Carlos Guimarães, no regimento de
infantaria n. o 4, António de Sousa Coelho, no regimento
de inf~mt:tria n.? 20, desde 1 de Novembro de 19~4, fi.
cando nula e de nenhum efeito, respectivamente, a parte
dos decretos de 3 de .Ianeiro de 1925 e 5 de Setembro
do mesmo ano que lhes cone-dou as mesmas vantagens,
por terem completado o tempo do serviço efectivo como
oficial necossário para o primeiro aumento de 10 por
cento sõbre o sõlde.
'rcnf'ntes: João Morais, no regimento de infantaria
n." 14, ~Ianuel dos Santos e António Joaquim Simões,
no regimento de infantaria n. o 15, desde 6 de Maio de
1925, ficando nula o de nenhum efeito a parte dos deerotos de 20 de Junho de 19:!5 e 26 de Setembro do
mesmo ano que lhes concedeu as mesmas vantagens,
Ósrar Freire de Vasconcelos Ruas, no estado maior de
infantaria, desde 20 de Dezembro de 10:!5, tenente mi-
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liciano Ovídio Alberto de Faria Poças Falcão, no distrito do recrutamento n," 20, desde 18 de Abril de 1925,.
por terem completado o tempo de serviço efectivo como.
oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por
cento sobre Q sõldo,
Quadro auxiliar dos servíçoa de engenharia

Tenentes: Tomás José da Conceição, no regimento desapadores mineiros, Emídio José, na escola de aplicação de engenharia, desde 20 de Dezembro de 19:!f>, por
terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por centosôbre o sôldo.
Q.uadro auxiliar dos serviços de art.ilharia

Capitão António José de Simas, na escola de tiro deartilharia de campanha, desde 1 de Novembro de 1924,
ficando nula e de nenhum efeito a. parte do decreto de27 de Junho de 1925 que lhe concedeu as mesmas vantagens, por ter completado o tempo de serviço efectivo
como oficial necessário para o 1.0 aumento de 10 porcento sõbre o soldo.
Tenentos: António Alves da Cruz, no regimento de
artilharia n, ° 7, desde 6 de Maio de 192[>, fícnndo nula
e de nenhum efeito a parte do decreto do {)do Setembro
de 1925 que lhe concedeu as mesmas vantagens, Urbano de Caíres, no quadro; Joaquim Guilherme Travassos, na escola de coudutores militares de automóveis;
Manuel Sequeira Estrêla, no 7,° grupo de metrulhudoras ; Eloy dos Santos, no campo entrincheirado de Lisboa; Albano José de Melo, no regimento de cavalaria.
n,? 3; Artur Henriques Figueiras. no 8,° grupo de metralhadoras j desde 20 de Dezembro de 1925, por terem
completado o tempo efectivo do serviço como oficial necessário para o 1,° aumento de 10 por cento õbre o
sõldo.
Quadro dos oâcíata chefes de música

Capitão chefe de musica, 1nácio Maria. da Costa, no
regimento de infantariu n." 3, desde 1 do Novembro de1924. por ter completado o tempo de serviço efectivo
como oficial necessário para o 1.«1aumento de 10 por
cento sObre o sOldo,
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 13 de
Março do corrente ano, quo passou ii. situação do adido,
por ter sido requisitado para desempenhar uma corais-
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lS!'to de serviço dependente do !t1inistêrio dos Negócios
Estmngeir(ls, o capitão de infantaria, em disponibilidade,
.J úlio César de Almeida.
Demitido do serviço do exército, a seu pedido, o capitão de engenharia, adido, com licença ilimitada, Francisco Pinto da Cunha Leal.
Estado mator de oavala.ria

Major, aupranumerário , o ca.pitão, suprnnnmerárin,
do regimento de cavalaria n,? 1, Francisco Alexandre
Lõbo rim ntel, .nos termos da lei n.? 1:34.0, de 25 de
Agosto de 1922, contando a antiguidade, para todos os
efeitos, desde 11 de MarÇ6--do mesmo ano.
Arsenal do Exéroito

Director, o coronel, na situação de reserva, Guilherme
<le Campos Gonzaga.
ltlDistérlO

aa Guerra -

~ ,a Direcção Geral-

3.' Repartição

Condecorados com a medalha militar de cobre da
classe de bons serviços, com palma, por se acharem nas
condiçõas da alínea b) do § 3,° do artigo 8.° e do n.? 3.°
do n.rti~ 13.° do regulamento de 28 de Setembro de
1917, modifieado pelos decretos n. ° 16:098, de 11 de Setembro de 1919, e n." 11:64,9, de 7 de Maio de 1926,
-os sargentos ajudantes J1. o 11~ da 3. n bataria do regimento de artilharia n." 6, João Germano de Matos J-á.
nior, e Ii. 979 da La eompanhia do regimento de infantn.ria n. ° 32, Sérgio Augasto dos Santos.
O

Condecorados oom b. medalha militar de cobre da
classe de bons serviços pOI' se acharem nas coudições
-dtl. altaea a) do § 3.° do artigo 8.0 do regulamento dê
28 de Setembro de 1917, modificado pelo decreto
n.O 6:093, de 11 de Setembro de 1919, os segundos
.sargpntos D. 211 da 2.'" bataria do regimento de artilharia n." 6, Augusto Paiva Ribeiro Seara, e n." 883 da
11.& companhia do regimento de infantaria n.? 12,
Eduardo Moreira.
O

Condecorado com & medalha militar de cobre da classe
-de bons serviços por se achar nas condições da alínea b)
do § 3.' do artigo 8.° do regulamento de 28 <W Setem-

514

ORDEM DO EX~n.CITO N.o 13

2." Série

bro de 1917, modificado pelo decreto n. ° 6:093, de 11
de Setembro
de 1919, o segundo sargento n.? 713 da.
10.11 companhia do regimento de infantaria n." 20, António Pereira Guimarães.

Millistério da Gnerra-

t,a Direcção Geral-4.a

Repartição

Exonerado,
a SI'lU pedido, do cargo de professor efectivo do 7.° grupo de disciplinas do Instituto Feminino de
Educação
e Trabalho,
o tenente-coronel
do serviço de
administração
militar Henrique Linhares de Lima.

liujst~rio da Guerra- t. a Direcção Geral- 5.
2.° Tribunal Militar Territorial

a

Repartição

de Lisboa

Reconduzido
no lugar de auditor por mais três anos,
a contar de 19 do corrente mês, o bacharel Jos6 Ribeiro
Castanho.
MiUl&lério da Guma -

2_IL

Direcção Grral- 5.& Repartição

Concedidas as vantagens
de que trata o § único do artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio do HH9,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
ao coronel médico, chefe da 5. a Repartição da 2- a Direcção Geral do Ministério da Guerra, José Agostinho
Rodriguea,
desde 1 de Novembro do ano findo, por ter
completado o tempo de serviço efectivo desde a sua promoção a tenente necessário para o segundo aumento de
10 por cento sóbre o sôldo, e ao coronel médico, chefe
da La Secção da 5.a Repartição
da 2.a Direcção Geral
do Ministério da Guerra, José Ilonriques Bugalho, desde
1 de Novembro de 19:H, por ter completado o t mpo de
serviço efectivo desde a sua promoção a tenente necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sõbre o
sõldo, ficando por esta forma rectificado o decreto do 25
de Julho do ano findo, que lhe concede as mesmas vantagens.
Concedidas
as vantagens de que tratam o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, .de 28 de Agosto de 1920, e
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despachos ministeriais posteriores, desde 20 de Dezembro do ano findo, ao tenente do quadro auxiliar do serviço de saúde Modesto Teixeira, em serviço na Inspecção de Saúde da 5." divisão do exército, por ter completado 8 anos de serviço como oficial nos termos das
referidas determinações.
linistério

da Guerra - 2,& Direcção Geral-7.

a

Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6. do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
ao tenente-coronel farmacêutico Fernando Augusto da
Paixão, sub-chete da 7. Repartição da 2." Direcção Geral do Ministério da Guerra, desde 5 de Abril do corrente ano, por ter completado o tempo de serviço efectivo desde a sua promoção a tenente necessário para o
segundo aumento de 10 por cento sõbre o sõldo.
0

II

Alferes farmacêutico miliciano, de harmonia com o
artigo 10.° do regulamento da lei n." 1:466, de 25 de
Janeiro de 1924, o soldado n." 198 da 3.a companhia do
.3.0 grupo de companhias de saúde, Óscar Maia Vasques
de Carvalho.
liaistério

da Guerra - Direcção Geral dos Serviços Administrativos
do Elércilo - La Rrpartição

Concedidas as vantagens de quo trata o § único do
:artigo 6.° do decreto n." 5:570, de""O de Maio de 1919,
-alterado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de ]920,
e despachos ministeriais posteriores, a contar, respectivamente
de 6 de Maio de 1925 e 20 do mesmo
mês do corrente ano, aos tenentes Rui Augusto da Silva
Mendes e miliciano João Baptista Repenicado, por terem
completado 8 anos de serviço efectivo como oficial, nos
termos das referidas determinações.

3.°_

Por decretos de 26 do corrente mês:
Ministério da Guerra -

t.a Direcção Geral- P ReparliçiG
Reserva.

O tenente-coronel do secretariado militar, chefe da
2.a Secção da La Direcção do Estado Maior do Exército;
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Miguel Rodrigues Centcno, }lor ter atingido, o limite de;
idade, nos termos do artigo 4.09.° do decreto de 25 de
Maio de Uni.
Iliuistério da Guerra - I." Direcção Geral-

ta

Brpartição

Concedidas as vantagens de que trata o § único doartigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificada pela lei n." 1:030, de 28 de Agasta do W:W,
a. coutar das datas que lhes vão designadas, aos oficiais.
em seguida mencionados ~
Corpo do estado maior

Tenente-coronel José Esteves da. Conceição Mascarenhas, desde 1 de Novembro (10. 1924, por ter completado
o. tempo de serviço efectivo desde a sua promoção a tenente, necessário para o 1~0 aumenta de
.por cento
sõbre o sõldo.

la

Artilharia

a pé

Capitão Gaspar de Freitas Pacheco. DO campo entrincheirado de Lisboa, desde 20 de Maio de 192G, por ter
completado o tampo de serviço efectivo desde a sua promoção a tenente, necessário para o 1.0 aumento do 10 por
cento sôbre o soldo.
Artilharia

de campanha

Coronel Constantino Augusto dos Santos, no estadomaior de artilharia de campanha, desde 14 de Novombro de 192õ, por ter completado o tempo de serviço ofeetivo desde a sua promoção a. tenente, necessário p rlli O·
2.0 aumento de 10 p'Or cento sobre o soldo.
Major Gilberto Duarte Mota, no estado maior de arti ..
lharia de campanhe, desde 1 de Dezembro de 19::5, porter eompletado o tempo do serviço efectivo desde a sua.
promoção a tenente, necessário para o 1.0 aumento de10 por cento sôbre o sõldo.
Tenente António Teixeira da Rocha Pinto Júnior,
no regimento de artilharia n, ° 5, desde 6 do Maio de
1925, ficando nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 20 do Junho de 1925. que lhe concedeu as mesmas vantagens, tenentes milicianos: Luciano Au~usto
Dias, no regimento de artilharia. 0.° 5, desde 25 ele Abril
de 1926, José Domingos Rodrigues Candeias, no regimento de artilharia de montanha, desde 20 de Maio de-
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1926, por ter m completado o tempo de serviço efectivo
como oficial, necessário para o 1.0 aumento do 10 por
cento sobre o sõldo.
Oavalarta,

Tenento Eduardo Augusto Maecarenhas Mimoso Serra,
na guarda nacional republicana, desde 6 de Maio ele 1925,
ficando nula e de nenhum efeito a parte do decreto de
27 de Junho de 1925, que lhe concedeu as mesmas vantagens, por ter completado o tempo de serviço efectivo
como oficial, necessárío pam o 1.0 aumento de 10 por
cento sõbre o sOldo.
Infantaria

Tenente-coronel Albino Cãndido Pinheiro de Castro,
no estado maior de infantaria, desde 25 de Outubro de
1925 por ter completado o tempo de serviço efectivo
como oficial, necessário para o 1.0 aumento de 10 por
cento sõbre o sõldo.
Tenentes: Tadeu Henrique Pinto, na guarda nacio~al
republicana, Aparício de Paula Pacheco, no regimento
de infantaria n,o 1, desde 3 de Fevereiro de 1925, ficando nula o de nenhum efeito a parte dos decretos de
20 de J unho e 22 de Agosto de 1925, que lhes concedeu
as mesmas vantagens; Albano Dias Milheiriço, Norberto
Figuoiredo Salgueiro, Júlio Serras Pereira, Bernardino
Mergulho e José da Silva, no regimento de infantaria
n,o 2, Adelino Ferreira. Fresco, DO regimento de infantaria n. o 23, desde 6 de :Maio de 1925, ficando nula e de
nenhum efeito a parte dos decretos de 11 de Julho, 5 de
Setembro e 27 de Junho de 1925, que lhes concedeu as
mesmas vantag ns, Filipe Pinto da Fonseca, no regimento de infantaria n. o 9, Ezequiel do Matos Vicente,
no regimeuto de infantaria n, o 35, desde 6 de Maio de
1925, tenentes mílieianos : João Vieira Remeixdo, no regimento de infantaria n. o 2., desde 24 de Dezembro de
19:!5; José António Ferreira, no estado maior de infan-taria, Gabriel Toledo Costa, no regimento de infantaria
n, 25; Eduíno Ramos, na esquadrilha. do aviação de
treino (1 depósito, desde 20 de Maio de 1926. por terem
oemplotndo o tempo de serviço efectivo como oficial, neoosflário pura 'O 1.0 aumento de 10 por cento sObre o
soldo.
Q

Quadro auxiliar

dos aervíços de engenharia

Capitão António do Rosário Santos Gonçalves, na
guarda nacioual republicana, desde 1 de Novembro de
1924, ficando nula e de nenhum efeito a parte do de-
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ereto de 25 de Julho de 1925, que lhe concedeu as'
mesmas vantagens,
por ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial, neeeasário para o 1.0 aumento
de 10 por cento sôbre o sõldo,
Quadro auxiliar dos servíeos de artilharia
Tenentes:
José Ferreira
dos Santos', em serviço na
3. a divisão do exército, Anibal Lopes Pinheiro no regi.
monto de artilharia
n." 8; José Antão Nogueira,
no
campo entrincheirado
de Lisboa,
desde 6 de Maio do
1\:)25, ficando nula e de nenhum efeito a parte dos docretos de 19 de Setembro e 14 de Novembro de 1925,
que lhes concedeu as mesmas vantagens;
Brás Vieira,
na escola de artilharia
de campanha,
desde 6 de Maio
de 19:?5; António Pires, no regimento de artilharia n, o 8;
João de Sousa Carrusca, na Garage Militar, desde 20 de
Dezembro
de 1925, por terem completado o tempo de
serviço efectivo como oficial, necessário para o 1.0 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo.
6." dhl81l0

General,
infantaria,

comandante,
comandante

o coronel do estado maior de
interino José Ernesto Sampaio.

Estado maior de infantaria
Tenente-coronel,
supranumerário,
o tenente-coronel
de
infantaria,
supranumerário,
adido, João Maria Ferreira
do Amaral,
que, de regresso do Ministério do Interior,
se apresentou
em 19 do corrente mês.
Regimento de infantaria de reserva n.· 6
Alferes
miliciano de reserva,
o alferes miliciano do
regimento
de infantaria
n." 6, Alfredo Temudo
CôrteReal. nos termos da alínea b) do artigo 2.0 da lei n."
743, de 24 de Julho de 1917.
Guarda nacional republioana
Comandante
geral, interino, o coronel do estado maior'
de cavalaria Eduardo Augusto Lopes Valadas.
'Tenente-coronel
do quadro
auxiliar dos serviços de
artilharín,
supranumorário,
o major do mesmo quadro,
supranumerário,
Manuel da Conceição Silva.
Quadro auxiliar dos servíços de artilharia
Tenente-coronel,
o major do mesmo
quadro
cisco Xavier Roque Mundo.

Fran-
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Major, o capitão do mesmo quadro, da 1.a divisão,
José Emídio Adauta Figueiredo do Mendonça.
Quadro espeoial a que se refere o artigo 6.°
do decreto n,> 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenentes milicianos, os tenentes milicianos de infantaria do mesmo quadro, adidos, João Boavida, José Lopes Soares e, com o curso da arma, José Carlos, que,
de regresso do Ministério do Interior, se apresentaram
em 19 do corrente mês.
Arsenal do Exéroito

'I'enentes-coroneís do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia, supranumerários,
os majores do mesmo quadro, suprauumerários, Ernesto José dos Santos, Ernesto
Joaquim Feio, Francisco Garcia Tereno e Firmino da
Silva Rêgo.
Disponibilidade

O major de artilharia de campanha Júlio Ferreira da
Silva Alegria e o tenente de cavalaria Francisco Jardim Granger, ambos adidos, com licença ilimitada, respectivamente, desde 15 do corrente mês e 27 do mês
findo, para todos os efeitos, por estarem no abrigo do
artigo 1.0 do decreto n." 11:214, de 30 de Outubro do
ano findo; o capitão de cavalaria Zarco Gomes Pereira.
da Câmara e o tenente de artilharia de campanha Carlos Kol de Alvarenga, ambos adidos, que, de regresso
do Ministério das Colónias, se apresentaram, respectivamente, em 24 e 21 do corrente mês, e o capitão do
infantaria, com o curso do estado maior, em inactividade,
Carlos António de Bragança Parreira, desde G do Abril
do corrente ano, por ter sido julgado pronto para todo
o serviço pela junta hospitalar do inspecção.
Supranumerário

O major de infantaria, adido, Mário ~rtur de Mendonça do Azevedo Coutinho, quo, de regresso do Ministério das Colónias, se apresontou cm 22 do corrente
mês, indo reassumir as suas funções do professor do
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército.
Adidos

O coronel do regimen to de artilharia n. o 6 José Tristão Pais de Figuei rodo e o capitão do G. o grupo de metralhadoras Raúl Roque, por terem sido roquisitados
para desempenhar comissões de serviço dependentes do
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Ministério das Colónias, o primeiro nos territórios da
concessão-da companhia do Nyassa, nos termos da carta de lei de 12 de Abril do 1892 e do decreto de 9 de
Julho do mesmo ano, e o segundo nos termos da L"
parto do artigo LOdo decreto de 20 de Novem bro de
1914 e do artigo 9. do diploma legislativo colonial
n." 37, de 5 de Setembro de 1924.
0

Reserva

O coronel do quadro auxiliar dos serviços de artilharia José Augusto do Quadros, nos termos do n." 4.° do
artigo 2 o do decreto do 25 do Maio de 1911.
Coudeeorudo com a medalha de prata da classe de valor militar, eom palma dourada na fivela, o major de
artilharia do campanha, em serviço na Escola Militar,
João Brás de Oliveira, por satisfazer ao preceituado no
§ 2.° do artigo 3.0 e artigo 4.0 do regulamento de 28 de
Setembro de 1917 e ao 0..0 3.° do artigo 1.0 do decreto
n," 11:649, de 7 de Maio do corrente ano.
'mistério cIJ Guerr.a - P

Direcção Geral- 5.'" Repartição

1.o grupo de oompanhias de saúde

Alferes médicos milicianos, O aspirante a oficial m-é
dico miliciano n. ° 2:445, Augusto Garcia, e soldado n. o
2:221, José Alfredo Nobre Cartaxo, ambos da L." companhia de saúde, nos termos do artigo 10.0 do regulamonto da lei n.? 1:4G6, de 25 de Janeiro de 1924.
lIinlliléri4 da Goet'T~- 2;Il Direeção Goral- G.'" &e,lrtiçit
Adido

O capitão veterinário, do Hospital Veterinário Militar, Carlos da Assunção Ramos, por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente
do Ministério das Colónias, na. Companhia de Meçambique.

4.

o _.

Por ~eCJ'atQsde30 do corrente mês:
Uimslério da Gllcrra- La Dircc~o Geral- P Rtparlição

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 do Agosto de 1920,
e despachos ministeriais posteriores, desde 18 do corrente

2.' Séri&

ORDEM DO EX~RCITO N.o 13

521:

mês, ao coronel do secretariado militar, secretário do
Censelho Superior da Promoções, Henrique Herculano
da Cunha, por ter completado o tempo do serviço efeetivo como oficial, necessário para o primeiro aumento de
10 por cento sóbre o sôldo, nos termos das referidas
determinações.
Ministério
lil Guerra - P Direcção Geral- p' Repartição
2.° batalhão

de sapadores

mineiros

de reserva

Alferes miliciano de pioneiros de reserva, o alferes
miliciano de pioneiros da companhia de sapadores de
praça • .Alberto Lopes, nos termos da alínea b) do artigo
2.° da lei n.? 743, de 24 de Julho de 1917.
Disponibilidade

O tenente de infanteria, adido, António da Rosa Júnior, que, de regresso do Ministério das Colónias, se
apresentou em 28 do corrente mês.
Reserva

O coronel do estado maior de infantaria Lúcio Carolino Melo Leite da Gama Lôbo, por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela j unta hospitalar de inspec~l1Q.
•

Ref.Qrma

O coronel, na situaç:1to de reserva, Joaq uim Maria. Ferreira, por ter atingido o limite de idade, nos termos do
11.o 2.0 do artigo 3.0 do decreto de 20 de l\bio de 1911.
Ilinistério da Guerra - f.& Direeçlo Geral- 5.' Reparlição
lo· Tribunal

Militar

TerritorfaI

de Lisbea

Exonerado de auditor, pelo pedir, o bacharel António
Rodrigues de Almeida Ribeiro.
2.· Tribunal Militar Territorial

Exonerado de auditor,
Bibciro Castanho.

pelo

de Lisboa

pedir, o bacharel José

5. 0_ Peftulu
Por portarias

de 22 do corrente mês :

lini.léri ...

hem-ReparriçJt.o

Gahilltle

Nomeado presidente da comissão nomeada por portaria de 16 de Abril último, inserta M Ordem da Ex.ér-

-1
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cito n. o 9, 2. a série, do corrente ano o general J osé
Augusto
Simas Machado,
em substituição
do general
Manuel de Oliveira Gomes da Oosta.
MinistérIO da Illlerra-t

•• Direcçán Gml-

3. a R~partição

Manda o Governo
da República
Portuguesa,
pelo
Ministro da Guerra
nomear uma Comissão constituída
pr-los oficiais abaixo indicados, servindo o primeiro como
presidente
e o último como secretário
encarregado
de
rever e actus lizur o regulamento
para o serviço das
inspecções
aos corpos, eatabolecimontos
e repartições
militares de 15 de Dezembro de 1904:
General, Bernardo
de Faria e Silva.
Coronel do quadro de reserva, João Vitorino da Fonseca.
Tenente-coronel
do estado maior de infantaria
José
Joaquim Canhão.
,
Tenente-coronel
do serviço de Administração
militar
Manuel Eduardo
Martins.
Major do estado maior de infantaria Raúl Sílvão Loureiro.
Major do estado maior de artilharia
de campanha
Abel N unes Perostrelo do Vasconcelos.
Ca"'itão do estado maior de infantaria
Constantino
Simões Neto.
Capitão do rogimento de cavalaria n." 2 Júlio Baptista
Gonçalves Macieira.

6.°_

Por determinação do Goyêrno da República:
liui,tério

da Guerra - 2,& Direcção Geral
Arquivo

Geral

F,xonerad~ de arquivista geral o tenente-coronel
refor •.
mado, Tomás Augusto Ribeiro, pr-lo pedir.
Arquivista
geral. o tenente-coronel
do secretariado
militar, chefe da La Repartição
do Quartel General da
5. a divisão, António Rodrigues
Brancal.
Estado

maior do exército
L" Direcçilo

Chefe interino da 2. a secção da La Repartição,
o capitão do secreturiado
militar adjunto da mesma secção,
Manuel José da Silva.
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3.' dtvlsllo
Casa de reclusão

Comandante,
o capitão do estado maior de infantaria
Artur Carlos de Barros Basto.
Subalterno,
o tenente miliciano
do quadro especial
do regimento de iufantaria n.? 31 José Ferreira
Peneda.
5." dlvl!lllo
Exonerado
de ajudante
de campo do comandante
o
capitão do estado maior do artilharia
a pé Josó do Pina
Cabral.
In=p eoção

territorial

das fortifioaQões e obras militares

Inspector,
O tonr-nte-coronol
do ostado maior do eng~lIharia, da inspeccão territorial
das fortificações e obras
militares
da 2." divisão José Celestino Regala,
pelo
pedir.
Inspecção

Major, o major
Freire dos Réis,

de infantaria

do estado

maior

de infantaria

Ricardo

8." dlvlRl\o

Exonerado
de chefe do estado maior, o tenente-coronol, -uprnnurnerúrio,
do corpo do estado maior António
do SOIl~a Guedes Cardoso Machado.
Exonl:rado
de encarregado
da instrução militar preparatória,
o tenente-coronel
do estado maior de infantaria
Alfredo Dias Pereira.
Oampo entrinoheirado
Inspecção

dos ser-vrcos

de Lisboa

administrativos

Adjunto,
o tenente do serviço de administração
militar, adjunto da inspecção dos serviços administrativos
da 1.& divisão António Simões Fernandes
Júnior.
Batalh'ão de sapadores

de caminhos de ferro

Comandante,
o tenente-coronel
do estado maior de engenharia Raúl Augusto Esteves.
Capitão da 1.a companhia, o capitão do estado maior
de engenharia,
da Escola do Aplicação do Engenharia,
F\'rnando do Arruda.
Cn pi tão miliciano de caminhos de ferro, do quadro es·
peciul, da 2.& companhia,
o capitão miliciano do caminho~ do f!'rro, rio mesmo quadro. (lo extinto batalhão de
caminhos de ferro, Mizuel Vaz Duarte Bacelar.
Capitão miliciano d~ caminhos de ferro, do quadro es-
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pecial, da 3. a companhia, o capitão miliciano de caminhos
de ferro, do mesmo q uadro, do extinto batalhão de caminhos de forro, António Nunes Correia.
Capitão da 4. a companhia,
O eapitão
do extinto batalhão de caminhos de ferro José Afonso Lucas.
o capitão do batalhão do
Capitão da 5.a companhia,
pentoneiros
Mário Melo do Oliveira Costa.
Capitão da 6." companhia,
o capitão de engenharia do
Parque Automóvel Militar Frederico Maria de Magalhães
Meneses Vilas Boas Vilar.
Capitão da 10.11 companhia,
o capitão do extinto batalhão de caminhos de ferro Júlio Carlos Faria Lapa.
Capitães milicianos,
os capitães milicianos do extinto
batalhão
dos caminhos
do forro José Pais de Almeida
Graça o Rodrigo de Serpa Pimental,
Capitães milicianos do caminhos do ferro, os capitães
milicianos
de caminhos de forro do extinto batalhão de
caminhos de ferro António Cortês de Lobão, Jaime J acinto Galo e Ligório Canas Silvestro da Silva.
'I'enentes, os tenentes do extinto batalhão de caminho
de ferro Orlando Valdcz Tomás dos Santos, Luís Gonzaga dos Santos Moura e Aq uilos José de Oliveira e do
batalhão
de pontoneiros Raimundo
António Rodrigues.

Serrão.
Tenente

supranumerário,
o tenente
supranumerário
de caminhos de ferro Joaquim Fran-

do extinto batalhão

cisco Alves.
Tenente miliciano, o .tenente miliciano do extinto batalhão de caminhos d ferro .Io é d Lenea tre e Távora.
Tenentes milicianos de caminhos de ferro, os teuontes
railiciaaos
de enmiobos de ferro do extinto batalhão de
caminhos de- ferro Álvaro Almeid~ Cruz, Alberto Augusto Pinto Vieira, Arnaldo Cordeiro Crespo, Levy Aníbal do Amaral Macedo, Alfredo da Costa Marques, José
Ribeiro
Silva Lima .Iúnior; José- Fernandes
Alves ..de
Ma.cedo e José dos Santos Salvador Viegas.
Tenentes do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, os tenentes do mesmo quadro. do extinto batalhão
de caminhos de forro Manual José de Carvalho e da Escola de Aplicação de Infantaria
Joaquim 'I'omás Nunca

Pires .
Alferes do quadro auxiliar dos serviços de engenharia"
o alferes do IDesmo quadro da companhia de telegruflstas do praça Amadeu Ferreira Matias.
A1f~res do quadro auxiliar dos serviços de engenha-
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ria, supranumerário,
o alferes do mesmo quadro, supranumerário,
do extinto batalhão
de caminhos de ferro
Miguel Augusto.
Chefe de música, o tenente chefe de música do extinto batalhão de caminhos de ferro Henrique Lopes.
Bibliotecário,
o capitão
capelão do extinto COl'pO de
capelães militares Manuel Alvos Catarino
Batalhão

de telegrafistas

de campanha

Comandante,
o major do extinto batalhão do telegra:fistas Licínio Cantarino Lima.
Capitão supranumerário
da Ln companhia, o capitão
supranumorário
do estado maior de engenharia,
da inspecção territorial
das fortificações
e obras militares da
2.a divisão, Francisco Eduardo Baptista.
Capitão da 2.a companhia, o capitão do extinto batalhão de telegrafistas
Artur Quintino Rogado.
Capitão da 3.a companhia,
o capitão do extinto bata1hão do telegrafistas Fernando
Sales Lougares.
Capitão, o capitão do estado maior de engenharia,
da
Escola de Aplicação de Engenharia Vergílio António Gomes Ferreira
Quaresma.
Capltães milicianos de telegrafistas, os capitães milicianos de telegrafistas,
do estado maior de engenharia,
Joaquim
de Araújo Pereira e Francisco Cardoso Castro e do extinto batalhão de telegrafistas
Armando Tavares Barreto Alves Casquilho.
Tenentes, os tenentes
do extinto batalhão do telegrafistas Ernírcio Leão Maria Magno Teixeira Pinto e Manuel Brás Mertins.
.
Tenente miliciano de tel('grafist&s, o tenente milieiano
-de tf'lflgrafistl\s do extinto batalhão de tolegrafistas
Mannel de Barros Lima,
Tenentes do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, os tenentes do mesmo quadro, da inspecção territorial das fortificações
e obras militares da. 7. a divisão,
João Miguel Fontes Dourado
e do extinto batalhão de
1elegrafistas Joaqnim António Branco,
Alferes do quadro auxiliar dos sorvieoa de ongenharia, o alferes do mesmo quadro do oxtinto batalhão de
-tele{;rafistas António do Sá Pereira do Largo.
Alferes do quadro auxiliar dos serviços de engenharia,
supranumerário,
o alferes do mesmo quadro, supranumerário, do extinto batalhão do telegraâstas,
Joaquim
Fernandes
Pires.
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Batalhão de pontoneiros

Capitão da La companhia, o capitão do estado maior
de engenharia António Casimiro da Costa.
Capitão miliciano de caminhos de ferro, da 4.a companhia, o capitão miliciano de caminhos de ferro do extinto batalhão de caminhos de forro Salvador de Almeida.
Tenente miliciano de caminhos de ferro, o tenente miliciano de caminhos de ferro do extinto batalhão de caminhos de ferro Artur da Silva.
Companhia de sapadores de praça,

Tenente, o tenente do extinto batalhão de telegrafiatas José Caetano Vieira Lisboa, pelo pedir.
Companhia de sapadores de oaminhos de terra
de reserva

Capitão' miliciano de caminhos de ferro de reserva, o
capitão miliciano de caminhos de ferro de reserva da extinta companhia de caminhos de ferro de reserva Luís
de Meneses Correia Acciaiuoli.
Tenentes milicianos de caminhos de ferro de reserva,
os tenentes milicianos .le caminhos do ferro de reserva
da extinta companhia de caminhos de ferro de reserva
António Emídio Abrantes, Leopoldo Schrõter de Oliveira Pires, Arnaldo Campos Ventura o Artur Tropa.
Alferes milicianos do caminhos do ferro de reserva,
os nlfores milicianos de caminhos de forro de reserva da
extinta companhia de caminhos de ferro do reserva Luís
Gonzaga Vanzeler Pereira Cabral, Luís Gonçalves da
Costa Novais e Augusto Gomes Fróis Júnior.
Alferes das tropas de reserva, os alferes das tropas
de reserva da extinta companhia de caminhos de ferro
de reserva Artur de Freitas e José Joaquim Vaz do
Nascimento Bandeira.
E~tad') maior de artilha.ria a pé

Coronel, o coronel do 2.0 batalhão de artilharia
003ta Florido Munhoz Bastos da Fonseca,

de

2.· batalhão de artilharia de oosta

Comandante do 1.0 grupo. o major do estado maior
do artilharia a pé, do Arsenal do Exército, Jo1to Lapa
Fernandes Manuel.
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de campanha

Coronel,
o coronel do regimento
de artilharia
n. o 3
Mal'iallo Augusto Choque Júnior. pelo pedir.
Oapitãos, os capitães, do regimento de artilharia n.? 1}
VI'I'hsimo
José da Silva e Costa. e do grupo de bataria~ III) urtil liar-in a cavalo Nuno Álvaro Brandão Antunes li Rllg(lrio de Paiva Cardoso.
r~'enentes, os ~fm(>utes do 3,0 grupo do regimento de
artilharia
n." 3 Alvaro Tavures Afonso dos Santos, .João
Inácio Bentes Pimenta e Francisco Barba Homem Teles
e do gru (lo de bata rias de artilharia a cavalo Mário Emílio Azinuais de Melu.
Regtment» de artilharia.

n.O 1

miliciano, o tenente miliciano do 3.0 grupo do
de artilharia n." 3 Augusto Nunes Afonso.
Regimento de a.rtilharia. n.O 2
Tenente miliciano, o tenente miliciano do grupo de batarias til) artilharia a cavalo Raúl Baptista Lúcio da Silva.

Tenente
regunonto

Regimento de artilharia

Comandanto,
O coronel,
fredo de Melo Faria.

segundo

n.· 3

comandante,

AL-

3,' grupo

Tenente,
O tenente
do estudo maior do artilharia de
campanha,
da Escola de Tiro de Artilharia
de Campanha, Alberto Frodorico de Carvalho Lima.
Regimento de a.rtilharia n.O 4
Coronel, para os efeitos da alínea b) do artigo 17.0 da
lei n." 798, de 31 de Acosto de 1917, o coronel do
COI'PO do estado maior Alberto Guerreiro
Peixoto e
Cunha.
Regimento de artilharia n.O O
'I'enente, O tenente do grupo de batarias de artilharia
a cavalo Gualdino
Ribeiro Guimarães
de Passos, pelo
pedir.
Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
o tenente do mesmo quadro Anselmo na Mota LObo.
Regimento

de artilharia

n.- 6

Comandante,
o coronel, sl'g'llndo comaudante Joaquim
Loiro d« Faria Guimarães Júnior.
Sl'gundo eomnudante.
o tenente-coronel,
supranumerário, do 3,0 grupo Anacloto Domingues dos ~antos.
Comandante
do 3.0 grupo, O major do regimento de
artilharia 0.0 4, Daniel Augusto Pinto da Silva.
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o tenente do estado maior do artilharia do
João Üarlos Lopes da Silva Martins, pelo pe-

dir.
Grupo de bata."ias de artilharla. a cavalo

Capitão, o capitão do r-atado maior de artilharia de
eampanha João Vasco de Meneses.
Capitão miliciano do quadro especial, o capitão miliciano do mesmo quadro do regimento de obuses de campanha José Augusto Brandão Pereira de Melo.
Capitão miliciano do quadro especial, o capitão miliciano do mesmo quadro do regimento de artilharia n, o 1
Albano Ribeiro Coelho.
Tenentes, os tenentes, do estado maior de artilharia
de campanha Nuno Álvares Guedes Vaz, ficando exonerado de aj udante de campo do comandante da 4. a divisão,
do regimento de artilharia n." 1 Joaquim de Almeida
Baltasar e do regimento de artilharia. n." 3 João de Sousa
Peixoto,
.
Alferes, o alferes do regimento de obuses de campanha Rui da Silva Horta.
Ee.ta.domaior de cavalaria

Major, o major do regimento de cavalaria. n.? 11, Fernando Pereira Coutinho.
Regimento de oavalaria n.· 2

Tenente miliciano, o tenente miliciano do regimento de
cavalaria n.? 8 José Herculano de Góis Dias.
Picador, o capitão do quadro do picadores militares
Francisco António Coelho.
Regimento de oavalAria.n.·

4

Tenente, supranumerário, o tenente supranumerário,
do regimento de cavalaria n." 3 Manuel Guerreiro Mendinhos.
Regimento de cavalaria n.· 9

Tenente, o tenento do regimento de cavalaria n." 11
Domingos de Sousa Magalhães, pelo pedir.
Estado maior de 1n(antana

Coronéis, os coronéis, do regimento do infantaria D.O 23
José Torcato Ramires Leiria, do regimento de infantaria
n.? 35 Jorge Pais de Oliveira Mamede e de infantaria
da guarda fiscal João Estêvão Águas.
Majores, os majores do 5.'> grupo de metralhadoras
Alberto dos Santos Pereira Monteiro o Ricardo Freire
dos Reis.
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Capitães, os capitães, do 3.° batalhão do regimento de
infantaria n.? 2 Frederico Augusto Vidigal Nunes, do
regimento de infantaria D.O 18 Art.IH Carlos de Barros,
Basto, do regimento de infantaria D.O 21 Artur Pinto da
Cunha Leal e do regimento UB infantaria n." 34 João José
Dias, sendo os dois últimos pelo pedir
Tenente, o tenente do regimento de infantaria n.? 20
João Crisóstomo Teixeira Malhoiro ,
Regimento

de infantu.ria. n." 1

Capitão da 7. a companhia, o capitão da bataria de metralhadoras Mário Natal do Prado Coelho.
Tenente miliciano, o tenente. miliciano da bataria de
metralhadoras José Gonçalves.
Regimento

de infantaria.

n.s 2

:3. batalh1l.o

Capitão da 10.a com pau hia, o capitão do estado maior
de infantaria, da 3. a Repartição da 1.:J. Direcção Geral do.
Ministério da Guerra Fernando Augusto Rodrigues.
Tenente, o tenente do regimento de infantaria D,O 24
Mário Baptista Coelho.
Alferes, supranumerário,
o alferes, supranumerário,
do regimento de infantaria n.? 32 Ricardo da Costa
Ivens Ferraz.
Alferes miliciano, O alferes miliciano do regimento de
infantaria n." ~4 Augu.sto da Cunha Machado.
Regimento

de infantaria

n.- 3

Tenente, 0 tenente de infantaria. do distrito de recrutamento n, ° 3 Guilherme Martins Gonçalves.
Regimenta

de infantaria

n."

I}

Alferes, o alferes do 3. grupo de metralhadoras
da Costa Moreira.
0

:Regimento de infantaria

João

n.· 10

Tenente, O tenente do regimento de infantaria n. o 3
Manuel Joaquim Domingurs.
Tenente, supranumerário, o tenente, supranumerário,
dn regimento de infantaria D.O 3 Miguel João Alves.
Regimento

de infan~U'ia

n." 11

Comandante do 1.0 batalhão, o major do regimento do
infantaria n.? 23 Dinis Sobes Pedro de Sá e Melo, pelo.
pedir.
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Regimento de tntnutartn n,v 12
Capitão da 1." com panhia, (J ca pitão do regimento
infantaria n." 3 Custódio António i\lnrques.
Regimento

de infantaria

de

n.· 13

Comandanto
do 2." batalhão, o m jor do 8.° grupo de
metralhadoras
Inácio
Soares Severino
de Melo Bandeira.
Alferes,
suprnn umorário,
o ai f('rf'~, supranumerário,
do regimento
de infantaria
n, ° 20 Herculano
Pereira
Guerreiro.
Regimento

de tufautur ía n • 16

Tenente,
O tenonto
do 3.° batalhão do regimento
infantaria n." 2 Vicente Gonçalves de Almeida.
Regimento

de infantaria.

de

n.O 17

Alferes miliciano. o al teros miliciano do regimento de
infantaria n.? 30 António Joaquim Ferreira,
por motivo
disci plinar.
Regimento

de infantaria

n.· 23

Comandante,
o cOl'OnAI do regimanto
de infantaria
n." 35 António GOIlH'S de Sousa .Iúnior.
Tenente
miliciano cio quadro especial,
o tenente miliciano do mesmo q uadro J osé da Cruz Ribeiro, pelo pedir.
Regimento

de infantaria

n.· 29

Tenente,
o tenente de infantaria
da esquadrilha
de caça Luís do Carmo dos Inocentes,
pelo pedir.
Regimento de infantaria

n,?

1

n.· 30

Comandante
do 2.;' batulhão, o major do regimento de
infantaria n." 3 José C:tsimil'o Vieiru -Io Abreu,
Capitão. anpranumerúrio,
da 9.a companhia, o capitão,
supranumerário,
do (lqta<lo maior dB infantaria,
José de
Matos Lamúria,
por motivo disciplinar.
Tenente,
aupranumor-ário,
o tenente, supranumerário,
do regimento de intunraria
n. ° 3 Joaquim
Tristão
Pereira Pimenta.
Relil,'imento de infantaria n.O 31
Tenente miliciano 00 quadro especial, o tenente miliciano do mesmo quadro <10 rogimonto de infantaria D.O 18
Anacleto Inácio de Campos, pelo pedir.
Tenente miliciano, o tenente miliciano do estado maior
de infantaria Jerónimo Xavier de ~forai8 Sarmento, pelo
pedir.

2.' Série

ORDEM DO EXrnCITO N.o 13
Regimento de infantaria

531

n ,> 32

Comandante
do 1.0 batalhão.
o major do regimento
de infantaria n. o 34- António Fernandes Varão, pelo pe-

dir.

Regimento de infantaria n.s 34
'I'enentes,
supranumr-rários.
os tenentes, snpranumerários, 00 regimento
do infantaria
n," 3 Ernesto Marques Albuquerque
da Silva e Abraão Matias Esmoriz ,
Regimento de tnfanrar-í a n.> 35

Comandante,
Carlos Carreira

o coronel
Pequeno.

do estado

maior

de infantaria

L· grupo de metralhadoras

Comandante,
interino,
o capitão do estado maior de
infantaria Jaime Pereira Rodrigues Baptista,
Capitão da 1.a ba tariu, O capitão do regimento de infantaria n.? 15 Ver~ílio Vurela de Sena Magalhães.
Capitão da 2.u baturia, o capitão do regimento de infantaria n " 5 Joaquim Aureliano Suares da Silva,
Tenentes,
os teneu tos , do estado maior oe infantaria
.Abel de Sena Raposo, 1'~l1géQioGonçalves de ".\Iagalbães
Figueiredo,
Francisco Alexandre
Rodrigues
Pereira Figueircdo
e Aníbal de FlUO Vin..a, do regimento de infantaria n." !) José ;'liaria Emaús Leito Ribeiro, do regimonto de infantaria
II." 7 Raúl Ferreira
Braga, do regimento de infantaria n." lf) 10110 Augllsto da Paixão Moreira, António
Azevedo dos R.·is e Casimiro Moreira
"\Vadington, do regiuivnto
ti" iufuntaria n." 17 Rogério
Abranehes
da Silva, do rpgirnl'nto
de infantaria n." 21
Hipólito João de (lliw'ira Pinto, do regimento de infantaria n." 22 .João Câlldido de Figu.'iredo Valente fi Francisco Uaria Ramos e Silva, do 4. ° grupo de metralhadoras José Maria Coelho da Mota, António Martins Ferreira Júnior,
Artur
António da Concoição e Abel da
Sousa Moutinho () do 5.° grupo dó metralhadoras
José
Vítor Mateus Cabrul.
.1_'o,u('ntes milidallOs do quadro especial, os tenentes
mlhclanos
do mr-srno quadro
do i euimento de infanta.,
o
''"'"
na n 15, IIl'rmínio
de Assunção Castro, do 2.° batalhão do regimento de infantaria n.? 16 David Cirilo Leitão Gonçal V(lS e do 4.° grupo de metralhadoras
António
do Almeida Ahrantt's.
Oficial do quadrn auxiliar dos serviços de artilharia,
o tenente do mesmo quadro Urbano de CaÍl·es.
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Tesoureiro,

o tenente miliciano do serviço de administesoureiro do regimento de cavalaria
n.o,lO. Henrique Carlos de MourA•.
Secretário, o tenente do serviço de administração militar, adjuuto da inspecção dos serviços administrativos
do campo entrincheirado de Lisboa, Raúl M<>nt iro Simões Dias.

1r.a.ção militar,

Companhia de aerostação

de observação

Alfer ss do quadro auxiliar dos serviços do eugenharia, o alferes do mesmo quadro do extinto batalhão de
caminhos de ferro J oaq uim Isidoro Migué.is..
Guarda nacional republicana

Tenente miliciano, o tenonte miliciano do regimento
de cavalaria n." 2, Júlio Domingos Borges Gaspar.
Guarda fisoal

An-

Coronel, o coronel do estado maior do infantaria
tónio Baptista. Justo.
1.· grupo

ele

companhial!lde &d:mtmetraQã.o'lll.1l1tar

O tenente miliciano do serviço de administração mifi..
tar, adjunto da 2.:l Repartição da Direcção Geral <.1.013
Serviços Administrativos do Exército, Mt\nnel António
de Carvalho Martins.
Distrito

de recrutamento

n.O 3

Secretário, o tenente do regimento de infantaria
-Gabriel Martins.

D.o

S

Quadro especial a. que se refere o artigo ô.o
'7:823, do 23 de Novembro de 1'921

do decreto n

j

Capitão miliciano, o capitão miliciano do mesmo qual
dro do grupo de bntarias de artilharia a cavalo RsúNarciso da Costa Guimarães.
Quadro dos ofloi&ls do servtco de adminl8'traçli.o milita.r

O capitão do serviço de administração militar, adjunto
da La secção da inspecção dos serviços administrativos
da 4. a divisão, .Alberto Cassiano Xavier Frazão.
Conselho da Ordem de Santiago da Espada

Ajudante de campo do chanceler, o capitão do estado
maior de cavalaria Eduardo Cósnr Auguato Guerra Quazesma, ficando exonerado do igual cargo do director do
Arsenal do Exército.
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Dtreoçâo Geral dos Transportes

Director, o coronel do estado maior dr engenharia
José Francisco Oorroia Leal, ficando exonerado de chefe
da 1.a Repartição da Inspecção GNal das Fortificações
e Obras Mtlitares.
Ajudante, o capitão miliciano de caminhos de ferro do
quadro especial Júlio Maria Pereira Bõto.
•
E&cola.de Aplioa.ção de Infa.uta.ria.

Oficial do quadro auxiliar dos serviços de engenharia,
o tenente do me mo quadro, supranumorário,
do extinto
batalhão do caminhos de ferro, Boaventura Marques.
Leitão.
Inspecção geral das fortificações e obras militares

Chefe da 1.11 Repartição, o coronel do estado maior de
engenharia Alvaro de Azevedo Albuquerque.
Inspecção

d"ACavalaria DiTisionárhr.

Inspector, interino, o coronel do estado maior de cavalaria António Pinto d Sampaio e Melo.
Esoola de Aplioação de Cavalaria

Adjunto, o major do r gimento de cavalaria
Fernando Pereira Coutinho,

O

D.

11,

Comissão téoaíca de artilharia. a pé

Vogais, os coronéis do e tado maior do artilharia a
pé Franci eo Roberto Guerreiro da 'I'rindado, José Maria Rebelo Valente do Carvalho e Artur Octávio do Rêg()
Ohagas, e o tenente coron I do mesmo estado maior
Carlos Alberto Ferreira Pinto Basto, e o major do mosmo estado maior, com o eurs o do estado maior, João
José Pereira Damasceno, ficando todos oxonerados das
funções que exerciam no Arsenal do Exército.
Comissão técníca

de artilharia

de oampanha

Vogai , o coronel 'lo ostudo maior do artilharia de
campanha Mariano Augusto Choque Júnior o o capitão
do mesmo estado maior Nuno Álvaro Br dão Ântun II.
Oomissão téonica de infantaria;

Vogaia, o coronéis do tado maior do infantaria Jorge
Pais de Oliveira Mamede e Viriato Borges Per ira da.

Silva.
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Ar!'!enal do Exército
Chefe da secretaria
geral, o coronel do estudo maior
de artilharia
do campanha Amílcar Harcíuio Pinto,
Director
da fábrica de material de gUl'rra, o coronel
do estado muior do artilharia
a pó Carlos Augusto de
Passos
Pereira de Castro,
fi('ando oxouorudo ,1(, chr-fo
da seccão técnica do campo outrincheirudo
tl(l Lisboa,
Director
do depósito tor ritoriúl dp material de gUPITa
do Lisboa, o coronel do estado maior de artilhur!a a pé
Luís Maria de Molo Vaz du S" m paio ficando exonr-rudo
do adjunto do sector uorte de UUfl·Sa. terrestre do campo
entrincheirado
do Lisboa.
Director
da fábrica do Chelas, o coronel, na situução
do reserva.
Carlos José dos Suntos e Silva Júnior.
Exonerado
do inspector
do mnterin l de g-yOJ'l'a, o
major de artilharia
a pé João Isidoro Tnvaros ~Iuntano.
Inspectores
do material, os coronéis:
do estado maior
de ar-t'Ihnria
a pé Francisco
Gonenlves,
Munu«] (la
Franca
Dóriu o, do quadro 00 mesmo Arsenal, Frn.ncisco Xavier do Amaral, ficando oxoueradoa,
o primeiro,
de adj unto do sector norte da dl'f(~sa martti ma do caru po
antrinrheirado
do Lisboa 11 o ~w~l1l1do do udjuuto da iu spoccão do material d.., ~n(,l'ra do uu-smo cam po,
Coronol, o coronel do estado maior do artilharia. a pé
Flórido Muuhoz Bastos da. Fonsoea.
Majores,
os maj 01'(> S : (lo estado maior do artilharia
a
pé, da secção técnica do campo ('utrincheirado
(lo Lisboa, Francisco António R('al e, elo estado maior til' artilharia
de campanha,
Acácio A ugusto Correia Pinto e
Josó Mac-Brido Fernandes.
Majores do quadro auxiliar dos serviços do nrtilhnria,
os majol'ps do mesmo quadro José Emfdio Aduuta Fir;l1 iredo do Mendonça o A ntóaio dos Santos.
Júri para

avaliar as provas especiaIs de aptidão para o
pOsto de major, dos Cllpitaos das diversas armas, no
corrente ano,
Vo~al porma.nente,
O coronol
dI,) (>stado maior do cavalaria Carlos Lu'iselo Gú(linho,
Júri para. avalia.r as provas dos o...pit,ãe~ do quadro colonial,

candidatos ao pOsto de m Ijor, no corrente ano
Aju(l<l.nto dH campo do ]ll'f'shlpnt(\, o eapitão do ostntlo
maior <ln ul'tilhnl'ia a I)(~Albano AnHülmú Bttlll. da Costa
Lôbo, fil'lIndo exou0rado
de igual cargo do comandante
da G.a divisão.
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Extinto corpo de capelães militares

O capitão capelão José de Oliveira Morais, bibliotecário do batalhão de sapadores de caminhos de ferro.
7. o-linislério

da Guerra - Repartição do Gabinete

aJ Nos termos do § 2.0 do artigo 3.0 do regulamento

da Biblioteca do Ministério da Guerra, declara-se que as
estações ~ indivíduos abaixo mencionados oforecernm (
mesma biblioteca as publicações (lue se indicam a seguir:
Comissão Permanente do Direito Internacional Marítimo:
Relatório sõbre o problema das águas territoriais.s-:
Lisboa, 1926.-1 folheto.
Comando da guarda nacional republicana:
Emprêqo das metralhadoras li qeirn« na cavalaria.Conferência.- 'I'oncnte-coronel
Mário da C. Bordalo Pinheiro.- Lisboa, 192G.-l folheto.
Educação moral do soldado e a sua honra milita1'.Confor ocia.- Major Ga tão da S. Teixoira.Lisboa, Hl26.-1 folheto.
Ten nto de infantaria An tónio elo Azevedo Bettoncourt:
Juros simples.- A. Bettencourt.Lisboa, 1926,1 vol.
'I'enonte-coronel médico Manuel Rosado Fernandes Gião :
Estudo sobre o recrutamento dos cirurqiôes militares. -J. Estêvão do Morais Sarmento.-l'ôrto,
18!J8.- 1 \'01.
Tenente

de infantaria

«O ointe e trêsJ.-II.

Horácio

de Assis Gonçalves:

de A. Gonçalves.c-c Põrto,

19:.?6.-1 vol.
Coronel de infantaria Alexandre José Malhoiro :
A inrisibilidade
A. Malheiro.-

das tropas na guerrfl modernà--«
Li. boa, 1Ü2G.-1 vol.

Tenente da administração
milita.r Manuel Afonso do
Paço:
Glrias militares pOl'tugvesD8.- A. do Paço.s-- POrto,

Hl2G.- 1 vol.
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b) Declara se que, pela Sociedade Portuguesa da Cruz
Vermelha, foram agraciados com a medalha de dedicação
da mesma Sociedade os seguintes oficiais que são autorizados a usar as respectivas insígnias:

Coronel de infantaria Fernando Astolfo da Costa.
Capitão de infantaria Albano da Costa Pina.
Alferes reformado Alberto Baptista Álvares.

c) Declara-se que<, pela Sociedade Portuguesa da Cruz:
Vermelha, foram agraciados com a Cruz Comemorativa
do 60.0 aniversário da fundação da mesma Sociedade os
seguintes oficiais que são autorizados a usar as respectivas insígnias:
General Tomás António Garcia Rosado.
Capitão de infantaria José Joaquim Pereira- de Castro.
d) Declara-se que o tenente do regimento de infantaria n.? 8 Francisco Cardoso da Silva ofereceu ao ArQllivo Histórico Militar os seguintes documentos de cacaracter histórico militar:
Coücçt1o de legi8laçi1o portu.guetJa desde a última compilaçi10 das ordenações red'g';das pelo desembaroador António Delgado da Silva. - Lisboa, 1828. - D 1791 a
1801.-1 vol,
Idem, idem, de 1811 a 1820.-1 vo1.
"

8.0_

Imistério da GO'erTa- t,a DireeçiG 6eral- P lI.eparlitiit

a) Declara-se que está publicada a lista geral de antiguidades
dos oficiais do exército metropolitano e em-

pregados civis, referida a 31 de Dezembro do 1935.
b) Declara-se que os tenontea-coronois do secretariado
militar António Rodrigues Brancal e António de Matos,
na situação de disponibilidade nos termos do § único do
artigo 1.0 da lei n." 1:250, de 6 de Abril d 1922, deixam de estar na mencionada situação por lhes ter cabido uo respectivo quadro a vago. do referido põsto.
c) Declara-se qne tendo por portaria do Ministério da
Marinha, publicada no Diário do Gov~mo H.O 09, 2.3 sério, do 28 do Abril do corrente ano, sido agraciado com
a medalha de cobre Filantropia e Caridud do Instituto
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<de Socorros ti. ~ aufragos o sargento do secretariado
znilitar abaixo designado, lhe
permitido usar as res-pec'ivns icslguias ~
Segundo sargento n." 2'25, Bossel António de Olivoira.
T

é

d) Veneime to q o nos termos da lei n." 1:668, de 9
-de

temoro de 1924, compete ao oficial cm seguida
mencionado, que pela presente OrÚtm
colocado na situação do reserva:
Tenente-coronel 'Miguel Rodrigues Conteno: 388;$80.
Tem dois aumentos de 10 por conto.
é

e) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disOSiÇÕ03 do regulamento
aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917 :
QU1td..ro dos slI.1'gant1ls do flooretariado

111i.litar

Medalha de prata

Sognndo sargento n. o 170, 'Manuel Couchinho.
Segundo sargento n.? 228, Luís da Fonseca Pereira
Guimarães.
9. o-liainério da G1Prra - 1.· Dil'U'fi' Geral- 2. a R~adiçi.

a) Declara-se que o coronel de artilharia de campanha
Alberto Carlos das Neves e Castro, na si tuação do disponibilidade, nos termos do § único do artigo 1.0 da lei
.n. o 1 :250, de 6 de Abril do 1922, deixa do estar na mencionada situaçãc por lhe ter cabido no respectivo quadro
a vaga do referido posto.
b) Declara-se que o capitão de infantaria, com o curso
do estado maior, em disponibilidade, Carlos António de
Bragança Parreira se encontra prestando serviço como
adjunto da 5. a divisão desde 29 do Maio último.
c) Declara-se que o oficial ao diante nomeado, em disponibilidade, foi mandado prestar serviço na unidade que
lhe vai indicada:
Grupo da b tari9.8 de artilharia

Il. ORVII.IQ

Como comande nto, major do artilharia
J<tlio '('freira da ilva Alogria.

de campanha
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d) Declara-se
q.IHI o capitão do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia,
em disponibilidade,
em serviço lia
Ó. a divisão,
António da Silva Soares, chegou à sua altura pura entrar no respectivo
quadro.

e) Declaru-se que os oficiais ao diante nomeados, em
disponibilidade,
em servico nas unidades
qne lhes vão
respectivamente
indicadas,
chegaram
à sua altura para
entrar nos respectivos
quadros:
Regimento de artilharia n.· 1
Segundo comandante,
o tenente-coronel
de artilharia
de campanha Manuel de Espregueira
Góis Pinto.

Capitão
Guilherme

Regimento de Infantas Ia n.· 20
da 2.a cçmpanhia,
o capitão de infantaria
Spínola de Melo.

f) Declara-se
que o tenente de infantaria,
em disponibilidade,
em serviço na guarda nacional republicana,
Paulo Cúmano foi mandado
prestar serviço, pelo Pedi r,
no regimento de infantaria
n, o 5.
g) Declara se que, por despacho
de 15 do corrente
mês, foi o major do quadro auxiliar dos serviços (ln ongeuharia Viriato autorizado
a usar o nome do Viriuto
Gonçalves,
devendo,
portanto,
o mesmo oficial ser inscrito nos respectivos
registos com êste nome.
h) Declara-se
que o tenente miliciano de infantaria,
do quadro especial, Francisco
de Oliveira Pio deixou. a
seu pedido, de prestar serviço como adjunto da Secretaria da Presidência
da Ropública.
·i) Declara-se

que

fica sem

efeito a determinação

in-

serta na Ordem do Exército u." 11, 2.a série, do corroute
ano, que colocava
no regimento do infantaria
u." 18 O
tenente miliciano de infautaria, do quadro especial, Anacloto Inácio de Campos.
j) Declaru-so que, por portaria de 28 de Maio (11timo,
publicada
no Diário do Govêrno n ," 13~, 2.:\ sério, do
15 do J uuho, foi louvado
o oficial abaixo ind icado
pelos rolovan tos sorviços
q ue prestou na Ropartição
da Expansão
Económica do Ministério dos N gócios .Es-

2.' Série
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trangeiros, pondo em dia a documentação necessana
para retomar a sua interrompida acção, com inexcedível
zêlo, competência e inteligente dedicação pelo serviço:
tenente do 7. ° grupo de metralhadoras Domingos Martins Romão.
lc) Declara-se que fica sem efeito a determinação inserta na Ordem do Exército n." 11, 2.& série, do corrente
ano, que colocou no regimento de cavalaria n. o 10 o tenente de cavalaria Luis Alberto Dias.
l) Declara-se que o coronel de infantaria Júlio Alberto de Sousa Scbiappa de Azevedo exerceu o comando da guarda nacional republicana de 14 a 20 do cor.
rente mês.
m) Declara-se que deixou de prestar serviço no regimento do infantaria n. o 9 o major de infantaria, em disponibilidade, Francisco Rosa Ventura.
n) Declara-se que o major de artilharia a pé, em disponibilidade e em serviço no 1.0 batalhão de artilharia
do costa, Fernando Cardoso de Albuquerque, foi mandado prestar serviço no Arsenal do Exército.
o)
serta
ano,
pitão
Luís

Declara-se que fica sem efeito a determinação inna Ordem do Exército n." 12,2.& série, do corrente
que colocou no regimento de infantaria n. o 6 o cado estado maior de infantaria, supranumsrãrío,
César Rodrigues.

p) Declara-se
Silva comandou
corrente mês.

que o general Bernardo de Faria o
a 1.- divisão do exército de 1 a 4 do

q) Vencimentos que nos termos da lei 1 :668, de 9 de
Setembro de 1924, competem aos oficiais em sezuida
mencionados transferidos para a situação de refo~ma :
Pela Ordem do Exército n. o 12, 2.a série, do corrente
ano:
Coronel de engenharia Manuel José Pinto Osório,
353t$67, sendo: pen ão de reforma, 302635; 0,14 por
cento, 2654; lei 1:332, 48678; do vencimento total
45634 são pelo Ministério do Comércio e 308633 pelo
Mini térío da Guerra; tem dois aumentos de 10 por
cento sObre o soldo.

•
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Major' tIe artilharia a pé Henrique Júlio de Carvalho
Dias, 12M50, sendo: pensão de reforma, 122625; 0,14
por cento, 3625; tem 1 aumento de 10 por cento sobre
o sõldo,
r) Por terem saído com inexactidão novamente se publicam os vencimentos, nos termos da lei 1:668, de 9 de
Setembro de 1924, com que passou à situação de reforma, pela Ordem do Exército n." 12, 2.D. série, do corrente ano, o oficial em seguida mencionado:
Capitão António César Teixeira, 387656, sendo: pensão de reforma, 206625; 0,14 por cento, 5M62; lei
n. o 1:332, 125669; do vencimento total 263690 são pelo
Ministério das Colónias, tendo servido em Angola, e
123;$66 pelo Ministério da Guerra; tem 1 aumento de
• 10 por cento sobre o sõldo,
8) Rectiflcados se publicam os vencimentos, nos termos da lei n." 1:668, de 9 de Setembro de 1924, a quo
têm direito os oficiais na situação de reserva em seguida mencionados, em substituição dos que lhes foram
arbitrados pela Ordem do Exército n, o 24, 2. a sério, de
1924:
Coronel Augusto Alves da Ponseca, 365888; tem 2
aumentos do 10 por cento sobro o sõldo j esta rectificação a partir de 1 de Novembro de 1924.
Capitão Leopoldo de Oliveira o Melo, 208565 j tem o
soldo de major com! aumento de 10 por cent~ sobre o
sõldo,
Tenente Miguol Augusto Ferreira Pinto, !58~36; tem
um aumento de 10 por cento sõbre o sõldo,
é

t) Rectificados se publicam os vencimentos nos termos
da lei n.? 1:GG8, de 9 de Setembro de 1924, a que têm
direito os oficiais na situação do reserva em seguida
mencionados, em substitutção
dos que lhos foram arbitrados pela Ordem do Exército n.? 10, 2.11 sério, do corrente ano:
Coronel Frederico Oom, õ57~81, sendo: 18tH! pelo
Ministério das Colónias, tendo servido om Moçambique;
184t$02 pelo Ministério do Interior, 12G;$51 polo Ministério da Instrução e 228t$56 pelo Ministério da Guorra;
tem 3 aumentos do 10 por cento sobre o soldo.
Coronel Eduardo Frederico Cavaleiro Molquíades,
470t$47; tem 3 aumentos de 10 por cento sobre o sõldo,

..
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Capitão João Joaquim de Almeida, 255617, sendo:
71,580 pelo Ministério das Colónias e 183837 pelo Ministério da Guerra; tem 1 aumento de 10 por cento
sõbre

o sôldo,

u) Rectificados se publicam os vencimentos, nos ter
mos do despacho ministerial de 21 de Julho de 1925,
que manda incluir no cálculo de pensão de reserva a
gratificação diferencial, ao oficial na situação de reserva
em seguida mencionado:
Tenente-coronel José Maria Marques', 197625; esta
rectificação é a partir da data do referido despacho.

v) Declara-se que as vantagens de que trata o § único
do artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio do
1919, modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de
1920, concedidas ao capitão do estado maior dto infantaria Joaquim António Marques Júnior, pela Ordem do
Exército n.? 12, 2.& série, do corrente ano, são por ter
completado o tempo necessário para o segundo aumento
de 10 por cento sôbre o soldo e não o primeiro, como
por lapso foi publicado na mesma Ordem.
x) Declara-se que o coronel de infantaria Severino
Joaquim Gordo, na situação de disponibilidade, DOS termos do § único do artigo 1.0 da lei n." 1:250, de () do
Abril de 1922, deixa de estar na mencionadu situação
por lhe ter cabido no respectivo quadro a vaga do referido posto.
Declara-se que o oficial ao diant nomeado, em disponibilidade, foi mandado prestar serviço nu unidade que
lho vai indicada:
Regimento de infantaria n.· 4

Tenente
pedir.

de infantaria

António

da Rosa Júnior

pelo
'

y) Declara-se que fica sem efeito a determinação ínaerta na Ordem do Exército n.? 12,2.& érie, do corrente
ano, que exonerou de segundo comandante da Escola
de Aplicação de Infantaria o tenente-coronel do estado
maior d ínfantaria Manuel António Voica.
e) Declara-e
que nno p irt nc ao quadro especial,
como por Iapso consta da Ordem do Exército n.? 12,2.&
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série. do corrente ano, o tenente miliciano de artilharia
de campanha
José Domingos Rodrigues
Candeias, que
por deterrniaação
inserta
na referida
Ordem foi transferido para o regimento de artilharia
n. ° 1.

10. o-Ministério da G.erra- f.& DirecçãoGml - ta Repart~áo
a) Declara-se
que o tenente de infantaria,
em disponibilidade,
e em serviço
no regimento
de infantaria
n." 10, António da Encarnação
dos Santos Vieira, foi
mandado
prestar
serviço no 1.0 grupo de metralhadoras.

b) Declara-se
que fica sem efeito a parte da determinação inserta
na Ordem do Exército n." 12, 2.11.série,
do corrente ano, que transferiu
para o 5.° grupo de metralhadoras
o tenente
do 2.° grupo de metralhadoras
António Augusto David.
11. 0_ Ministérioda Guerra- f.& DirecçãoGeral- 3.- Repartição
Condecorados
com a medalha militar
da classe de
comportamento
exemplar, em conformidade
com as disposições do regulamente
aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917 :
Medalha

de ouro

Regimento de infantaria n.· 1
sub-chefe

La companhia:
sargento
ajudante
sica n." 1:146, Joaquim Luis.

de mú-

Regimento de infantaria n." 4
primeiro sargento artífice seleiro-corn." 1:510, Francisco António Vila Verde.

1._ companhia:
reeiro

Guarda naoional republioana
Batalhão
n." 1, estado menor: segundo sargento múJoão António Franco.
sico de 2.11 classo n. o 60/4:512,

Primeiro

4,' oompanhia de reformados
cabo n." 153, Joaquim Gomes.

2.' Série
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Medalha de prata
Batalhão de caminhos de ferro

7.& companhia:
Ferreira.
Segundo
res.

segundo

sargento

n.? 86, Joaquim

Companhia de telegrafistas de praça
sargento n.? 1:a21, Joaquim Nogueira SoaBatalhão de artilharia de guarnição

1.a companhia:
Ferreira.

segundo

sargento

n. ° 761, Vergílio

Regimento de oavalaria n.· 10
segundo sargento n.? 829, Joaquim

3.° esquadrão:
Matias.

Regimento de infantaria n.· 1

La companhia: primeiro sargento n.? 81, João Freire
Pestana de Barros; e segundo sargento músico de 3.a
classe n." 1:159, Joaquim Acácio.
4.11 companhia: segundo sargento n.? 76, Joaquim
Mendes Ramos.
Regimento de infantaria n.· 2
segundo sargento n.? 105, Júlio

9.a companhia:

Di-

var.
Regimento de infantaria n.· 3

1.n companhia:

segundo sargento n. ° 88, Júlio.

Regimento de infantaria n.· 6

11. a companhia:

segundo sargento n. ° 873, Francisco

Correia Sebastião.
Regimento de infantaria n.· 1I:S

1.8 companhia: sargento
Dores Nunes Palrão.

ajudante

n.? 62, Jo11o das

Regimento de infantaria n.· 18

1.a companhia: sargento ajudante n. o 137. Francisco
Augusto Borges de Castro .
.11:& companhia: segundo sargento n. o 883, Joaquim
Cipriano.
Regimento de infantaria n.· 27
segundo sargento n.?

11.& companhia:

731, Firmino

Gomes Camacho.
Regimento de infantaria n.· 31
11 a companuia , primeiro sargento n." 4, FranciscQ

Maria Afonso.
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Regimento de infantaria n.· 32

La companhia, segundos sargentos: n.? 866, Joaquim
Eduardo dos Santos Babo, e n.? 1:043, Joaquim de Melo.
4. a companhia: primeiro sargento n. o 753, Joaquim
da Rocha Moura.
5.· grupo de metralhadoras

1.3 bataria : primeiro sargento n.? 386, Ivo Neves Barreto de Paula, e segundo sargento n.? 460, Joaquim Maria Correia Cardoso.
Escola Militar

Quadro permanente:
de Evora.

segundo sargento n. ° 21, Jaime

Guarda nacional republicana

, Regimento de cavalaria, 4.° osquadrão : segundo sargento n." 199/1:063, Francisco Afonso.
Batalhão n." 1, estado menor: segundo sargento músico de 3. a classe n, ° 133/5:039, Jacinto Alberto Bettencourt, e soldado n.? 30/9:458, Joaquim de Sousa Reimão.
1.& companhia; primeiros cabos: n.? 37/2:344, Francisco Rodrigues, e n." 78/7 :068, João Andrado; segundo cabo n." 158/7:722, Francisco Aires; soldados: n.?
51/9:867, Joaquim da Silva Vieira, e n." 59;8:420, Joaquim da Costa.
2. a companhia: soldado n. ° 175/8:295, Joaquim CO(%o.
3.& companhia: primeiros cabos: n." 58;9:211, Jaime
Domingos da Silva, e n." 145/9:177, João Duarte; soldados: n." 39/8:423, João Manuel Gestosa, e n.? 158/
7:583, ,Jóaquim Cardoso.
4.& companhia: segundo cabo n." 154/7:666, Francisco Joaquim Efe e soldado n.? 81/10:375, João Pereira Júnior.
Batalhão n. ° 2, 4.& companhia: segundo sargento u, °
199;2:114, José Rafael, primeiro cabo n." 65/9ü4, Francisco Henriques j soldados: n." 94;2:084, Jerónimo Candeias Cipriano; n.? 97/4:040, Francisco Cachaço, e n.?
129/5:287, Joaquim da Cos1;p,.
Batalhão n." 5, 1.& companhia : primeiro cabo n.? 19/
1:224, Jo110 Borrega, e soldado n.? 214/629, Joaquim
Carrilho Pena.
Batalhão n. ° 7, 5.11 companhia: primeiro cabo n. ° 1~7/
1:307, Francisco Martins, e soldado n. o 62/2:170, Francisco António do Carmo.
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Medalha de cobre
Regimento de oavalaria n.· 3
primeiro sargento n.? 114, João Joa-

4.° esquadrão:
quim Capinha.

Regimento de infantaria n.· 7

3. a companhia:

primeiro cabo n. ° 78, J oaq uim Lopes

Ribeiro.
Regimento de infantaria. n.O18

12. a companhia:
Maria Cardoso.

segundo sargento

n. ° 60, Joaquim

Guarda naoional republioana

Batalhão n.? 1, estado menor: segundos sargentos músicos de 3.a classe: n." 5/10:592, João Coelho Balsa, e
n.? 64/6:237, Júlio Ferreira da Silva; segundo sargento
ajudante de farmácia n.? 97/10:412, Jorge Andreso.
La companhia: soldados n." 106:/8:065, Júlio Quaresma, o n. ° 187/10:561, J osé Duarte.
2." companhia, segundos cabos: n.? 11/10:ó41, Joãp
António, e n." 69/8:192, Francisco Baptista; soldadosr
n.? 52/1O:585,.Jos6 Luis Ferreira, e n.? 96/10:5tS7, José
Rodrigues.
'3." com panhia, solclados: n. ° 8/1O:5.t3, José Correia,
n.? 84j1O:-!7G, Joaquim Augusto da Cruz, n.? 91/10:682
José Francisco Pôrto Júnior, n.? 94/10:Ói2, José Pedro
Pires, n." 165/8:449, José Pereira, n." 168j8:0GO, José
Marques o 0.° 199j9:6K2, João Gon~alv('s.
4.& compnnhia : soldados: n." "l00/9:89ó, João Poeira,
e n.? 117/9:6fi2, João Vicente.
5. a com panhia : soldados: n. ° 178/10: 148, IIigino Pereira, o n ," 19li/1O:411, João do Nascimento Pereiru.
Batal hão n. ()2, 1. (!OlUp auhia : soldados: 0.° 76/5:295,
Josó Pinto, o o." 1l!i/f):t> 10, José Brito Ruivo.
2." companhia: soldados : n.? 24/;3:215, João Antunes
dos Reis, e n.? 1G2J5:435, Francisco JORe)Ganhão,
3.a companhia: s( ~IIQdo cabo TI.O 88/4:674, José Corfria Mondes:
soldados : 11.° 85/i'):3:37 , José Antunes,
n." 1:?üj4:914, José Di;ts, 11.° 139;4:419, Joaquim .Mend ~, e n.? lGi/2:4U';', José Francisco Neto.
>l.a companhia: segundo cabo u.? 013/4:295, José Furtado i soldados . TI.O 31/j;~01, Joaquim António Assencadas e n." 19l\/:?:775. José Cordeiro.
Bntulhão n.? J. 5.& companhia: soldado n.? 3914:822,
Bernardino Vitorino.
ii
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Batalhão n.? 5, 1.11 companhia: soldados: n." 183/
2:396, João' Mateus, n.? 19~/3:163. Henrique Leitão,
n.? 195/3:143, Alberto Clara e n." 226/2:157, Adelino
Francisco.
Batalhão n. ° 7, 4.:>' companhia : primeiro cabo n. o
82/3:895, João Calisto Caeiro.
5.a companhia, soldados: n.? 22/3:022, João António
Raposo; n.? 43/3:564, António do Carmo Piteira; n.?
47/3:563, João Miranda Faria;
n.? 49/3:979, João
Guerra j n. ° 83/3:862, António Martins; n. o 94/3:893,
Joaquim António e n. o 118/2:963, Américo Augusto.

12. o -linislério

da Guerra- 2.a Direcção Geral- 5. a Repartição

a) Declara-se que o major médico graduado na situação de reserva, Albino de Paiva Curado, constante da
relação publicada na Ordem do Exército n.? 1, 2. série,
de 23 de Janeiro do corrente ano, tem direito a duas
diuturnidades como capitão o não uma como por lapso
foi indicado.
4

b) Declara-se que fica suspenso das funções de serviço,
nos termos do artigo 151.° do Regulamento de Disciplina
Militar, por estar incurso no n.? 2.° do artigo 149.° do
mesmo regulamento, o capitão do quadro auxiliar do
serviço de saúde, da inspecção de saúde da 4.a divisão
do exército, Carlos de Carvalho Lapa.
c) Condecorados com a medalha militar da class do
comportamento exemplar de harmonia com o regulamento
aprovado por decreto de 28 de Setembro de 1917.
Meda.lha de prata.

Major médico do Hospital Militar de Chaves, José
Angusto da Silva Xavier Nogueira.
Major médico miliciano do regimento de infantaria
n." 34, Josó de Almeida Reb(llo.
Capitães médicos, da guarda nacional republicana,
Manuel de Vasconcelos, do batalhão de artilharia de
guarnição, João Calvet de Magalhães Marques da osta
e da guarda nacional republicana, Carlos Cipriano Ghira
Dine.
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Segundo sargento enfermeiro n.? 453 da C. '1'. A. da
Escola ~1ilitar de Aviação,
José Marques Cachnpa Jú-

nior.
l\l:c-c1alha do cobro

1.0 grupo

de companhias

de saúde,

segundo

sargento

n." 2:21-! da 7':' companhia, José Joaquim Gaita,
R.o grupo de companhias do saúdo, PI imeiro cabo n."
1:170 da 6, a compuuhia, João Honrado, e soldado n." 1:37G
da

3,' companhia,

José Guerra.

ri) Rectificados se publicam os vencimentos,
nos termos
do despaeho ministerial
do 21 do Julho do auo findo,
([ue manda incluir no cálculo das pensões de reserva a
gratificaçã.o diferencial aos oficiais em seguida menciona-

110\1:
Coronóis

módicos

(le Miranda

Monterroso

na situação de reserva,
Fomando
3:381 17, Manuel Augusto SoarnM

Valejo 45062G.
13,0-

Rinistério d~ Gnerra- 2,a Direct!io Geral- 6. a Repartição

Condecorado
com a medalha mili tal' da classe de COIUportamento
exemplar em harmonia com o disposto no regulamento
aprovado por dl crcto de 28 de Setembro de

1917 :
Bataria. de artilha.ria de posição
lUednlba

Primeiro

cubo forrador

14.0_lIi8i.lério

de cobre

u.? 147 Júlio

Marques.

da Guerra - Diretflo Geral do! Str~iços AdBliui~tralivos
40 Elército - t.a leparllçáll

a) Declara-se que foi mandado prestar serviço no grupo
dó hutarius de artilharia. a cavalo, corno tesoureiro,
o tenonte do 'ervic,:o do ndmiuistruçí o militar, na disponibilirlnd , cm serviço na l~!\cola. elo 'I'iro de Artilharia de
Campanha,
como t soureiro,
'eraflm Jacinto dos I-Ian-

tos.
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b) Declara-se que é considerado mutilado de guerra,
com 30 por cento de invalidez, nos termos do artigo 2.°
da lei n. ° 1 :467, de 18 de Agosto do 1023, om virtude
de ter sofrido deformação da articulação
tíbio -társica direita num desastre
em serviço de campanha,
o alferes
miliciuno do serviço do udministração
militar, na reserva,
Alvaro Lapa de Oliveira Corroia .

...

c) Declnra-so quo por portaria do 19 do Março do corrente ano, do Ministério das Colónias, publicada no Boletim Militar das Colónias n.? 4, de 10 de Abril do mesmo
ano, foi louvado o tenente do serviço de administração
militar José Bemvindo Correia Raposo, pelo zelo e dedicação que demonstrou
no exercício do cargo de ajudante
de campo do Alto Comissário da República na província
de Angola.
d) Declara-se
que por portaria de 28 de Maio último,
da Direcção Geral do Gabinete do Ministório dos Negócios Estrangelros , inserta no Diário do Governo n.? 138,
2." sério, de 15 do corrente, foi louvado o capitão elo serviço de adminiatrnção
militar Manuel Augusto Iõdmond
dos Santos, pelos relevantes
serviços que prestou na Rcde l~xpansão Económica
do mesmo Ministério,
pondo em dia a documentação
necessária
para retomar
n suuiuterrompida
acção, com inexcedível zôlo, competência o inteligonte dedicação pelo serviço.

partição

e) Declara-se que é Raúl Rodrigues Alves Monteiro, o
não Raúl Alves Monteiro, o nome do primeiro sargento
cadete n, ° 2:433 da companhia de subsistências
do 1.0 grupo
de companhias de administração
militar, condecorado com
a medalha militar de CObl'O da classe do comportamento
exemplar
pela Ordem do Exército n." 12, 2.:1 sório, do
corrente ano, a p. 502 .

.f) Declara-se que o vencimento que cornpoto no capitão do serviço do administração
militar, na situação do
reserva,
António Jacinto de Faria Aguiar do Loureiro,
é 122;550 o não llh'\36, como foi publicado 011. Ordem
do Exército D.O 21, 2.11 sério, de 1924-.
fi) Cond corado com a medalha militar d prnta da
classo do comportameuio
exemplar,
em conformidade
com as disposições do regulamento
aprovado por doer to
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de 28 de Setembro de 1917, o tenente miliciano do serviço de administração militar, adjunto da 2,11 Repartição
da Direcção Geral dos Serviços Administrativos do Exército, João Quilho.
15. 0_ COD'ltllhoSuperior de Promoções
Éditos de noventa dias

•

Pelo Conselho Superior de Promoções correm éditos
dê noventa dias, a contar da data da presente Ordem,
citando os oficiais e sargentos abaixo citados, para, querendo, apresentarem contestação, tendo vis~a dêste proCl1SS0 ou seus representantes
na Secretaria <lo mesmo
Conselho, como recorridos, que são, num processo de
recurso que no mesmo pende. em que é recorrente
Isaúl da Conceição Ferreira. sargento ajudante do regimento de infantaria n.? 24, que recorre da antiguidade
atribuída ao sargento ajudante César da Paz Segurado,
coutando a antiguidade de 8 de Abril de 1925 e portanto
colocado à sua direita na escala.
Recorridos:
Sargento ajudante da mesma arma César da Paz
Segurado; tenentes milicianos da mesma arma: José
Maria dos Santos, Jerónimo Xavier de Morais Sarmento, J'osé Gomes Silveirinha. Carlos Assis. Manuel
Joaquim da Silva Júnior, Herculano Rosado Ramalho,
António Antunes Basílio, Ovídio Alberto, João José,
Filipe Gomes Gonçalves, Artur Centieiro de Almeida,
Sérgio Gatinean Barreto da Cruz, José Augusto Fernandes da Cunha Belo, João Vieira Remexido, António Rodrigues Rogado Júnior, José Pereira Rocha;
alferes miliciano da mesma arma João Maria imões Pereira de Brito; tenentes milicianos da mesma arma:
José António Pombinho Júnior, José Manuel Mendonça,
Luís Gumito Dentinho, Joaquim Augusto Nunes, Jorge
Abel Gaspar Franco, José Carlos Arantes Lopes; sargentos ajudantes da me ma arma: Joaquim de Sousa
Pereira. José Joaquim Capucho; primc'ro sargento da
mesma arrua João Duarte da Costa Júnior; sargento
ajudante da mesma arma Francisco Augusto Borges
de Castro; primeiro Mrg nto da mesma. arma Nicolau
Caeiro 'I'ereno ; sargento aj udante da mesma arma Guilherrnino Morgado; primeiro sargentos da mesma arma:
José Luis Goro 's, José da Fonseca, Laurentino Rodrigues
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dos Santos, Júlio do Almeida Rebêlo de Lacerda;
sargento ajudante da mesma arma Sebastião da Encarnação
Júnior; primeiros sargentos
da mesma arma: José Teixeira
Laranjeira,
Miguel Augusto, Luís Pereira Pedroso G ornes, Américo Augusto Pereira Camoesas, Aristides AI vos
Martins.
Alípio dos Santos Sá; tenentes milicianos da
mesma arma: António Ferreira,
Armando Bettencourt,
Raúl da Conceição Gonçalves Brav9' José da Costa Es,
torninho,
Joaquim
Zuchelí Pinto Tavares,
Argentino
Herculano Seixas, Jaime Nunes Pedro, Carlos Marques,
Carlos Vítor Assa de Brito Queiroga, Joaquim N unos,
José Alves Pereira,
José Delgado, José António Ferreira, Carlos Ascensão, José Pedro Pereira, Bento Teodósio Tomás Cabrita.
António Pedro Correia Limpo de
Lacerda,
José António Vasco Mascarenhas
Júnior, João
de Barros
Amado da Cunha, José do Pêso e Sousa
Benchinol,
António dos Santos Noto, José Gonçalves,
Jacinto Gonçalves Godinho; alferes miliciano da mesma
arma Carlos António Parreiral
da Silva; tenente
milicianos da mesma arma:
Frederico
Coelho de 11el0,
Celestino Sisenaudo
Baptista,
Vitor-ino Frederico Orispim , Felizardo
Pacheco Sarmento
da Concoieão,
António Maria Martins, Aurélio Augusto da Cruz Ferreira,
Artur Joaquim João de Dl'US Figuoirodo, Argílio de Oliveira Rocha, Aurélio de Oliveira Rocha ; primeiros s argentes da mesma arma:
Jo 'é Monteiro Sebnatião, Luciano Fernandes;
sargentos
ajudantes
da mesma arma:
Francisco
dos Heis Pio, Joaq uim Afonso PlOtO, António
Manuel Duruna,
Joaquim
Marques, António da Costa;
primeiros sargentos da mesma armu : Tt-otóuio Cardoso,
Manuel Joaq uim Moreno, Gumerzindo
da Silva, Iiaúl
Videira,
Francisco
Inácio Moreira,
Honório Henriques
Loitão ; sargentos
ajudantes
da lllNHHU arma: Armindo
de Almeida, Horácio Ferreira Saloio; primeiro sargento
da mesma arma
João Rosa ; s:u'gI'ntos ajudantes
da
mosma arma : grnosto Moreirn dos ~antoR, Raúl António de Jesus, Manuel Simões Rosa, Augllsto Vioiru, Martiuiano Augusto ela Silva, JOS(I Curuissão
Vaz Ferreira,
José Correia, João Miguel Gomos.
Éditos do trinta dias
Pelo Conselho
Superior de Promoções
correm éditos
de trinta dias, t1 coutar da data du Ill'PRonto Ordem, citando os oficiais e sal'gl'ntos
abaixo desigundoa,
para,
querendo,
apresentarem
contestação,
tendo vista dõste
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rocesso ou seus representantes
na Secretaria
do mesmo
Conselho,
como recorridos,
que são, num processo de
recur o que no mesmo pende, em que 6 recorrente
Joaquim Casimiro de l1endoàça, primeiro sargento n.? 498
do 2.° esquadrão
do regimento
de cavalaria n." 2, quo
recorre da sua preterição
na promoção ao pôsto de sargento aj udanto.
Recorridos:
Sargentos
ajudantes
da mesma arma: Joaquim José
Amaro, Agostinho Antonio Favita, José Diogo; tenentes
milicianos da mesma arma: Raúl Augusto Nogueira Baptista de Carvalho, Lino Paz Palma Antunes;
sargentos ajudantes da mesma arma.: José da Cruz Monteiro,
Artur
Duarte
Franco;
tenentes
milicianos
da mesma
arma:
António Fernando
Pedroso Quaresma,
António
Simões Freire, Júlio Domingos Borges Gaspar, Rui Pessoa Melícío ; sargentos
ajudantes da mesma arma: José
de Assunção, Gabriel Augusto Gonçalves Braga, Francisco "Martins, Joaquim António Ramos, Teodorico Augusto Palmeira,
Evangolino
Augusto, José Roque, José
Gonçalves Rogado; primeiros sargentos da mesma arma:
Manuel João Nicolau, .Torg da Trindade Vilares, José
Francisco Mngra.. só (I • ilvu ; sargento ajudaute da mesma
arma: José Francisco Barrarias;
primeiros sargentos da.
mesma arma: Angelo Augusto de Sou __
a Neves, Benjamim (!:L Silva Curvalho, António l.lenriques Loureiro,
Eduardo Angm,to Ribeiro, Sebastião de :\1a.t08 da Silva,
Américo Rebõlo da Gama Iliggs e João Tomó.
1l:dito!l de noventn

dias

Pelo Consolho Superior de Promoções correm éditos
de noventa
dias, a contar da data da presente Ordem,
citando os oficiais e surgoutcs abaixo designados para,
querendo,
apresentarem
contestação,
tendo vista dêsto
processo ou seus r0prrsentantrs
na ecrctaria do mo 'mo
Conselho, como recorrido,
que esüo, num processo
de
recu!so que no m srno pende, om que é recorrente
J08('
faria Calado Pereira, primeiro
argento do 4.° grupo de
m?t~'alhadoras,
que recorro do despacho
d
',E_-. A o
Ministro, d 10 de Abril de 192G, no r qu rimento que
apresentou
em 7 de. Iarço último.

Recorrido
.

ergcntcs

tinho Duarte,

:
ajudant

. da mesma

Adélio Ferreira

arma:

da Silva;

António A~o primeiro sar-
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gento da mesma arma João Duarte Casquinho; sargentos aj udantos da mesma arma: Manuel do Nascimento
Costa e David Pratas da Silva; tenente miliciano da
mesma arma Gabriel 'I'oledo Costa; sargentos aj udantes da mesma arma: Samuel da Fonseca, Norberto de
Sousa Cunha, Luís Pedrosa da Silva Campos e Eduardo
Maria Correia Gaspar; primeiros sargentos da mesma
arma: Joaquim Augusto Quaresma, Agostinho Luis Pereira Nunes; sargentos ajudantes da mesma arma: J
lio Rodrigues da Palma e Ivo Guedes da Silva; alferes
milicianos da mesma arma: Artur Jaime Brasil Luquet
Neto e António Joaquim Ferreira; tenentes milicianos
da mesma arma: Eugénio de Loureiro Almeida Fontes, Abílio Augusto Taborda, Domingos José de Freitas;
sargentos ajudantes da mesma arma: Joaquim da Silva
Rebêlo, Mário de Figueiredo, António de Carvalho Sampaio e Joaquim Manuel Vaz; primeiros sargentos da
mesmu arma: António Evangelista, Vítor Brisson ; sargento ajudante da mesma arma Sérgio Augusto dos
Santos; primeiro sargento da mesma arma Sérgio da
Paz Segurado; tenentes milicianos da mesma arma: José
Maria dos Santos, Jerónimo Xavier de Morais Sarmento, José Gomes Silvcirinba, Carlos Assis, Manuel Joaquim da Silva Júnior, Herculano Rosado Ramalho, António Antunes Basílio, Ovídio Alberto, João José, Filipe
Gomes Gonçalves, Artur Contíeiro de Almeida, Sérgio
Gatineau Barreto da Cruz, José Augusto Fernandes da
Cunha Bolo, João Vieira Remexido, António Rodrigues
Rogado Júnior, Josó Pereira Rocha; alferes miliciano
da mesma arma: João Maria Simões Pereira de Brito;
tenentes milicianos da mesma arma: José Anónio Pombinho Júnior, José Manuel Mendonça, Luís Gamito Dentinho, Joaquim Augusto Nunes, Jorge Abel Gaspar Franco, José Carlos Arantos Lopos ; sargentos ajudantes da
mesma arma: Joaquim do Sousa Pereira e José .Joaquim Capucho; prim iro sargento
da mesma arma
João Duarte da Costa Júnior; sargento ajudante da
mos ma arma Fruuciseo Augusto Borges do Castro j primoiro sargentoda mesma arma Nicolau Caeiro Torono ;
sargento ajudanto da mosmu arma Guilhormino Morgado; primeiros sargentos da mesma arma: J 08(' Luís (tomes, José da Fonseca, Laurentino Rodrigues dos Santos.
Júlio do Almoida Rebelo do Lacordn j sargonto ajudante
da mesma arma. Sebastião da Encarnl1~l'lo .J únior ; primeiros snrgontos da mesma arma José Teixeira Laranjeira,
ú-
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M.iguel Augusto, Luís Pereira Pedroso Gomes, Américo
Augusto Pereira Camoosas,
Aristides
Alves Martins e
Ali pio dos Santos Sá; tenentes milicianos
da mesma
arma:
António Ferreira,
Armaurlo Bettencourt,
Raúl
da Conceição Gonçalves Bravo, José da Costa Estorninho, Joaquim
Zucheli Pinto 'I'avares,
Argentino
Herculano Seixas,
Jaime Nunes Pedro, Carlos Marques)
.Carlos Vítor AS!1a de Brito Queiroga, Joaquim Nunes,
José Alves Pereira, José Delgado, José António Ferreira, Carlos Ascensão,
José Pedro Pereira. Bento 'I'eodósio Tomás Oabrita, António Pedro Correia Limpo de Lacerrla, José António Vasco Mascarenhas
Júnior, João de
Barros A mado da Cunha, José do Pêso e Sousa Benchinol, António dos Santos .: eto, .Jo~Ó Gonçulves. Jacinto
Gonçalves
Godinho;
alferes miliciano da mesma arma
Carlos António I'arroirul
(la Silva ; tenoutos milicianos
da mesma urma : Frederico
001'1ho de 11010, Celestino
Si senundo Baptista,
Vitorino Frederico
Crispim, Felizardo Pacheco
armeuto da Conceição, António Maria
Martins, Aurélio Augusto da Oruz Ferreira,
Artur Joaquim João do Deus Fi~ueiredo,
Ar gílio de Oliveira. Rocha, Aurélio de Oliveira Rocha ; primeiros
sargentos
da me ma arma:
José Mouteiro Scbustião e Luciano
Fcrnaudes ; sargentos
ajudautes da mo 'ma arma: Francisco dos Reis Pio, Joaquim
Afonso Pinto. António
Manuel Durnua, JoafJuim Marques o António da Costa;
primeiros sargentos
da "mesma arma: Teotónio Cardoso,
Manuel Joaquim
MorPllo, Gumorzindo
da Silva, Raúl
Videira,
Francisco
Inácio Moreira,
Honório llonriquos
Leitão;
sargentos
ajudantes
da mesma arma: Armindo
de Almeida, II orácio Ferreira
Saloio; primeiro sargento
da mesma
arma João Rosa; sargentos
ajudantes
da
mesma arma:
Ernesto ::\forcim dos Santos, Raúl António de Jus,
Manuel
imões Rosa, Augusto Vieira, Martinirmo Augusto
da Silva, Jos6 Camissão Vaz Ferreira,
Jo. é Correia, João ~1i~ucl Gomes, Isaúl da Conceição
Ferr<,ira, Munuel João Ricardo, Jo '. Pereira, Domingos
António Ferr 'ira
Amadeu .Alves; prim iros surg ntos
da mosma. arnll~: Francisco
:Manuel Camoirão,
Delfim
Jos(} St-'gurado Yieira, Armando
Oarlos da • Uva, António Carlos Kilb rg dt Lima, Uaúl Au~u~to Pol'talete
oolho, Adolfo Afonso, Jo, é Augusto, :Manuel António,
Abt'l Poreira de nlllpos Franco, Jos6 António dos Santos, AmueI Augusto :Martins. Josó Nogu 'ira do Cnrvalh , António Luís da Ounha, .António do Abreu Araújo
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Malheiro, Alcino Joaquim Fernandes, João Am6rico Plácido de Lima, António de Sousa, António Coelho Esteves, Sebastião Ramos Afonso, José Correia Vilola, Franklin Tavares de Oliveira, José Marcelino, António Ferraz de Sousa, Alfredo Loureiro, Sabino Augusto da
Silva, João Freire Pestana de Barros, António Joaquim
Manuolito, José Brandão, Manuel Mendes Soares, Leonel Duarte Grais, Diogo da Cruz, João Carlos Mesquita do.
Mendonça, Francisco Alves, José de Almeida, Manuel Pereira Choça, Aníbal Urbano dos Santos Cordeiro, Américo Pereira Gabriel, J osé Fernandes, José Vaz de Carvalho, Serafim da Silva Lourenço, António Ferreira,
António José da Cunha, Daniel António da Silveira,
António Joaquim de Oliveira Júnior, José Maria Martins, Avelino Teixeira, Nicolau Tolentino Rodrigues,
Francisco José, Roberto Gaspar, Joaquim Matias, Manuel Toscano, José António Carlos, Luís Esteves, José
de Sant'Ana Júnior, José Martins Fangueiro, JOt;6 Esteves, Leopoldo Ferreira Guerra, Júlio Fonseca, Ivo
Neves Barreto de Paula, Joaquim de Matos Rosa, António Augusto. Albertino de Sousa Norte, Alfredo da Costa
Pais, António Lopes dos Santos, António da Rocha Barbosa, Euclides Ribeiro Gomes de Barros, ILídio Venâncio Lima, Geraldo da Costa, António Esteves, Mário
de Jesus Assunção Carmo, Artnr Durand Gradim, João
Cunha, Dimas Olindo de Assunção Magno, Isaac Gonçalves, Joaquim de Matoa, Alexandre Leite, Jos6 Carlos, Francisco Mendes, Abol da Silva Robslo, J os6 Fernandes Ribeíro, Amadeu Cândido da Costa, Manuel Simões Alberto, Alfredo dos Santos, Manuel Gomes de
Sousa, Afonso Lerves Macedo Dória, José da Silva,
António de Oliveira O Silva, João Álvaro Albuquorq ue
da Silva, Emídio José Aires, Alberto Ferreira de Morais . .Ierónimo Simão, António Brás, Alfredo dos Reis,
António Joaquim de Carvalho.
Éditos de trinta. dia.s

Pelo Conselho Superior do Promoções correm Mitos
do trinta dias, a contar da data da presente Ordem, citando os sargentos abaixo designados para, querendo,
apresClntarolll eontostação, tendo vista dêste processo ou
seus representantes na Secretaria do mesmo Conselho,
como recorridos, que" são, num processo de recurso que
no mesmo ponde, om que é recorrente Joaquim Marques,
sargento ajudante da guarda nacional republicana, que
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Rectificação
Na Ordem do Exército n.· 11, 2.' série, do corrente ano, p. 469,
J. 14, oude se lê: ,,5», deve ler-se: «10u j linha 17, onde se lê:
«eoronel», deve ler-se:

"tenente-coronel».

Manuel de Oliveira Gomes da Costa
Está. conforme.

o Director

da L a Direc~io Geral,

MINISTERIO DA GUERRA
17 OE JULHO OE 1926

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

1.o -

Decretos

Presidêneia dll lIinistério
Decreto

n.O 11:866

O Governo da República r'ortuzuosa
há por bem exonerar do cargo de Presidente
do Ministério.
Ministro da
Guerra e interino do Interior o generaL Manuel de Oliveira Gomos da Costa e nomear Presidente do Ministério
e Ministro
da Guerra o general António Óscar do Fragoso Carmona.

Paços do Govêrno da República, 9 do Julho de 1926.Manuel Rodriqne« Júnior - Jaime Afreieo - Abllio Augusfo Valdêe de Passos e Sousa - .Artur Ricardo JorgeFelisberto Alpes Pedrosa,
Decreto

n.O 11:867

O Govêrno da República Portucuesu há por bem oxo~
nerar os cidadãos Filorneno da Câmara
Melo Cabral.
Martinho
Nobre d Ml'lo () João do Almeida rospectivamcnte dn Ministros das Finanças, Negócios Estrangeiros e Colónias,
Paços 00 Govêrno da Ropúbliea, 9 de Julho do 1026.Manuel Rodriqne« Júnior - Jaime Afreiiro - Abílio .11u
gusto Valdês de Passos e 'alisa
Artur Ricardo JorgeFelisberto Alve8 Pedrosa.
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O Govêrno da República Portuguesa
há por bem nomear os cidadãos
Felisberto Alves Pedrosa, João José
Sinel de Cordos, António Maria de Bettencourt
Rodrigues e João Belo respectivamente
Ministros interino do
Interior,
Finanças,
Negócios Estrangeiros e Colónias.
Paços do Govêrno da República, 9 de Julho de lU2G,-

António Ó~car de Fragoso Carmona-s-Bkmuel Rodriques
Júnior - Jaime Afreixo - Abílio Avqusto Valdês de
Passos e Sousa-Artur
Ricardo Jorge--Felisberto
Ai'Ves Ped1'osa,
Minislério da fluerra -Iteparliçáo
Decreto

n.O

do Gahinele

11:860

Atendendo
aos altos sorvíços prestados
pejo coronel
de infantaria,
actualmente na situação de reserva, Adolfo
Almeida
Barbos a, no Corpo Expedicionário
Português,
onde exerceu
durante largo prazo o comando interino
de uma divisão com comprovada cornpo tônciu, inteligoucia
e muito zôlo, fazendo sentir beneficamente
a sua acção
disciplinadora
nos subor-dinudosv rlando-Ihos
por vezes,
em cil'cun~tfLUcias bastante
críticas, exemplos do coragem o abnegação,
e não tendo sido devidamente
recompensado, o que fi tantos outros tem sncedido:
Em nome da Nação, o Govõrno da República Portugnesa decreta, para valor como lei, o seguinte:
Artigo
1.0 E promovido a general, continuando
na
mesma situação, o coronel do infantaria,
na situação de
reserva, Adolfo Almeida Barbosa.
Art. 2.° Fica revogada fi It'gislacão em contrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento
e execução
do presente
decreto
com
fÔI'ça de lei pertencer
o cumpram
e façam cumprir o
guardar tam intoiramente
como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Ropartlçõee
o façam imprimir, publicar e correr. Dude nos Paços do Gov('1'1l0 da
República,
em 3 de Julho do 1926. - Manuel de Oliceira

Gomes da Costa - António Claro - Manuel Rodrigues
Júnior - Filomena da Cãmara Melo Cabral .- Jaime
Afreico=« António Ó~car de Fraqoso Gamaria -Abllio
.Augusto Valdêe de Passos e Souxa - Armando Humberto
da Gama Ochoa - Artul' Ricardo Jorge - Felisberto Al'Ves Pedrosa.
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liUlSlérlo da Guma- 2.a OlretSão Gml- i a Urparll{.ão
O Governo da República Portuguesa,
sob proposta do
Ministro da Guerra, decreta que, nos termos da lei u, o
1:817, de 12 de Agosto, e decreto n." 11:077, de 14 de
Setembro
de 1925, se pague o subsídio mensal de 6/; a
D. Ak-xandrina
do Nascimento
Silva e suas filhas Idalina Ferreira
da Silva, Euulia Ferreira
da Silva a Maria J ulieta Ferreira,
viúva e órfãs do tenente, reformado, Vicente Ferreira,
e a D. Doolindn Amélia Soares
de Sousa Sanches,
viúva do coronel de infantaria Luis
Augusto de Sousa Sanches.
O :\linistro d Guerra. assim f) tenha entendido e faça
executar.Paços do Govêrno da República, 10 de J ulho
de 1921i. - António ÓSca1' de Fraqoeo- Carmona -1't'la·

·lI.uel Rodrigues Júnior.

2, o_Por

decretos de 3 do corrente mês:
Dtnislérro da: Gue[ra - Rl'partição d. Gahiaelt

Condecorado
com a. medalha
de prata da classe de
valor militar,
com palma, o segundo sargonto do quadro dos sargentos
do secroturiudo
militar Manuel Couchinho, por se oncoutrar n.is condições do § 2.° do artigo 3.° e artigo 4." do regulameuto
da modulha militar
de 28 de Setembro
de 1917, alterado
pr-lo decreto
n.? 6:093, de 11 de Setembro
de HH9, e n.? 3,0 do artigo 1.0 do decreto n." 11:649, do 7 de Maio do corrente
ano.
liaistério da Guerra - t... Iliretçáe Geral- I. a Re"artição
Quadro do seoretariado

militar

'l'enente:coronpl,
O major
do mesmo
quadro
José
Carlos Afonso Barroso, uos termos do artigo 1.0 da lei
n.? 1:340, de :!5 do Agosto de 19j2, ccutaudo a antieuidade desde 11 de Março do mesmo ano.
e

lilislllrio da Gu~rra - i.a Iltrecçáe Geral- P

ltpartiçãe

Hpj~itado O rrcurso
interposto
perante
O Conselho
Superior
do Promoções pelo coronel do quadro auxiliar
dos serviços de engenharia. Joaquim Gomes Ma.ugénio,
por o ter sido fora do prazo legal.
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Rejeitado
o recurso
interposto
perante
o Conselho
Superior
de Promoções
pelo tenente de artilharia
a pé
José Vítor Nobre da Costa Pereira, por o ter sido contra as disposições legais.
Regimento de infantaria n.· 2
5.° batalhão

Tenente
miliciano,
o atferes miliciano
Cunha Machado, nos termos dos artigos
do decreto de 25 de Maio de HH1, contando
desde 1 do corrente mês.

Augusto
da
429.° e 432.°
a antiguidade

DisponibilidaJ.e
O tenente de artilharia
do campanha,
adido, com lieença ilimitada, Sidónio Bessa Pais, por estar ao abrigo
do artigo 1.0 do decreto n.? 11:214, de 30 de Outubro
do ano findo.
Adidos
O capitão do estado maior de cavalaria Alberto Farir;
de Morais e os tenentes, suprunumcrários,
do infantaria
da guarda nacional
republicana
João da Encarnação
A bellia e do regimento de infantaria
n." 27 Alfredo de
França
Dória Nóbroga, os dois primeiros
por' torem
sido roquieitados
para desempenhar
comissões de serviço
dependentes
do Ministério das Colónias, respectivamente
nos termos da 1." parte do artigo 1.0 do decreto de 20
de Novembro de 1914 o do artigo 7.° do mesmo decreto,
e o último por lhe ter sido concedida licença ilimitada.
Reserva
O capitão, supranumerário,
do estado maior de infantaria Alberto NUIl(>s Rascão, por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junea hospitalar
de inspecção.

Hini~lérlO da Guerra _1.3. Direcçán Grral-

3 a Revarli~á~

Rejeitado
o recurso apresentado
perante o Oonsolbo
Snperiol· de Promoções pelo alfores, suprunumcrário,
do
regimento
de infantaria
n. o lb Francisco Nunes da Conceição Caetano, por o ter sido em contravenção
do preceitos legais.
Extinto o recurso apresentado
perante o Conselho Superior de Promoções pelo sargento ajudante n. o 247 da
do regimento de infantaria n. ° 16, Júlio
Ó.lI companhia
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Capelo Franco Duarte, por ter declarado desistir do recurso por êle interposto,
no uso da faculdade que lhe
dá o artigo 39.° do regulamento
do Conselho Superior
de Promoções.
Ministério da Guerra-

2. Direcção Geral- !i.a Repartição
11

Regimento de infantaria de reserva n.· 24
Capitão médico miliciano de reserva, o capitão médico
miliciano do rE'gimcnto de infantaria
n.? 24 Francisco
António Soares, e tenente médico miliciano da mesma
unidade António Marques Martins da Silva, nos termos
da nlínoa b) do artigo ~. ° da lei n, ° 743, de 24 de Julho

-de 1917.

Distrito de reorutamento n.· 24
Capitão médico miliciano da reserva territorial,
o capitão módico miliciano do regimento de infantaria n.? 24
Louronco Simões Poixiuho, nos termos da alínea c)
artigo 2.° da lei n.? 743, de 24 de Julho de 1917.

no

Baixa. do serviço mt1itar
Capitâo médico miliciano do l't'gimento de artilharia
n.? b AIUP]'ico de Sousa Camões, por ter aido julgado
incapaz de todo o serviço pela Junta Hospitalar
de Ins-

pecção.
Binistério da Guerra -Ilirecçío

Ilml Jos Serviços Allminislratilog

dlJ Ettrrllll - ~.n il~parllf;ão

Adjunto, o tenente miliciano do serviço de administração milit»r, do quadro especial, adido, Alípio do Mendonça, que de regresso do Ministério do Interior so apresentou cm 2G de Junho do corrente ano.
Concedidas
as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.') do decreto n." 5:570, do 10 de Maio do 1919,
alterado pela lei u." 1:039, de 28 de Agosto de 1920, e
dospachos ministeriais
posteriores,
aos oficiais do serviço de administrução , militar ao diante nouieados : a
contar de 22 de Fevereiro de 19~5, ao tenente miliciano
Luis António de Oliveiru ; a contar de 30 do Novembro
do mesmo ano, ao major Fruncisco Filipe de Sousa, e :1.
contar de 25 (lO Abril do corrente ano, no tenente Arnuldo Brnsão , por terem completado ro,.pectivamelltp 8, 25
c 8 IlHOS do serviço efectivo como oficial, nos termos (las
rllfcridas determinações.
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Por decretos de 5 do corrente mês:

3.0_

lfilllstério da Guerra- f • a Direqio Gera1- 2. a llepar!içifl
Reserva
O general, vogal do Supremo Tribunal Militar, Tomás
Antóuio
Garcia Rosado,
nos termos do n. o 4. o do artigo ~. o do decreto de 25 de Maio de 1911.

linislério

da Guerra - f.1k Direcção Geral- 5. a Reparlição

1.· Tribunal Militar Territorial de Lisboa
Auditor,
o bacharel
Amadeu Vítor do Miranda Monteiro.
2.· Tribunal Militar Territoria.l de Lisboa
Auditor, o bacharel José Charters
de Azevedo Lopes
Vieira .

. 4. 0_

POI'

decretos de f O do eorrente mês:

&Iillislério da Guerra _1.11 Direcção Gera!- 2.a R"parli~áo
Coucedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 0.° do decreto n." [):570, do 10 de Maio do 1919,
modificado
pela. lei 1039, do 28 de Agosto do 1920, a
contar das datas que lhes vão desiguadas,
aos oficiais
om seguida mencionados:
Engenharia
Mojor, João 'I'amagnini de Sousa Barbosa, na InspscçAo do Serviço Militar dos Cumiohos de Ferro desde 1
de Dezembro
do 1~25, por ter completado o tempo do
serviço efectivo desdo a sua promoção a tenente necessário pura o primeiro aumento de 10 por cento sõbr o

sõldo.

Artilharia. 8. pé
José do Pina Cabral, no Estado
Iaior de
Artilharia a Pé, desde 1 de Dezembro do lfl:?:->,por ter
completado
o tempo do serviço efectivo desde a sua promOQl'to a tenente, necessário
para o primeiro aumento do
10 por conto sõbre o sóldo.
Capitão,

2. Série
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Artilharia de campanha
Coronel,
Alfredo de Melo Faria, comandante
do regimento de artilharia
n.? 3, dosdo 14 de Novembro de
1925, por ter completado
o tempo de serviço efectivo
desde a sua promoção a tenente, neeessúrio parll o se·
gundo aumento de 10 por conto sõbre o sõldo.
Major, Daniel Augusto
Pinto da Silva, no regimento
·d0 artilharia
n." 6, d sde 1 de 'ovf'mbro de 1924, ficando nula e de nenhum efeito 3. parte do decreto de 2
de Iaio de 1925 4UO lhe concedeu 'IS mesmas vantagens, por ter completado
o tempo de serviço efectivo
desde a sua promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sõbre o sõldo.
Capitão,
João Vítor Ferrr-ira da Fonseca, no Arsenal
do Exército
desd
1 de Dezembro
de 19"25, por ter
completado o tempo do serviço efectivo desde a 1'U promoção fi tenente,
nece sário para o primeiro aumento
de 10 por cento sõbre o soldo.
'I'enento, António Rnf:H'1 :\1a.ri. de Noronha da Costa
Paulino,
adido no Ministério
das Colónias desde 1 de
Outubro
do 1925, tenente miliciano, Abtlio Gonçalves
Garcia,
no regimento
do artilharia.
0.° 3 desde 24: de
Dezembro
do 1\)25, por terem completado o tempo do
sorviço efectivo como oficial, neces ário para o primeiro
Aumento do 10 por cento sobre o soldo.
Cavalo!"1a

Major, Fernando
Pereira
Coutinho,
na Escola do
.Aplicação do Cavalaria,
desde 26 do hio do Hl2G, por
ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial,
uccossário pam. o primeiro aumento de 10 por conto sõ-

bre o soldo.
Infantaria

Augusto, no rczimento do infandosdo 1 do Novembro do 19:H, António Pedro da Rosa, na di rponibilidudo, desde 1 do Novombro
de 1925, por torem completado O tempo de serviço elecCapitães:
taria n.? 9,

tivo

como

Henrique

oficial,

necessário

para

o primeiro

aumento

de 10 por cento sôbro o sõldo,
T<>nrntes: Acácio Norbcrto
de Carvalho,
adido, no
Ministério
das Colónias, desde 2 do Setern bro do 11)24,
Manuel do .Jt"U
Pire- adido, no Ministério das Colónias desdo 3 d Fover iro de H125, .Toão Arruda Pc
I' ira, no regimento
(1 mfantarin n.· 2, Manllcll\L rques
Pinto, António
Nazareth
amolino lOusa Salvndor e

5ti4
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José Lopes Abegão no regimento do infantaria n.? 28,
João Baptista Cardoso de Brito, na guarda nacional republicana, desde 6 de Maio do 19~5, ficando nula e de
nenhu m efeito a parte dos decretos de 11 do Julho e 7
de Novembro de 19:?5, que lhes concedeu as mesmas.
vantagens, José Gil, na guarda nacional republicana,
desde 18 do Junho de 192G, toueutos milicianos, João
Boavida, no estado maior de infantaria, desde 1 de Novembro de 1924, Antero Albano da Silva Cabral, no.
regimento de infantaria n.? 17, desde 2 do Junho de
1925, ficando nula e do nenhum efeito a parte do decroto de 29 de Setembro de 1U25, quo lhe concedeu as
mesmas vantagem, João Toscano, adido, no ~linist6rio
das Colóuias, desde 1 de Fevereiro de 192G, Josó Delgado, no regimento de infantaria n.? 15, Jaime Nunes
Pedro, no r.-gimento de iufautaria n.? 16, desde 20 de
Maio do 192G, por torem completado o tempo do S01'V1<;O efectivo como oficial, uocessario para o primeiro.
aumento de 10 por cento sobre o sõldo.
, Quadro auxiliar dos serviços de artilharia.
Tcncntes : António Eugénio da Silva Cnrrujoln,
no.
regimento
de artilharia
de montanha, Torcato Patrício,

no Arsenal do Exército, Manuel Simões Tojo, nu disponíbilidade,
desde G de Maio do 1U2f>, ficundo nula e de
nonh um efei to fi parto dos decretos do 5 do Setembro o
19 do mesmo mês de 1025, qne lhes concedeu as m0Smas vantagens, por torem completado o tempo do sorviço efectivo como oficial, necessário para o primeiro
aumento de 10 por cento sobre o soldo.
Quadro dos oficiais chefes de músioa.

'I'enentes : -Iosé Pereira da Silva, no regimento cip infantaria H.O 20, José António do Lima, na inactividade
'por motivo do doença, desde ~O do Dezembro do 1025,
Henrique Lopes, 110 batalhão do sapadores de caminhos
do forro, desde 6 <1(1 Maio cio 10:W, por torem completado o tem po do serviço efectivo como oficial, neccssárlo
para o primeiro aumento do 10 por conto sobre o soldo.

Nula o de nenhum efeito a parto do docroto do 2G de
Ahril de lü:!4 quo pl'OmOVllu a alfOJ'0s, conservando a
}lutento do tennnto para o re~illlonto do infulltllrin n. 14,
o tenente miliciano Loonel II(llli Lobao Forl' ira, pOl' om
U
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tempo competente
tcr requerido
para ReI' julgado
ao
abrigo da lei n.? 1:548, de 2:> do Fevereiro de 1924, e
eOll8eqÜ(~lltemcnte a sua inclusão no quadro especial de
que trata o artigo 5.0 do drecroto n. ° 7:8:2:3, de 23 de
Novembro de 19:H.
Brigada. n. o 1 de oaminhos de ferro
miliciano de artilharia
de campanha,
o tenente miliciano
de artilharia
de campanha
de reserva
José de Almeida Costa, nos termos do § 1.0 do artigo 2.° da lei n.? 743, de ~4 de Julho de 1917.

Tenente

4. grupo de 'ba.ta.rlas de reserva
Alferes miliciano de artilharia
de campanha do rosorva, o alferes m-Iiciuuo do regimento de artilharia
n.? 1
Manuel de Lacerda de Almeida, DOS termos da nlínon fI)
do artigo 2.° da lei n." 743, de 24 de Julho de 1917.
0

Regimento de infantaria. D.O 16
Alferes, o sargento aj udante do regimento de infantaria n.? 1 António
arniva, contando a antiguidade,
para
todo
os efeitos, desde 1 do Novembro de 1926.
Distrito de reorutamento n,· 18
miliciano de reserva territorial,
o alferes miliciano de reserva do regimento de infantaria
de reserv a
n.? 18 José de Oliveira Pinto, nos termos da alínea ')
do artigo 2.° da lei n,? 74H, de 24 de Julho de 1917.

Alfore

Disponibilidade
de cavalaria, piloto aviador, António
de
80llSI1 Muia, que, pelo decreto
1l.0 11:769, de 24 do rnôs
findo. foi rciutcgrudo
no serviço do exército c o alferes
de artilharia
de catupanha,
adido, .om licença ilimitada
António
de Lima Corroia.
por estar ao abrigo do [tJ'~
tigo 1.0 do decreto 0.° 11:314, de 30 de Outubro do ano
findo.
Adidos
Oapitão, graduado,
o tononte do infantaria,
adido, ('JIl
!H'l'\'iço no Ministério
da. Colónias, Fausto (lo Queir,)7.
Guedes de Almeida,
nos termos da lei 11. o 1 ::340, de 2f>
de Ago'ilto do 1022, contando a antlguidade
de (lfl 11 de
Mar~o do mesmo uno.
O tcnonto-coronn]
Joaquim
Maria da Costa Monteiro,
os capitãos Leopoldo
Leal Dia e Vergílio da ilva Ca-

O capitão
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listo, todos do ostado maior de infautaria,
e o tenente
do estado maior de cavularia José António Mor ais, por
torem sido roquisitados
para dosempenhur
comissões de
serviço dependentes do Ministério das Colónias, o primeiro nos tormos do artigo 56.u do decreto n.? 7:029,
de 16 do Outubro de 19~0, o segundo e terceiro nos
termos da La parto do artigo LOdo decreto de 20 de
Novembro do 1\314, e o último nos termos (lo artigo 7.0
do mesmo decreto.
Reforma
O general, na situação do reserva, António Augusto
de Oliveira G uimarães, por ter atingido o limito do idade, nos termos do n." 2." do artigo 3.° do decreto do 25
de Maio de 1911.
O capitão do regimento de infantaria n." 16 António };)sari::\to da Silva Cruz, nos termos do decreto
n.? 1O:0~J9, de 17 do Setembro de 19:34, por ter sido
julgado incapaz de todo o serviço pelas juntas a quo se
refere o mesmo decreto.
Minislfrio da Iluma-

t.· Dil'l'fÇfwGeral-

3.a Reparti~o

Rsjeitado
O recurso
npresentado
poranto o Conselho
Superior
de Promocõce
pelo sargento
ajudante n." 70
da 9.~ companhia
do regimento
do lnfuntaria n." 8 Augusto Vieira, por o ter sido fora. do prazo legal.
R0jeitado
o recurso
apresentado
perante o Conselho
Superior do Promoções
pelo sargento
ajudante
n. o 389
da 9.a"compunhia
do regimento do infantaria n.? 31 Ernesto Moreira dos Santos, por ser manifestamente
ilegal.

5.°_ Portariar.
Por portaria de 23 de Junho liltlmj}:
Ministério da Guma -.lIcVltrti~ão do Gahillel~
A tendendo nos serviços prestados
11(>10 g'plHll'al,
nu :situação de reserva, António j\ ugusto do Oliveira GuimnrlJ,(~!\ DO Jesrmprnbo
elo lugar (lo director do Depósito
de Prisioneiros
cm Angra do Ileroísmo,
manda o 80'
võrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
louvar o referido oficial polu lenldado (l proficiência
no
desempenho
da sua missão.

ORDEM DO EXERCITO

2.' Série

N.o 11

Por portarias de 3 do corrente ês:
lillÍslério da Guerra - Rtpartiçit do Gabinele
"Manda o Govõrno da República Portuguesa,
P lo Ministro da. Guerra,
que seja nomeada uma comissão composta dos oficiais abaixo mencionados.
dos quais o primeiro será o presidente
o o último o secretário.
para
fazer o ostudo da campanha no Norte da Província do
Moçambiqúo
durnute Sl Grande Guerra na parte respeitante às operações
efectuadas pela coluna do comando
do falecido
tenente-coronel
de artilharia José Luís de
Moura Mendes:
General Tomás de Sousa Rosa;
Coro~el (lo infantaria,
na situação do reserva, N ai-ciso
Leopoldo
Henrique de Srgurado
Achemanu,
em serviço
no Ministério
das Colónia ;
Coronéis do corpo do estado maior Gonipro da CUI\ba
do Eça Costa Fr ita o Alm ida e Eduardo Augusto do
Azambuja
Martin ;
'l'enente-coron
1 J infantari
António LOIH.\S Mateus.

linisléri. di 6mr.t - f.& Dire~~ Gtral- 3. a n~jialtíção
Admitidos

•

no Asilo de Iuválidos Militares da Priuccsá
D. Maria Boneditu os primeiros cabos n.o. l:llf) da ti."
compauhia
de reformados,
Joaquim Raimundo Baptista,
o ~3:?-A da 3. n divisão do Depósito Militar Colonial

Manuel
artigo

Sebastião,

pOI' lhC" aproveitar

4.° o o disposto

lamento.

no artizo

6.°

a condição

5.:1 d~

do ro. pectivo

rogu-

6.°_ Por determlnaçio do Govêrno da RepúbJlea.:
Ministérioda Gil

rrl -

2.a Diretçiio Geral _ I.a Repartição

da 1.a secç o, O (' pit o do stado
cavalaria Lui António de Carvalho Viegas.
Adjunto

10r do
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UiOlslério da Guerra - Direcção Geral dos Serviços AdmiDislrallvo~
do Elércllo - 4. a Rrparliçao
Adjunto,
o tenente do serviço de administração
militar, tesoureiro
da Inspecção
do Serviço Telegráfico
Militar José Rôla Pereira do Nascimento.
1." ))lvlslo

Oficial do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
interino,
o tenente
do mesmo quadro, do regimento de
artilharia n, o 3 Vasco Henriques
do O.
Inspecção dos servíçoe. administrativos
Adjunto,
o tenente do serviço de administração
militar, tesoureiro
do regimento
de infantaria
n." 17 Francisco Maria Ramos Valente.
.
Campo entrtncherrado

de Lisboa

Secçüo técnico.

Ohofe,

coronel do estado maior do artilharia
a pó
Carlos Augusto do Passos I'ereiru do Cnstro, ficando
exonerado,
a S(>11 pedido, do director da Fábrica de Material de Guerra.
O

Supremo Tribunal Militar
Exonerado
de ajudante
de campo do vogal, general
Tomás
António
Garcia Rosado, o capitão do estado
maior de cavalaria
Luís António
de Carvalho Viegas.

Capitão,

O

Estado maior de engenharia
do batalhão de pontoueiros

capitão

Ricardo

Pereira Dtas.
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro
Tenentos
do quadro auxiliar
dos ser-viços do ongenharia,
os teuontes do ffiMIDO quadro António Arsénio
Rosa Bastos o da inspecção do serviço telogràfico militar Carlos de Melo.
Batalhão de pontone íros

Capitão

miliciano do caminhos
do forro, \10 quadro
cspvcial,
dn 2,a companhia,
o capitão mili-iano do caminhos de ferro, do mesmo quadro, da inspecção terri-
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torial das fortificações
e obras militares da 6.a divisão
António Augusto.
Tenente,
o tenente da companhia
de sapadores
de
praça José Caetano Vieira Lisboa.
Alferes do quadro auxiliar dos serviços de engpnhal'ia,
supranumerúrio,
o alferes do mesmo quadro, supranumerário,
da companhia
de sapadores de pra~a Manuel
Maria Marques Cavaleiro.
Batalhão de telegraftstas de campanha
Segundo comandante,
interino,
tónio Gomes Ferreira
Quaresma.

o capitão

Vergílio

An-

Estado maior de artilharia de campanha
Tenente,
José Paulo

o tenente do regimento
de artilharia
de Sousa Rêgo, pelo pedir.

n.? 1

Regimento de artilharia n.· 1
Capitão da !1.a bataria, o capitão do estado maior d
artilharia
de campanha
Vicente Roberto Garcia de Carvalho.
Regimento de artilharia n." 3
Sogundo comandante,
O coronel do regimento
de artilharia n. o 5 Oarlcs Luís Monteiro.
Tenente,
o tenente da butarla n. o 1 do artilharia de
montanha José Francisco Baleisão do Passo.
Regimento de artilharia n ,>

G

Segundo coniandantc,
o tenente-coronel,
chefe do distrito do recrutamento
n. o 32, José Severiano
Faria do
Abreu.
Grupo de batarlas de artilharia a cavalo

Segundo
de

comandante,

intorino,

O

capitão

João Vasco

MUllOSf'S.

Capitão miliciano do qu, dro especial da 1.~ bataria, o
capitão n~iliciauo do rnÜ::!IDO quadro José Augusto Brandão Peroira do 111010.
Capitão miliciano do quadro especial da 2. ti batarin,
o capitão miliciano do mesmo quadro Albano Ribeiro
Coelho.
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Ee.tado maior de cavalaria

Tenente, supranumerário,
o tenente, supranumerário,
do regimento de cavalaria n." 4 Manuel Guerreiro Mendinhos, pelo pedir.
Regimento

de oavalaria

n.· 2

Tenente, o tenente do 1.0 grupo de esquadrilhas
aviação «República» Antero Fernandes.
Regimento

de

de oavo.lo.ria n,> 3

Tenente, O tenente do regimento de cavalaria n." 1
Carlos Afonso de Azevedo Cruz Ohuby.
Regimento

de oavalaria

n.v 6

Capitão, supranumerário,
cerra-fila do 1.0 esquadrão,
o capitão, supranumerúrio,
do regimento de cavalaria
n." 10 João Jacques Sardinha da Cunha.
Regimento

de cavalarta

D.O

11

Capitão, o capitão do estado maior de cavalaria, adjuntu do serviço do recenseamento de animais e veículos
da 6. a divisão, José Pereira de Sousa.
Estado maior de infantaria

Coronel, O coronol do regimento de infantaria n. o 22
João Augusto da Costa, pelo pedir.
Capitão, o capitão de infantaria José da Cunha Amaral Pinto Fernandes.
Tenente, o tenente do 3.0 batalhão do regimento do
infantaria n.? 2 Francisco da Costa Correia,
Tenente, supranumerário,
o tenente, supranumerário,
do regimento de infantaria n.? 34 Ernesto Marques AIbuquorque da Silva, polo pedir .
• 'I'enente miliciano, o tenente miliciano do 3.° batalhão
do regimento de infantaria n, o 2 Domingos José do Preitas.
Regimento

de infantaria

n.O 1

Tenente miliciano do quadro especial, o tenente miliciano do mesmo quadro, adj unto do arquivo histórico-militar, José .Iouquim Cortes das Dores,
Regimento

de infantaria.

D.O 2

3.' batalhão

,,_ Tenente miliciano, o tenente miliciano do regimento
de infantaria n." 24 Emílio Nunos.

2." Série
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Regimento de infantaria. n.· 6
Comandanto, para os efeitos da alínea e) do artigo 437. o
do decreto de :!5 de Maio de 1911, o coronel do regimento de infantaria
n,o 34, para os mesmos efeitos, José
Fruncisco
da Graça.
Tenente,
o tenente do regimento
de infantaria
n." 7
Manuel José Loureiro,
por motivo disciplinar.
Regimento d.e infa.ntaria n.· 10
Tenente
miliciano do quadro especial, o tenente miliciano do rnestno quadro, do regimento de infautarra n.? 8,
António ~faria de Sousa. Pinto.
Regimento de infantaria. n.· 11
'I'enent is, os tenentes
do 3.° batalhão do regimento
de infuntaria
D.O 2 José Maria
Brás e Alfredo Newton
Frnnco.
Alferes, suprauuuierário,
o alferes de infantaria,
8Upranumorúrio,
da guarda nacional republicana
Joaquim
Augusto tios Santos Alberto.
Regimento de infantaria. U.· 14
Capit1'lo da 5.n companhia, o capitão do estado maior
de infantaria
Armelino Almiro da Silva, pelo pedir.
Regiment

de ~nfantarta. n.· 16
2 • h"tolh-'o

S('~undl') comandante, o major, supranumcrúrio,
do regimento de infantaria n. ° 7 Josó )[aria Vale de Andrade.
Regimento de infantaria D.· 20
Comandante
00 3. o batnlbão,
O major
do regimento
de infantaria
n.? :30 Luís Gonzaga Cardoso de Meneses
Pinheiro, p -Io pedir.
.
Regimento de infantaria n.· 27
Tenente.
O tenente
de infantaria
na guarde
fiscal
Ernesto da Ressurreicão
Borges Acciaiuoli.
Tenente, suprnuumerário,
o tenente, supranumsrárío,
do 2.0 batalhão
do regimento de infantaria
n ," lô José
de Ascenção Poreirn de Oliveira, pelo pedir.
R(lglmeuto de infantaria D.· 30
'I'encnte miliciano do quadro ospocial , o tenente
ciano 00 1OC'.1ll0 quadro, do regim nto de infantaria
Rogério dos Santos.

milin." 8
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Regimento de infantaria n.· 34

Segundo comandante, o tenente-coronel do regimento
de infantaria n. o 20 José Augusto Faria Blanc.
Comandante do 1.0 batalhão, o major do estado maior
de infantaria Afonso Henrique Barbeiros Pinto.
Capitão da 2.& companhia, o capitão do regimento de
infantaria H. 20 José Marcelino Barreira.
Capitão, supranumerário, da 9." companhia, o capitão,
supranumerário, do estado maior de infantaria, Rodrigo
Faustino, por motivo disciplinar.
Tenentes, supranumerários,
os tenentes, supranumerários, do regimento de infantaria n. o 3 Alfredo Ribeiro
Gomes de Barros e do regimento de infantaria n. o 8
António da Rocha Nunes.
Tenente miliciano do quadro especial, o tenente miliciano do mesmo quadro, do 3.° batalhão do regimento
de infantaria n. o 2 Armando de Oliveira, Pimontel.
O

6.· grupo de metralhadoras

Alferes, supranumerário,
do regimento de infantaria
pedir.

o alferes, supranumerário,
n.? 23 António Veiga, pelo

3.· grupo de companhias de administraçã.o militar

Tenente do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço, secretário do conselho udministratlvn
da Escolo Militar, Francisco Augusto Gouveia.
,
Guarda fisoal

Tenente, o tenente do regimento de infantaria n." 11
Fernando Augusto da Câmara Lomelino.
Diatrito de reorutamento n.· 33

Exonerado de secretário,
do Carmo Forçado.

o tenente reformado Pedro

Inspecçâo geral das fortidcaçlies e obras militares

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de engonharia, o tenente do mesmo quadro, do batalhão do sapadores ele caminhos do ferro, Manuel Josó do Carvalho.
Escola de Tiro de Artilharia de Campanha

Subalterno. o alferes do regimento de artilharia n. o 4:
Alfredo de Oliveira Leito.

2.· Série
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Escola Militar de Aeroatação

Tesoureiro, o tenente miliciano do serviço de admínistração militar, tesoureiro da companhia de aorostação de
observação, Jos6 Martins dos Santos .Loureiro.
Comissão técníca

de artilharia

a pé

Vogal, o major do estado maior de artilharia
João Isidro Tavares Montano.
Comissão técníca

a pé

de remonta

Tesoureiro, o tenente miliciano do serviço de administração militar, do 7.0 grupo de companhias do mesmo
serviço, José ,M:arccos.
Colégio Militar

Comandante de companhia, o capitão do estado maior
de infantaria Baltasar de Brito Xavier.
Instrutor auxiliar de equitação, o tenente do estado
maior de cavalaria llelder Eduardo de Sousa Martins.
Arsenal do Exército

Exonerado, a seu pedido, de chefe da secretaria geral,
o coronel do estado maior de artilharia de campanha
Amflcar Barcíuio Pinto.
Fábrica

Exouorado

de Material

do diroctor,

sorva, Leopoldo Cândido

de Guerra

coronel, na situação
Rodrigue .
O

de ro-

JUri para avaliar as provas dos oapitães do quadro 0010-

nial, oandidatos ao pOsto de maJor, no corrente ano.

Vogal, o tenente-coronel

do estado maior de infanta-

ria José Joaquim Oanlíão,
7.0-linistério

da Guerra - Reparlição do Gabinele

a) 'rendo sido agraciados pOI' Sua Ma.; stade o Rei do
Espanha com a 1.a classe da Ordem do Mérito Militar
de Espanha os oficiai
m eguida mencionados é-lhes
permitido, em conformidade com a di .posições d'o regulamento
das Ordens Militares Portuguesas,
aceitar
aquelas mercês e usar as respectivas insígnias:
Tenento de artilharia de campanha Luís Mena e
Silva.
Tenentes do cavalaria Amadeu Buceta Martins e António Marques do ou a Rosa.
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b) Declara-se

q no por portaria do Ministério das Code 17 de J unho último, inserta no Diário do Govêrno n.? 146, de 24 do mesmo mês, foi nomeada uma
comissão composta dos oficiais abaixo mencionados para
proceder
com a maior urgência
à regulamentação
das
bases para a reorganização
do exército colonial já aprovadas e mandadas põr em execução pelo Govêrno, podendo a comissão
agregar
a si os oficiais que julgar
conveniente para a boa e rápida execução dOR trabalhos
de que
encarregada:
General Ernesto Maria Vieira da Rocha.
Coronel do corpo do estado maior Luís Augusto Ferreira Martins.
Coronel do corpo do estado maior Genipro da Cunha
de E<,:n Costa Freitas e Almeida.
Coronel de artilharia
de campanha Alberto César Faria Graça.
Coronéis ele infantaria
António Baptista
Justo e Manuel Augusto Rodrigues
da Silva Lopes.
Majores:
de cavalaria
Francisco
Xavier
da Cunha
Aragão
o de infantaria
António
Germano
Guedes Ribeiro de Carvalho o António Leito de Magalhães.
lónias

é

8. 0_ \linislério da Guerra_1.& DirecçãoGeral-i.-

Reparli~o

a) Declara-se
que o capitão do secretariado
militar
António de Matos foi autorizado
a usar. o nome de António Correia Marque do Matos, pelo que devo ser inscrito nos respectivos registos com êsto nome.

b) Declara- so que o tenente-coronel
do secretariado
de que trata a alínea b) do n. o 8.0 da Ordem do
Exército n." 13, 2.:1 série, de 30 de Junho último, é Ma-

militar

nuel do Matos e não António de Matos,
cionado na referida Ordem do Exército.

como foi men-

c) Condecorados
com a medalha militar da classe de
comportamento
oxomplar, em conformidade
com as disposições do regulamento
aprovado
por docroto de 28
de Setembro
de 1017:
'Medalho. de

Oapitào

Capitão

OlU'O

Seoretariado militar
:Mú.rio Rodrigues
de Oliveira.
António José Gouveia.

"2.- Sórie
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E.xtinto corpo de capelães militares

Capitão capelão Manuel Rolão Correia,
Reformados

Capitão Joaquim Antunes Galho.
Alferes do Batalhão n. o 1 da guarda fiscal José
Cruz Barroso.

da

l\'~edalbade prata

Extinto corpo de capelães militares

Capitão capelão Celestino Cândido do Vale.
Seol'etariado Militar

Alferes
Alferes
Alferes
Alferes

o

João Farinha.
Luís Freire.
António do Andrada.
Américo Pires Loureiro.

9. -linisI6rio

da Guma - I. II Dirrc!ão Geral- 2. & B.eparliçi.

a) Declara-so que o oficial ao diante nomeado, om disponibilidade, em serviço na unidade que lhe vai indicada, chegou à sua altura para entrar no respectivo
quadro:
Regimento de cavalaria n .• 3

Tenente, o tenente de cavalaria Décio Tito da Silveira
Freitas.
b) Declara-se que o tenente de infantaria, em disponibilidade, José da Cruz foi mandado prestar serviço, pelo
pedir, no regimento de infantaria n, o 21.
. ~) Declara-se que .0 tenente de infantaria, em disponibilidado, João GraCiano de Jesus Gomes Almendra, foi
mandado preetur serviço, pelo pedir, no f(\O'imento de
infantaria n." 30,
b

°

d) Doclara.sn quo o capit
de infantaria, em disponibilidade, José Pedro Canelas foi mandado prestar serviço, pelo pedir, como comandante da 1.a companhia,
no regimento do infantaria n." 17.
e) D clara- o quo o capitão d infantaria Baltasar Moreira do Brito Xavicr, quo na presento Ordem do Eeér-
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cito é colocado como comandanto de companhia do Colégio Militar, acumula as funções dêste cargo com as de
ajudante de campo do general José Augusto Simas Machado.

f) Declara-se
que o tenente de infantaria,
em disponibilidade, Matias Rodrigues
Figueira
Júnior foi mandado prestar
serviço no 3.° batalhão do regimento de
infantaria
n. ° 2.
g) Declara-se
que o tenente-coronel
de infantaria,
em
disponibilidade
e em serviço no regimento
de infantaria
n." 17, Eduardo Bandeira de Lima Júnior passa a pt'estar serviço no regimento do infantaria n.? 35, como segundo comandante,
p=lo que devo SOl' mandado
apresentar na referida unidade.
h) Declara-se
que o tenente do infantaria,
em disponibilidude, Vergilio Pereira
Estrêla do Oliveira se encontra prestando
serviço no regimento de infantaria
n." 7.

i) Declara-so
que
Cândido Augusto
do Carvalho
Salgado o não Cândido Augusto Ribeiro Salgado, como
por lapso foi publicado, o verdadeiro
nome do tenente
de artilharia
do campanha,
que, pela Ordem do Exército n.? 12, 2.n série, do corrente ano, foi colocado no
,regimento
de artilharia
n." 1.
é

que, pelo Boletim Milita» das Colónias
ano, foi condecorado
com a medalha
militar de prata da classe de comportamento
exemplar
o tenente de infantaria Joaquim Felizardo 'I'aborda Velez
Caroço.
}) Declara-se

n." 5, do corrente

k) Condecorados
com a medalha militar da classe do
comportamento
exemplar,
em conformidade
com as disposições do regulamento
aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917 :
Mct.1.a.lha de

ouro

Coronel do estado maior do infantaria
res Guedes Vaz.
Capitães do estado maior de ínfuutaria
çalvos Dias e do rogimouto de infautaria
Teixeira de Faria.

António

Álva-

António Gonn.? 2~ Alberto

2.' Série
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Medalba de prata
Capitão do regimento do infantaria n. o 24 João José
Vinagro.
Tenentes:
do estado maior do artilharia
de campanha
Alexandre António Moura de Azevedo;
do regimento de
infantaria
n." 3 António Joaquim Borlido de Carvalho;
miliciano,
de infantaria,
em serviço na guarda nacional
republicana,
Armando Vitorino Ribeiro e Eduino Ramos ;
de infantaria,
em serviço na guarda fiscal, Arnaldo José
Claro da Fonseca, o miliciano José Raposo, e na situação de reserva, em serviço no distrito de recrutamento
n. o 28, António de Castro Lopes.

l) Vonclmentos quo nos termos da lei 1 :668, do 9 de
Setombro
de 1924, competem
aos oficiais em sezuida
mencionados
transferidos
para a situação de reserva:
Pela Ordem do Eixér iito n. o 12, 2. a série, do corrente
ano:
General João Alves Camacho, 80H,540, sendo : pensão
de reserva, ó046i lei n." 1:3;~:3,30~tS-!0; tem cinco anos
de general.
Coronel
de infantaria,
Alcino da Costa Machado,
353,.5ü3. seudo : pensão de reserva 289tS08;
0,14 por
conto 151578; lei 1:;):32, 48/$77;
do voncnnouto total
40tS08 são Ministério das Colónias, tendo servido em Moçambique o 31a,s55 pelo Ministério da Guerra;
tom dois
aumentos -lo 10 por cento sõbre o soldo.
Pela Ordem do Exército n. o 13, 2.:1 série, do corrente

ano:
do ínfantnria
Lúcio Carolino de Melo Leito
Lôbo,
:301615, sendo: pensão de reserva
300lí96; lei n. o 1:33~, 60; 19; tem dois aumentos de
por cento sobre o soldo.
Coronel do quadro auxiliar dos s rviços do artilharia.
J osó An~,~sto do Quadro',
354- til, sendo : pensão (lo resorva. 26D609; 0,14 por cento 3671' lei n. o 1:332
da

Coronel
Gama

86601.
Pela presente

10

'"
Ordem do Exército:
General
Tomás
António
Garcia Rosado, 1.024lí24,
seudo: pensão <1(' reservu, 50·Mj 0,14 por cento, 91~49;
lei n.? 1::33:3, 428~75; tem cinco anos d.\ gt>fwral.
Capitão de infantaria Alberto Nunes Rascüo ~29tS15,
sendo: pensão de reserva
1756, 0,14 por conto, 91580;
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lei n." 1:332, 44t535; do vencimento total4JM8
são pelo
Ministério
das Colónias
tendo servido om Angola
e
1841$67 pelo Ministério da Guerra,
m) Vencimentos
que nos termos do decreto n, o 10:099,
de 17 de Setembro de 1924, competem ao oficiai em seguida mencionado,
que pela presento Ordem do Exército
é transferido para a situação do reforma:
Capitão de infantaria
António Evaristo da Siva Cruz,
f>58tSüG, sendo : pensão de reforma, 390/)G8, sendo 1:?2t556
pelo Ministério
das Colónias,
tendo servido em Meçambiq ue e 268612 pelo Ministério da Guerra ; 30 por cento
de invalidez, 117620; 10 por cento sõbro o total, 5CMl78; .
'tem 2 aumentos de 10 por cento sôbro o soldo.

n) Rectificados so publicam os vencimentos, nos termos do despacho
ministcriul
do 21 do Julho do 1935,
que manda incluir no cálculo
da pensão do reserva li.
gratificação
diferencial ao oficial na situação de reserva
em seguida moncionado :
Capitão Alberto
Correia Pinto de Fig-ueirl'do Pimontel, 157~7i;, sondo: 25M8 pelo ~[inistério das Colónias,
19t$72 pelo Ministério Interior o 112658 pelo Ministério
da Guerra;
tem 1 aumento do 10 por cento aóbre o
sôluo.
Esta rectificação
é a partir da data do ref rido despacho.

o) Rectificados se publicam os vencimentos, nos termos da. lei n. o 1 :6G8, de 9 do Setem bro de 19::?4, a q uo
tem direito o oficial na situação
de reserva
em seguida. mencionado,
m substitutção
dos que lhes foram
arbitrados
pela Ordem do E-réi-cito n." 24., 2.a sério, do
1924:
MHjOl' Filipo Augusto Jácome do Castro, 224;S10; tem
2 aumentos de 10 por conto sobro o soldo.
p) Declara se que passa a fazer parto do quadro
special, a qU(\ se refere o artigo 5.° do decreto n. 7:8213,
do 23 do Novembro
de 1921, por se achar ao abrigo da.
lei )).0 1:548, de 25 de Fever iro do 1924, O tenente
miliciano de infantaria. Leonel Helli Lobito Ferreira.

q) Dcclnra-so
vares

Coelho

quo o alforcs do infantaria
passa a contar a antiguidade

Cesário Tado referido

2.' Série
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pósto desde 1 do ~ ovem bro de 1924., ficando su pranumerário rm todos os postos até passar à reserva, nos
termos do § único do artigo 10.0 da lei de 31 do Agosto
do 1915.

1') Declarn- se q ue o capitão de infantaria, oro disponibilidade,
.José da Cunha Amaral
Pinto Fernandes,
chegou ii, sua altura para entrar no respectivo
quadro.
s) Declara-se
que a determinação
referente à oxoneração
do coronel,
na situaeno
do reserva,
Leopoldo
Cândido Ródriguos,
do director <la Fabrica do Material
de Guerra,
publicada
na presente
Ordem, deve consídorar-so
como tendo sido publicada. na ONZem do Etcército n.? 13, 2.a série, <10 corrente ano.
t)

Dccluru-sc

que o capitão do cavalaria, piloto aviaA,Qtónio do Sousa Maia, foi

dor, cm disponibilidnde,
mandado
prestar
servico
treino e depósito.

na esq uadrilha

de aviação

do

II) Declaru.ac
que o tenente do infantaria, eru dispoIlibilidadt', Manuel do :\Ione os fie Melo Vaz do Sampaio,
foi mandado
prestar
serviço no 3.0 batalhão do regimento do infantaria n.? 2.
V) Declara-se
QU0- o alfores
de artilharia de campauha
Alfredo
de Ollveira Leito , que na presente
Ordem do
Exército 6 colocado na escola do tiro de artilharia do
cam panha, tinha sido transferido,
por nota, do grupo de
batar'ias
do artilharia a cavalo paru o r gim nto de ar.

tilharis n ," 4.

10. o-lIiui~lério da Guerra - I.' llir r~[1O Geral _ 3.a. neparti~ãII
J)(I~lara-so que tendo sido concodhln por portaria publicadn no Diário do norêrl1O n.? 2nD, :3." sério, de :H'
do Dezr-m 1)1'0 de 1925. fi. m dalha (1 cobre de Filantropia o Caridade do Instituto do So 01'1'08 a Nâufragos,
ao
st>gundo snrgcnto
Alfredo
Nunos da Mota, n. o 084 do
1.o esquadrão do },I'gil (nto dn eanll. ria n. o 1, llH' 6 permitido usar
rpsp 'tiva in. í"'ni:.!.
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Repartitão

Rectificados, se publicam os vencimentos nos termos
do despacho ministerial de 21 de Julho de 1925, quo
manda incluir no cálculo da pensão de reserva a gratificação diferencial ao oficial em seguida mencionado:
Major médico graduado do na situação de reserva Albino de Paiva Curado, 12M46.
A rectificação supra ó a partir da data do referido
despacho,

12,o _ Ministério da Guerra - 2." Direcção Gcral- G.a Repartição
Condecorado com a medalha militar da classe de comportamento exemplar, em conformidade com [IS disposições do regulamento aprovado pelo decreto de 28 do
Setembro de 1917:
Regimento

de cl\valario. n,· 3

~:l.odl\Jhu do col)re

Primeiro cabo onformelro hípico u. ~ 45, do 3,0 esquadrão, António Duque Marriço.

13.0--Bioistério

da Guerra - Direcção lIeral dos Ser"lços AdmillistratiyoA
do Exército - f.8 Repartição

a) Vencimento que compete ao tenente-coronel do serviço de administração militar Joaquim Gregório Gon~alves que, pela Ordem do Exército n." 12, 2,a s6rie, do
corrente ano, passou à situação (10 roforma: 204632.
b) 1)01' o Almanaque do Exército, rof 'rido :\ 31 do Dezembro do 1925, ter saído com incxactidõos na parto
quo diz respeito a? Serviço .<1<' Administração
Militar, publicam-se as segUlntes rectificações :
l\T ajor Alípio Ferreira, situação, adido;
Capitão Jorgo Carl-is da Costa, capitão, no de Abril
de 1918:
'I'enonto miliciano Armando Henriques Mousinuo da
Silveira Barata, situação, ó,o grupo de metralhadoras.

2.' Série
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Condecorados com a medalha militar do prata da classe
de comportamento exemplar, em conformidade com as
disposiçõrs do regulamento aprovado por decreto de 28
de Setembro de 1917:
1.' dhlsllo

Inapecção dos serviços administrativos

Tenente miliciano do serviço de administração
Luís António de Oliveira.
1.0 grupo de oompa.nhias

de administraQão

militar

Tonente miliciano do serviço do administração
Manuel Duarte Pereira dos Santos Ribeiro.
Guarda

militar

militar

na.cional republicana

Tenente do serviço de administr-ação
Eugénio de Castro Rodrigues Soares.

militar Joaquim
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2,1 Sérre

Conselho Superior de Promeçêes

Éditos de cento e oitenta dias
Pelo Conselho Superior
de Promoções
correm éditos
de cento e oitenta dias, a contar da data da presente
Ordem, citando os oficiais e sargentos abaixo designados, para, querendo,
apresentarem
contestação,
tendo
vista dêste processe
ou seus ropresentantes
na Secretaria tio mesmo Conselho,
como recorridos,
que são,
num processo
de recurso
que no mesmo pende, em
que é recorrente
o sargento
ajudante
do regimento de
infantaria
n." 31 Humberto de Almeida BltlTOS da Silva
Rumos. que recorre do indeferimento de um requerimento
em que podia a sua intr-rcalação
na lista do concurso
extraordinário
pura primeiro
sargento,
realizado
em
Abril de 1916,
Recorridos:
Alferes da mesma
arma: António Augusto Machado,
João Pedro, José Alvos Viana, Raúl Baptista Corroia,
João Ferreira,
Alfredo Pelicano
de Brito e Abreu, Álvaro José do Carvalho,
Manuel de Jesus, Luís Nunes
de Brito, António Lopes Duarte, José Paulino dos Santos Oliveira, Filipe Cardoso Calhaucas,
Mário Pinheiro,
Jorge de Vasconcelos
de A vila, José Mourato Chumbol,
Avelino Hilário Ribeiro; tenente da mesma arma Diogo
Martinez
de Lima;
alferes da mesma arma: Arnaldo
Henrique
de Carvalho,
José de Matos; sargentos ajudantes da mesma arma: Dolfino José Segurado Vivirn,
Armando Carlos da Silva, Raúl Augusto Portalete Coelho, Adolfo Afonso, António Saraiva, Anacloto da Cruz
Gregório, António
Beato, António Paula,
Duarte
MiIitão, José Pedro Pires, Armínio Ferreira
de Almeida
Cruz, José Alfredo da Fouseca,
José Gonçalves,
AI·
fredo Mi~ll('is, Júlio Capelo Franco
Duarte,
António
Augusto Flores, Afonso Neves, Carlos de Araújo Castro Fráguus,
Alberto Escoto. Amadeu Acácio Salgado
Dores, João Augusto Rólo Gonçalves,
António Feliciano
Correia Branco, João llormigo
Dias Marques, António
Marques de Figueiredo,
José António de Almeida, :\fanuol de J esus Rebêlo da Cruz, Leonel José de Sousa,
Domingos
Fernandes
Pedro,
.JOi:1Ó Júlio
de Almeida
Sobral,
Joaquim
Pedro Fernandes,
Manuel Rosa da
Costa, José N unos Harroso,
Manuel José Domingues

2.' Série
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Peres, Luís António Ramires,
Raúl da Oruz Pereira,
Américo da Silva Freitas,
Jaime Pereira da Silva Sabino, Ernesto António dos Santos, Jaime Carlos Correia
Mota, António Júlio Teixeira de Sousa, Mário Alcobia,
Afonso lIenriq ues Baptista
Campos ; tenente miliciano
da mesma arma Emílio Nunes;
sargentos
ajudantes
da
mesma arma: António José Pinto da Silva, António
Vieira Teles de Meneses.
Éditos de trinta. dias

Pelo Conselho Superior
de Promoções correm éditos
de trinta dias, a contar da data da presento Ordem, citando os oficiais e sargentos abaixo dosiguados,
para)
querendo,
apresentarem contestação,
tendo vista dês te
processo ou seus representantes
na. Secretaria
do mesmo Conselho, corno recorridos,
que são, num processo
de recurso
que no mesmo pende, em que ó recorrente
o sargento
ajudante
do regimento
de cavalaria
n.? 2
José Francisco
Barradas,
que recorre da sua colocação
na lista de antiguidades
publicada na Ordem do Eirérctto
n." 8, 2.n série, de 23 de Abril do corrente ano.
Recorridos:
Tenentes
milicianos
da mesma arma; António Fernando Pedroso Quurosma, A ntónio Simões Freire, Júlio
Domingos
Borges Gaspar, Rui P<,ssoa Melício ; sargonto~ ajudantes
da mesma arma: José do Assunção,
Gabriol Augusto Gonçalves Braga, Fruueisco Martins, Joaquim António
Ramos,
Teodorico
Augusto
Pulmoiru,
Evangelino
Augusto,
José Roque, Josó Gonçalves Rogado;
primeiros
sargentos
da mesma arma:
Manuel
João Nicolau, Jorge da Trindade Vilaros, José Francisco Nagrassó e ilva.
Éditos de trinta dias
Pelo Oonselho
uporior de Promocõos correm éditos
de trinta di~s, a contar da data da presente Ordem, citando o oficial sargento a] udauto abaixo dosiguudo para,
querendo,
apreson tar conte tação,
t(>11<10vista dõste
processo
ou seu rcprceentunto
na [ecretaria
do ID<'Smo Consolho,
como recorrido,
que é, num processo
de recur o qu
no moamo ponde, cm qup
recorrente Raúl António de Jesus,
argento ajudante do reó

I
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gimento de infantaria n." 35, que recorre da antiguidade
que conta no seu actual põsto do sargento ajudante do
regimento de infantaria n." 3 João Duarte Casquinho.
Recorrido:
\

Sargento ajudante da mesma :arma João Duarte Casquinho.
Obituário

1926
Junho 15-Capitão,
reformado, Alfredo Voillot.
»
24- Primeiro contínuo Luís Autóuio ,
Julho 3-Tenente-corouel
do serviço de adminiatração militar, na situação de reserva, Antônio QllÍrino da
Luz Malt?8.

Reot:ifioação:
Na
1.40,
se lê
doro,

Ordem do Exército n.v 13, 2.' série, do corrente ano, p. 525
onde se lê: «Largo», deve ler-se : "L'l~o" P: 5 ~2, 1. II onde
Migueis, deve ler-tio Miguon« j p. 53 l, L L6, 011,[0 ~~ P: I-ddeve ler-se Isidro.

António
.Está conform •

o

Óscal' M Fragoso Carmona .

Director ta

1,1

Di ~1" Geral,

MINISTERIO DA GUERR
, DE AGOSTO DE 1928

'ORDEM DO EXERCITO
(2.4 Série)

publica-se ae )(Qrcito O gegulntei

1.ti -Decreto
D.oreto n.' ....:0'1
Em nome da. ~a~a.o, o Govêrno dá Rep~bHca Porbi~
guesa decreta, para valer como lei, o seguiute :
Artigo 1.0 E reintegrado no serviço activo do exército
o eoronol do corpo do estado maior, na situação de reforma, JolI.o do Almeida, contsudo-so-lhs como tempo
de serviço militar, para todos 08 efeitos, menos o de
vencimentos, aquele em que se conservou fora da actividade de serviço.
Art. 2.0 Fica. revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com
fõrça de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e
guardar tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar o correr. Dado nos Paços do Govérno
da República, em 24 de Julho de 1926. -Ant6nio Óscar de Fragoso Cal'mona-Jo.,é Ribeiro Castanho-Manuel Rodrigues Júnior - João José Sinel de CordesJaime .Afrei.l'o- Ant6nio Maria de Beitencourt Rodrigues-AMUo Augusto Valdês de Passos e Sousa-Joi!o
Belo-Artur
Rieardo Jorge-Felisberto Alves Pedrosa.

58$
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2.' Sorte

liuistério da Gama - .1. a Direcçió Geral- P Repartição
Sendo-nos :presente n consulta do Supremo Tribunal
Administrativo acêrca do recurso n. o 17 :864, m que é
rocorreriíe José Vieira da Fonseca Júnior, recorrido o
Ministro da Guerra, o relator o vogal efectivo Dr. Augusto Casimiro Alves Monteiro:
José Augusto Vieira. da Fonseca Júnior, capitão de
artilharia, de Lisboa, recorro do decreto n.? 11:005, de
31 de Julho de 1925, que anulou a classificação final dos
alunos que concluíram os cursos das diferentes armas e
s erviços" dá xtínta Escola do Guerra. no primeiro semestre de 1917.'
Alega o recorrente que pelo decreto n, o 2:469, do 23
de Junho de 1916, a classificação dos alunos da Escola
de Guerra era influenciada polo elevado coeficiente que
0
do artigo 8.0 do citado decreto lhe atribui, e as(I § 2.
sim foi sempre até aparecer o decreto recorrido, que é
inconstitucional e revoga disposições legais que tem de
manter-se, e ofende direitos adquiridos do recorrente,
bem como de ulgumas centenas do oficiais do exército.
Termina pedindo que soja julgado nulo o de nenhum
efeito o decreto recorrido.
Seguiu o processo seus termos, alegou do direito o
rocorr nte, e foi ouvido o Ministério Público, que entende dever negar-se provimento.
Tudo ponderado:
.
Considerando que o 'I'rihunal é compotouto: 1 gitimas
as partes e oportuno o rocurso ;
Considerando quo o recorrente não })rovou ter terminado o seu .curso no primeiro semestr do 1917, o o seu
intorêsso directo e pessoal na anulação do decreto recorrido:
Havemos por bem, sob proposta do Ministro da Guerra,
couformnudo-nos com a presento consulta, doer tar 11 negação do provimento no recurso.
O Ministro da Guerra assim o faça publicar. Paços do
Governo da República, 17 <lo Julho do 192G. .António
ó.~c(lr de Fragoso Carmona .Manuel liodrique« Júnior, ,

,'endo presente no Govóruo da República Portuguesa
a consulta do upremo 'l'ribunal Administrativo acerca
do recurso n.? 17:861, em (PIO 6 recorrente António Mar-
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ques de Sousa Rosa, recorrido o Ministro da Guerra e
relator o vogal efectivo Dr. José de Oliveira da Costa .
Gonçalves:
António Marques de Sousa Rosa, tenente de cavalaria.
apresentou em 2 de Novembro de 1925 a sua. petição
inicial de fi. "', recorrendo para o Supremo Tribunal
de Justiça do decreto n." 11:1G9, de 22 de Outubro anterior, publicado no Diário do Gouêrno n.? 227, 1.a série, da mesma data, que tornou extensiva aos alunos que
completaram os cursos das diferentes armas e serviços
da extinta Escola do Guerra, ao abrigo do decreto
n." 2:469, de 23 de Junho de 1916, a doutrina dos decretos n.O 5:588, de 10 de Maio de 1919, e 11:005, de
31 de Julho de 1925.
Alega om resumo:
- que foi promovido a tenente de cavalaria em 31 de
Dezembro de 1923 (documento n.? 1), tendo terminado
o respectivo curso na extinta Escola de Guerra. ao abrigo do decreto n. ° 2:469 citado, que no s u artigo 8.° estabeleceu que a classificação dos elunos serú feita pela.
média das médias das notas de classificação obtidas nas
cadeiras e na prática da linqua inglesa "
- que ó corto quo o decreto n. o 3:697, de 24 de Dezembro de 1917, revogou o § 2. o do artigo 8.0 do decreto n.? 2:4G9 citado, mas, como se vê do respectivo
relatório, tam somônto na parte (1ue r speita nos oficiais
do estado maior, tanto assim que
coeficiente atribuído
à prática da língua inglesa infiuíu na classificação final
dos alunos que concluíram OM cursos das diferentes armas e serviços até 1919, como se vê do considerando
sétimo do relatório que pr cede o decreto recorrido, sendo
agora por êste, decorrido alguns anos, prejudicados
centenas, senão milhares de oficiais;
- que o decreto recorrido é inconstitucional, aduzindo argumentos que é ocioso ospecificar ;
- mas que, quando con titucional se considere, é
ofensivo dos direitos adquiridos do r corrente, pelo
que podo a sua anulação, continuando a vigorar a elas8i.ficaçl!.0final dos aluno que concluíram 08 cursos da"
diforonto
arma (' s rviço da xtinta Escol d Guerra,
ao abrigo do dcc'reto n.? 2:469. citado .
. Junta. a procura\,i'l.o aos advogado bastant s que assmam 11 p tição
mui tr s do 'um uto .
Rem tido
proces o ao. upromo 'I'ribuual Admiaistrutivo, em 4: de Dezembro do. 1925, por virtude do di.·
S

(I
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creto n." 11:2ÕO, de 19 do Novembro de 1925, aqui seguiu seus termos regulares, sendo ouvido o 'Ministro da
Guerra, que respondeu a 11. ••• , sustentando a improcedência do recurso; alegou o recorrente a fi•... , sustentando os fundamentos aduzidos na sua petição; a
fi. .':'. foi ouvido o Ministério Público que se declarou
pela denegação do provimento, e depois correu os vistos
para julgamento.
O quo tudo visto:
Considerando quo o tribunal e o meio são compotontes, as partes legitimas e o recurso interposto em tempo
útil, e assim nada impede que dele se conhoça ;
Considerando
que o decreto
recorrido
(decreto
n." 11:169) respeita às classlficações finais dos alunos
que respectivamente
concluíram os cursos da extinta
Escola de Guerra, do estado maior em Junho de 1917
e das diferentes armas e serviços no 1.0 semestre de
1917 ;
Considerando que o recorrente, embora alegue ter
terminado o seu curso ao abrigo do decreto n." 2:469,
de 23 de Junho de 1916, não provou tê-lo concluído,
como do estado maior em .1unho do 1917 ou das diforentes armas o serviços no 1.0 semestre deHSO ano, mostrando por essa forma o SOB. interõsso directo e pessoal
na anulação do docroto recorrido:
Havemos por bem, sob proposta do Ministro da
Guerra, conformando-nos com a presente consulta, decretar a denegação do provimento no recurso.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e fnça
executar. Paços do Govêrno da República, 17 de Julho
de 1926. -António
Oscar de 1i}'agoso Carmona -Ma.

uue! Rodrigues Júnior.
liaislério da Guerra- 2.' Direcçio Geral- f.' a"parlitio
O Govêmo da República Portuguesa, sob proposta do
:i\1inistro da Guerra, der-reta que, nos termos da lei
n." 1:817, de 12 do Agosto, e decreto D.O 11:077, de 4 de
Setembro de 1925, se pague o subsidio mensal de 6,$
ti. D. Ines da Cruz Campos,
viúva do alferes, reformado, António Lopes do Campos.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido o faça
publicar. Paços do Govêrno da República, 24 do Julho de 1926. - António Usem' de Fragoso Ca1'mona-

Manuel Rodriglte8 Jonior.
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o Govêrno da República Portuguesa, sob proposta do
Ministro da Guerra, decreta que, nos termos da loi
n.? 1:8:17, de 12 de Agosto, e decreto n." 11:077, do
14 do Setembro do 1923, se pague o subsídio mensal
de 6;$ a D. Filomena Rodrigues de Almeida, viúva do
major, reformado, Manuel Rodrigues de Almeida.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, '2 d Agosto
de 1926.- António Oscar de Fraqoso Carmona - Manuel
Rodri!lues Júnior.
2. °- Por decretos d. 17 do mês findo:
lIiuislério da Guerra - Reparlição do Gabinete
Exonerado, a seu pedido, do cargo de chanceler do
Conselho da Ordem Militar de Avis o general, na situação de reserva, José Rodrigues Lopes de Mendonça e
Matos e nomeado para o substituir o general reformado
Alberto Mimoso da Costa Ilharco.
Condecorado com o grau de oficial da Ordem do
Santiago da Espada, com palma, o capitão módico milíclano, no. situação do reserva, Alfredo Barata tia Rocha,
por se achar ao abrigo do disposto no artigo 23. o do regulamento das Ordens Militares Portuguesas, aprovado
por decreto n.? 11;012, de 30 de Julho de 1925.

lioist'rio da Gllerra- f.. Dirteçlo Gml- 2,& leparliçi.
Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela loi n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
no contar das datas que lhes vao designadas, aos oâciaís
em seguida mencionados:
Artilharia a pé

Capitão Celestino Pereira Castilho, na inspecção de
fortifica~ões o obras militares da 8.11 divi [o do xércíto,
desde 20 de Maio do 192G, por ter completado o tempo
de serviço efectivo, d sdo a ua promoção a tenente, neco sário para o primeiro AU)Il nto de 10 por conto sObro

o soldç.
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Artilharia de campanha

Tenentes: Máximo da Cunha Santos Ferreira, no regimento de artilharia n.? 2, Eduardo Augusto Dias de
Castro Pereira, no regimento de artilharia n. o 6, J oão
Máximo Tassara Machado, José Maria da Silva Guedes
Júnior, no regimento de artilharia n. o 8, Jorge Dionísio
de Jesus, no campo entrincheirado de Lisboa, desde 13
de Julho de 1926; tenente miliciano Abilio Lima da
Costa, no regimento de artilharia n." 4, desde 20 de
Maio de 1926, por terem completado o tempo de serviço
efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento
de 10 por cento sobre o soldo.
Cavalarfa

Coronel Carlos Lurselo Godiuho, chefe do serviço de
recenseamento de animais e veículos da 1.a divisão do
exército, desde 19 de Dezembro de 1925, por ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessá.rio para o primeiro aumento de 10 por cento sõbre o
8Ôldo.
Infanta.ria

Capitão José Maria Cabral de Sampaio, sub-chefe do
estado maior da 6. a divisão do exército, desde 1 de N 0vembro de 1925, por ter completado o tempo de serviço
efectivo como oficial necessário para o segundo aumento
de 10 por cento sõbre o soldo.
Tenentes: Alfredo Joaquim Lourenço, Alfredo Ribeiro
Gomes de Barros, no regimento de infantaria n.? 3, José
Baptista da Silva, no regimento de infantaria n. o 14,
desde 6 de Maio de 192ú, ficando nula e de nenhum
efeito a parte dos decretos, respectivamente de 27 de
Junho, 19 de Setembro e 5 de Sotombro de 1925, que
lhes concedeu as mesmas vantagens, António Teixeira
Monteiro, no estado maior de infantaria, desde 16 de
Julho de 1925, Jolto Mendes de Sousa Ramos, no estudo
maior ,.de infantaria, Manuel Vilhena de Melo Sampaio,
no regimento de infantaria. n.? 4, Francisco Cardoso e
Silva e António da Rocha Nunes, no regimento de infantaria n. o 8, Benjamim Luis Pinheiro, no regimento
de infantaria n. o 14, Mário Teles Pamplona, no regimento de infantaria n. o 15, J aimo Arnaldo da Voigu Cardoso, no regimento de infantaria n. o 34, Manuel da Silva
Medeira, na disponibilidade, dosd 13 de Julho de 1926;
tene~tes milicianos: Manuel Rosa Cymbron de Faria e
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Maia, no regimento de infantaria n. o 26, desde 12 de Setembro de 1925, Joaquim Nunes, no regimento de infantaria n.? 15, João Silveira Bettencourt, na guarda.
nacional republicana, dosde 20 de Maio de 1926, por torem completado o tempo de serviço efectivo como oficial
necessário para o primeiro aumento do 10 por cento sObre o sõldo,
Quadro auxiliar dos serviços de artilharia.

Tenente Joaquim Coelho da Costa, no quadro, desde
20 de Dezembro de 1925, por ter completado o tempo
de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro
'aumento de 10 por cento sObre o sõldo.

Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 17 de
Abril do corrente ano, publicado na Ordem do Exército
n.? 9, 2.& série, também do corrente ano, que concede
as vantagens do que trata. o § único do artigoô." do
decreto 5:570, de 10 de Maio de 1919, modificado pela
lei n." 1:039, de 28 do Agosto de 1920, ao capitão do
quadro auxiliar dos serviços de artilharia Miguel da
Conceição Correia, por se ter reconhecido que o referido
oficial não tem direito às mesmas vantagens.
Estado maior general

General, supranumerário,
o general supranumerário,
adido, José Mendes Ribeiro Norton de Matos, que, de
regresso do Ministério dos Negócios Estrangeiros,
se
apresentou em 8 do corrente mês.
Regimento de infantaria n.· 6

Tenente miliciano, o alf res miliciano Carlos António
Parreiral da ilva, nos termos dos artigos 429.0 e 432.0
do decreto de 2ó de Maio do 1911, contando a antiguidade desde 1 do corr nto mês.
A.dido

O capitão do o tado maior d infantaria, suprannmerário, Carlos Ludgero Antunos Cabrita, por ter sido
requisitado para desempenhar uma comissão de serviço
dopendente do Mini. tório das Colónia , nos termos da
1.& parte do artigo 1.0 do decreto do 20 de Novembro
de 1914.
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Reserva.
General, o coronel, na mesma situação, Diocleciano
Augusto Martins, nos termos do artigo 441.0 do decreto
de 25 de Maio de 1911, contando a antiguidade desde
26 de Junho do corrente ano.
Reforma
O major, na. situacllo de reserva, 30110 da Fonseca.
TOrres, por ter atingido o limite de idade, nos termos
do n." 2.° do artigo 3.° do decreto de 25 de Maio de 1911 •

• lbi81~rlo di Caerra- 2.' Direeçâ6 Geral-6.' ReparliçlO
Disponibilidade

O tenente-coronel veterinário, na situação de adida,
José Manuel de Barros Júnior, que, de regresso do-Ministério das Colónias, se apresentou em 12 do corrente
mês.
liDÍII4rie d, Ouefta- Dire~o Setal do! Smitos Admiuislratim
40 Ilérti lo - t.' Beparliçio
Concedidas as vantagens de que tratam o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920
e despachos ministeriais posteriores, aos oficiais do serviço de administração militar ao dianto nomeados: a
contar de 1 do Novembro de H)25 ao capitão Alfredo
Ferreira de Azevedo Lobo, e a contar de 20 de Dezembro do mesmo ano ao tenente do quadro auxiliar Procópio Castelo Branco, por terem completado, respectivamente, 14 e 8 anos de serviço efectivo como oficial, nos
termos das referidas determinações.
Rejeitado o recurso interposto perante o Conselho
Superior de Promoções pelo capitão do quadro auxiliar
do serviço de administração militar Martiniano Homem
de Figueiredo, por ser manifestamente ilegal.
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Disponibilidade

O tenente-coronel do serviço de administração militar,
na situação de supranumerário, Henrique Linbares de
Lima, em virtude de ter sido exonerado do cargo de
professor do Instituto Feminino de Educação e Tr~·
ba.lho.

3. °- Por decretos de 24 do mês findo:
liai8lério ela herf&- t.a Direcçlo Geral- 2. a Repartição
Concedidas as vantagens de que trata o § único do ar.
tigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n. ° 1 :039, de 28 de Agosto de 1920,
a contar das datas que lhes vão designadas, aos ofiçiai,
em seguida mencíonados :
Eatado
General Abel Hipólito,
desde 24 de Abril de
anos de serviço ef ctivo

maior general
comandante da Escola Militar,
1924, por ter completado cinco
como general.

Engenharia.

Capitães: Eduardo Rodrigues de Carvalho, no estado
maior de engenharia, desde 1 de Dezembro de 1925,
Vergílio António Gomes Ferreira Quaresma, no batalhão
de telegrafistas de campanha, Múrio da Costa França,
piloto aerosteiro, na Escola Militar do Aerostação, desde
20 de Maio de 192G, por terem completado o tempo de
serviço efectivo, desde a sua promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento scbr
o soldo.
Artilha.ria de campanha.

Tenentes: Manuel Rosa 'I'reíchlor Knopfli, no regimento de artilharia D.O I, Jo é }laria Fr ir Júnior, no
regimento de artilharia n." 2, Teófilo Rocha Trindade,
no regimento de artilharia D ,0 3, Júlio Carlos Alv~s
Dias Botelho Moniz, no regimento d artilharia n. ° 7,
Joaquim Luís de Carvalho, no r gímento de obuses de
campanha, José dos autos Oliveira, no regimento de
obuses de campanha, Ja into Henrique do Paiva Simões,
no regimento do artilharia de montanha, Acácio Augusto
de Seabra Monde da Costa, na Escola. Militar, Luís An-
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tónío Simões Candeias, na Escola de Esgrima do Exército, desde 13 de Julho de 1926, por terem completado
o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para
o primeiro aumento de 10 por cento sõbre o sõldo.
Cavalaria
Tenente Raúl Martinho, na guarda nacional republicana, desde 6 de Maio de 1925, ficando nula e do nenhum
efeito a parte do decreto de 25 de Julho de 1925 que
lhe concedeu as mesmas vantagens, tenente miliciano
Rui Pessoa Melício, no regimento de cavalaria n. o 7,
desde 4 de Novembro de 1925, por terem completado o
tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o
primeiro aumento. de 10 por cento sóbre o sõldo,
In1'a.ntaria
Tenentes: Inácio Chumbo, adido no Ministério das
Colónias. desde 15 de Abril do 1924, Leonel Aleluia da
Costa Lopes, no regimento de infantaria n. o 4, desde 2
de Setembro de 1924, ficando nula e de nenhum efeito
a parte do decreto de 25 de Julho de 1925 que lhe concedeu as mesmas vantagens, .h..ngeloVítor da Silva Laffont, no regimento de infantaria n. o 2, Abel António Ferreira Cardoso, José Maria Lopes. Eduardo da Silva, no
regimento de infantaria n.? 14, Roberto Ribeiro Robles,
no regimento de infantaria n.? 16, José Maria Pinto, no
regimento de infantaria n. o 22, desde 6 de Maio de 1925,
ficando nula e de nenhum efeito a parte dos decretos de
5, 19 e 30 de Setembro de 1925 que lhes concederam as
mesmas vantagsns, Raúl Ribeiro dos Santos, no regimento de infantaria n.? 31, desde 20 de Dezembro de
1925, José Maria da Mata, Armando Esteves, José da
Nazaré Barreto Pinto, no estado maior de infantaria)
Francisco Henrique de Carvalho, no regimento de infantaria n. o 1, Raúl Martins da Costa, no regimento de
fantaria n. o 5, João Barrosa, no regimento de infantaria
O
n. 6, José de Oliveira Neto, no regimento de infantaria
n. o 7, Jaime Cardoso do Assunção A taído, Frederico
Marques Lopes, no regimento de infantaria n. o 14, António Augusto, José Teixeira, no regimento do infantaria n. o 15, José Vitorino de Magalhães, Joaquim J OSÓ
Bastos Antunes Ferreira, Francisco Rodrigues Calarrão,
Eduardo Mad<>ira Montês, Carlos MArio da Conceição,
no regimento do infantaria n. o 16, António Alves de Pi,.~o e Freitas Fernão :rJarques Gomes, HQ re~imentQ d

in-
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infantaria n. o 28, Carlos Sousa de Melo Abreu, Rogério
Vieira da Silva Castro, Aucíndio Ferreira dos Santos,
no regimento de infantaria n.? 31, Abel de Sena Raposo,
no 1.0 grupo de metralhadoras, RaúL José Ribeiro Leite,
na Escola Militar, desde 13 de Julho de 1926; tenentes
milicianos : João de Magalhães Heleno, no quadro, desde
8 de Janeiro de 1925; José da Paixão Simões Saraiva,
na guarda nacional republicana, desde 23 de Julho de
1925, ficando nula e de nenhum efeito a parte do decreto
de 10 de Outubro de 1925 que lhe concedeu as mesmas
vantagens, Jorge Abel Gaspar Franco, no regimento de
infantaria n,? 5, desde 20 de Maio de 1926, por terem
completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sõbre
o soldo.
Regimento de oa.valaria n.O3

Coronel, comandante, o tenente-coronel
do estado
maior de cavalaria João Rodrigues Ascensão.
Regimento de infantaria

n.O33

Tenente miliciano do quadro e pocial, o alferes miliciano do mesmo quadro Oondorcet Pais da Cunha e Sá,
nos termos dos artigos 429.° e 432.° do decreto de 25
de Maio de 1911, contando a antiguidade desde 1 do
corrente mês.
Distrito

de reorutam~nto n •• 2

'I'enente-coronel miliciano de reserva
nente-coronel miliciano de reserva, do
reserva, Alexandre de Vasconcelos e
Silvares), nos termos do artigo 440.0
de Maio de 1911.
Distrito

de reorutamel!to

territorial, o
1.0 esquadrão
Sá (Visconde
do decreto de
•

têde
de
25

n.s 4

Tenente miliciano de reserva territorial, o tenente miliciano de reserva, do regimento de infantaria de reserva n.? 4, José Sieuve Afonso, nos termos do artigo
440.0 do decreto de 25 de M io de 1911.
Distrito de reorutamento

n.O 6

Tenente miliciano do reserva territorial, o tenente miliciano de reserva, do r gimonto de infantaria de reserva
n.? 6, Albano Aneu to Nogueira de ousa, nos termos
do artigo 440,0 do decreto d 25 de Maio de 1911.
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,
Alferell miliciano de reserva territorial, o alferes mílíciano de reserva, do 3.° grupo de batarias de reserva,
David de Oliveira, nos termos do artigo 440.° do decreto
de 25 de Maio de 1911.
Distrito de reorutamento n." 17 _
Capitães milicianos de reserva territorial, os capitães
milicianos do reserva, do 5.0 esquadrão de reserva, José
Joaquim Correia Monteiro, o do regimento de infantaria
de reserva n. o 17, Pedro Augusto de Sousa, ambos nos
termos do artigo 440.0 do decreto de 25 de Maio de
1911.
Distrito de reorutamento n.· 18
Capitão miliciano de reserva territorial, o capitão míliciano de reserva, do regimento de infantaria de reserva
n.? 18, Júlio Augusto Gonçalves, nos termos do artigo
440.0 do decreto de 25 de Maio de 1911.
Distrito de reorutamento n.· ~3
Capitão miliciano de reserva territorial, o capitão mi.
liciano do reserva, do regimento de infantaria de reserva
n. o 23, Aires Teixeira da Silva Loal, nos termos do artigo 440.° do decreto de 25 de Maio de 1911.
Distrito de reorutamento n.· 26
Major miliciano de reserva territorial, o major milíciano de reserva, do regimento de infantaria de reserva
n." 26, José Joaqnim de Sousa, nos termos do artigo
440.0 do decreto de 25 de Maio de 1911.
Distrito de reorutamento n.s 31

Capitão miliciano de reserva territorial,

o capitão miliciano de reserva, do regimento de infantaria de reserva
n.? 31, .António Dias Pimentel, nos termos do artigo 440.0
do decreto de 25 de Maio de 1911.
Disponibilidade
Tenonto, o alferes do infantaria, piloto aviador, em
serviço na esquadrilha de aviação do treino e depósito,
Eduardo LObo Santos Moreira, contando a antiguidado
dosdo 23 do Fevereiro do corrente auo.
O tenente-coronel José Luís LObo da Costa e o tenente
João Afonso Pereira Gago, ambos de infantaria e adi.
dos, que, de regresso do Ministério das Colónias, se
apresentaram, rospectivamonto, em 17 o 10 do corrente
mês.
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Reserva

Os coronéis do estado maior de artilharia a pé José
Frauciaeo
Nico ,. do estado maior de cavalaria António
~
Pinto de Sampaio e Melo e do regimento de infantaria
n. o G Alberto Salgado, o primeiro por ter atingido o
limite de idade, nos termos do n." 2.0 do urtigo 2.0 do
decreto de 25 de Maio de 1911, o segundo nos termos
do n.? 4.0 do mesmo artigo o decreto, e o terceiro nos
termos do artigo 8G.0 da lei de 12 de Junho de 1901.

.

Ba.ixa do serviço militar

O capitão miliciano de reserva, do regimento do infantaria do reserva n.? 22, Joaquim José Nunes, e os tenentes milicianos de reserva, do 8.0 esquadrão de reserva,
António Henrique da Silva Heitor, e do regimento do
infantaria de reserva n.? 18, Manuel Henrique da Silva
Põrto, tOQOS nos termos do artigo 440.0 do decreto de
25 de Muio de 1911, por terem mais de 65 anos de

idade.
liuislériod~ Gucrrl-I.&

Direeção Geral-3.' Btparliç1.

Negado provimento ao recurso apresentado perante o
Conselho Superior do Promoções pelo sargento ajudante n." 488 da 5." companhia do regimento de infantaria
n.? 19, António Feliciano Corroia Branco, por não ter
fundamento legal.
Negado provimento ao recurso apresentado perante o
Conselho Superior de Promoções pelo sargento ajudante n.? 38 da 9.a companhia do regimento de infantaria
n." u, Luis Artur 'I'eixeirn, por não ter fundamento legal.

Rejeitado

o

l'OCIll'RO

nprosentndo

perante o Conselho

Superior de Promoções pelo primeiro sargento n.? 46
d,o 4.0 esquadrão do roglm II to de cavalaria n. o 10, FranClSCO
J OSÓ Raio, 1)01' o ter sido contra as disposições lo-

guís.

Rejeitado o recurso apresentado perante o Conselho
'np rior d Promoçõo p lo primeiro sargento n." 458
da 4.:1 companhia do 1.0 batalhão do artilharia de costa,
Ilonrlquo ~ 011 a :-3il\'a, por o tor rido contra os proceítos loguis.
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linislério da Guerra - t.' Direcção Geral- 5.' Reparliç.'il
Supremo Tribunal Militar

. Exonerado de vogal, o general na situação do reserva
'I'omás António Garcia Rosado.
Vogal, o general António 'I'oixeira de Aguiar.
lillislério da Guma - 2." Direcção Geral-

.

, Repartição

7_&

Farmaoia Central do Exéroito

Tenentes farmacêuticos, OS alferes farmacêuticos, com
ar patente de capitão, António Maria 'Caeiro e Luis de
Gonzaga e Sousa; e o alferes farmacêutico Miguel de
Barcelos da Silva Maia, contando todos a antiguidade
desde 1ó de .Tulho do corrénte ano. ;
,
Delegação

em Coí m bra

Tenente farmacêutico, o alferes farmacêutico, com a
patente de tenente, António de Jesus Pita, contando a
antiguidade desde '15 de Julho do corrente ano.
Delegação

em Elvas

Tenente farmacêutico,
o alferes farmacêutico, com a
patqrite de tenente, José Arsénio da Fonseca Júnior,
contando a antiguidade desde 15 de J ulho do corrente
aUO.
Delegação

em Visen

Tenente farmacêutico, o alferes farmacêutico Antódio
, da Costa Tôrres, contando a antiguidade desde 15 de
Julho do corrente ano.
Delegação

em Lisboa.

Tenente farmacêutico, o alferes farmacêutico Mário
Augusto de Azevedo da Costa Santos, contando a anti, guiitade dosde 15 do Julho do corrente ano.
De lcg ação em, Chaves

Tenente farmacêutico, o alferes farmacêutico, com a
patente de tenente, Alberto de Castro Pinto, contando a
antiguidade desde 15 de Julho do corrente ano.
Quadro dos ofioiais farma.oêutioos

Capitão farmacêutico, supranumerârio,
por ter sido
nomeado regente de estudos do Colégio Militar, o eapitrLO farmacêutico Josó João Furinhn Júnior.

2.· Série
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Adidos

Tenente farmacêutico, o alferes farmacêutico Anlbal
do Amaral e Albuquerque, em comissão de serviço dependente do Ministério da Instrução Pública, contando a
antiguidade desde 15 de Julho do corrente"aJlo.. . \ t
O capitão farmacêutico Júlio Augusto dá Cruz, por
ter sido requisitado para desempenhar unia comissão de
serviço dependente do Ministério das Colónias, ~9á!ido
exonerado da Delegação da Farmácia Central do Exército junto do Hospital Militar de Lisboa.

li.islério

da Guerra - Direeçio Geral dos Serviços Adminislrati,08'
do Elércilo - f ,. Iltpartiçio

Tesoureiro da Escola do Tiro de Artilhada de CJÀmpanha, o tenente miliciano do serviço de administração
militar, do quadro especial, adido, Manuel José Garcia,
que, de regresso do Ministério das Oolónias, se apresentou em 9 de Julho do corrente ano.
,

Adido.

O tenente miliciano do serviço de administração

tar, do
mesmo
em 21
missão
mos da
vembro

miliquadro especial, do 1.0 grup-o da companhiaa do
serviço, Eurico Rogero Monteiro, por ter ido,
de Julho do corrente ano, desempenhar uma coordinária na província do Moça.mbi.qua, DOS terLa parte do artigo LOdo decreto de 20 de N 0de 1914.

4.°_ Por decretos de 2 do corrente mês:
llillistéfio da Guerra - Reparlição do Gabioete

Ajudante

general

do exército,

Q

general José Pedr,o

de Lemos.
,

. Administrador geral do exército,
das Chagas Parreira.

Q

.
.
Ins~eOQão superior da a.dministração

•
J..

J nspcctor
•

superior,

,

gensralFraneiseo

o getl rAl, TQIUt\s

do ef~roitQ

pe ~$'Qq~1:\ 'Rq~!)!
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Direoção da arma. de infantaria

Director,

o general Adalberto

Gastão de Sousa Dias.

Director,

o general Bernardo de Faria o Silva.

Director,

o general

Direoção da arma de artilharia

Direoção da arma de oavalaria

Ernesto Maria Vieira da Rocha.

Direooão da arma. de engenharia

Director,
César Pina.

Interino, o coronel de engenharia Adolfo
Govérno militar de Lisboa.

Governador,
mingues.

o general

Luis Manuel Agostinho Do-

1,' região militar

Comandante,

o general Ricardo Júlio Ivens Ferraz.

Oomandante,

O

2.' região militar

general José Ernesto de Sampaio.

Direooã.o do 88rviço de saúde militar

Director,

o coronel médico José Agostinho Rodrigues,

Direoção do serviço veterinário

militar

Director, o coronel veterinário José Alves Simões.
D!1'80Q[0elo lerv100 de administração

militar

Director,

tar João

o coronel do servlço de administração
Oarlos de Sousa Schillppa de Azevedo.

li.islério lia Gterra-

mili-

t.· Direqio Geral- 2.· lepartiç10

Considerado alferes desde 1 de Novembro de 1923,
por virtude da lei n.? 1:564, de 7 de M8.1'çode 1924, o
sargento ajudante de infantaria, reformado, João Miguel,
conservando-se na mesma situação de reforma o som dil'eito a receber qualquer diferença de vencimentos atralados.
Estado maior general

General, o coronel do estado maior do infantaria Joao

Júlio dos Reia e Silva.

2.' Série
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Regimento de infantaria n.· 9

Tenente miliciano do quadro especial, o alferes miliciano do mesmo quadro Manuel de Freixo, nos termos
dos artigos 429.0 e 432.0 do decreto de 25 de Maio de
1911, contando a antiguidade desde 1 de Julho do corrente ano.
Regimento de infantaria n.· 26

Alferes cll,rn de música, o sargento ajudante músico
da brigada de marlnheíros Armando Fernandes.
Distrito de reorutamento n.· 8

Alferes miliciano de reserva territorial, o alferes miliciano de reserva, do regimento de infantaria de reserva
n. o R, José Maria de Magalhães Pinto Ribeiro, nos termos do artigo 440.0 do decreto de 25 de Maio de 1911.
Distrito de reorutamento n.· 20
Alferes miliciano de reserva territorial, o alferes miliciano de reserva, do regimento de infantaria de reserva
n." 20, João Eduardo de Sousa Correia, nos termos do
artigo 440.0 do decreto de 25 de Maio de 1911.
Disponibilidade

O coronel de infantaria, adido, João Carlos Craveiro
Lopes; o major de infantaria, em inactividade, Jaime
Augusto da Rosa Alpedrinha, e o alferes do artilharia de
campanha, adido, com licença ilimitada, Alexandre AI.
borro Serpa Pinto Moreira, o primeiro quo de regresso
do Ministério das Colónias se apresentou em 30 do mês
findo, o segundo desde 13 também do mês findo, por ter
sido julgado pronto para todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção, e o terceiro por estar ao abrigo do
artigo LOdo decreto n. o 11:214, de 30 de Outubro do
ano findo.
Reserva

Os generais José Augusto Simas Machado e supranumerário José Domingues Peres, por terem atingido o limite de idade, nos termos do n. o 2. o do ar-tigo 2.0 do doereto de 25 de 'Maio de 1911.
Coronel, o tenente-coronel na mesma situação Júlio
César dos Santos Segurado, nos termos dó artigo 441.0
do decreto de 25 de Maio de 1~11, contando a antiguidade desde 24 do mês findo.
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Reforma.

Os capitães do estado maior de infantaria Constantino
Simões Neto e de infantaria, adido, com licença ilimitada, Francisco Dias Cabeças, por torem sido julgados
incapazes de todo o serviço pela junta hospitalar do inspecção.
Baixa. do serviço militar

Os alferes milicianos: de reserva, do regimento de infantaria de reserva n." 2, João Augusto de Carvalho,
José António Correia e Manuel da Cruz Vieira; do regimento de infantaria de reserva n, ° 3, Torcato Pereira
Oarneiro; do regimento de infantaria de reserva n.? 18,
Diogo Maria Ferroira ; de reserva territorial, do distrito
de recrutamento n." 1, Agostinho de Sousa e José Ribeiro; do distrito de recrutamento n.? 4, Joaquim SOI1res Mascarenhas; do distrito de recrutamento n. ° 5, Gualter de Castilho e António Bernardino; do distrito de re
crutamento n. o 31, Eduardo Augusto Martins, e do distrito de recrutamento n.? 33, Manuel José Damasceno,
todos nos termos do artigo 440.° do decreto de 25 de
Maio do 1911, por terem mais de 65 anos de idade.

Binistério da Guerra- 2.& Direcção Grral-5.-

Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o § único do artigo 6.° do decreto n.? 5:570, do 10 de Maio do 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto do 1920,
e despachos ministeriais posteriores, ao capitão do quadro auxiliar dos serviços de saúde Carlos de Carvalho
Lapa, da Inspecção de Saúde da 4.a divisão do exército,
desde 1 de Novembro de Hl24, por ter completado 14
a1108 de serviço corno oficial,
nos termos das referidas
determinações, ficando por esta forma rectificado o decreto de 17 de Outubro do ano findo que lhe concedeu
as mesmas vantagens.
Negado provimento ao recurso interposto pelo major
médico graduado miliciano do quadro especial Júlio Viqir«
de Figueiredo Fonseca, por não ter fundamento legal.
Rojcítado o recurso interposto pelo capitão médico miliciano do quadro espoeis] AlpertQ Baotn da Veiga, 1)01'
~er manifestamente llegf1l,
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Concedidas as vantagens de quo trata o § único do artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
alterado vela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920, e
despachos ministeriais posteriores, ao tenente miliciano
do serviço de administração militar Alfredo da Cruz Nordeste, li. contar de 7 de Outubro de 1924, por ter completado 8 anos de serviço efectivo como oficial.

5. o -

Portarias

Por portarias do 17 do mês findo:
linillério 4a Gmra-Repartiçlo

40 Gabillelt

Tendo sido exonerados, a seu pedido, dçs cargos de
auditores dos 1.0 e 2.° Tribunal Militar Territorial de
Lisboa, respectivamente, os bacharéis António Rodrigues
de Almeida Ribeiro e José Ribeiro Castanho, e atendendo a quo estes dois magistrados desempenharam durante longo tempo aqueles cargos com superior critério
e inteligência e qne manifestaram sempre no exercício
dessas funções a maior competência, dedicação e zêlo :
manda o Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar os referidos funcionários por êsses
serviços.
liuistério

da Guerra - 2.. Dirt.cção Geral- 5.· Repartição

Promovido a aspirante a oficial médico miliciano, nos
termos da allnea a) do artigo 1.0 da lei n.? 779) de 22
de Agosto de 1917, o soldado n.? D82 da 2.a companhia
do :!.o grupo de companhias de saúde, António Simões
Saraiva.

Por portarias de 21 do mês findo:
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

Nomoada uma comissão composta dos oficiais abaixo
mencionados, servindo o primeiro de presidente e o último de secretário, encarregada de estudar e propor o
diploma 011 diplomas necessários para ser posta em exo-
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cução a base 22. a do decreto n. o 11:856, de 5 do corrente mês:
Genoral José Pedro de Lemos.
Coronel do estado maior de infantaria Vergílio Aurélio Henriques
dos Santos.
Tenente-coronel
do estado maior de infantaria Carlos Bandeira de Lima.
Bacharel
Amadeu Vítor de Miranda Monteiro, juiz
auditor do 1.0 'I'ribunal
Militar Territorial
de Lisboa.
Capitão do secretariado
militar Olímpio Manuel Pedro de Melo.
Nomeados:
presidente
da comissão nomeada por portaria de 29 de Outubro de 1924, encarregada
de estudar as reclamações
sõbro recomnensas por serviços
prestados na Grande Guerra, em África e França, o general Tomás de Sousa Rosa. e vogais da mesma comissão os generais
Francisco
das Chagas
Parreira,
Ernesto Maria Vieira da Rocha e Alfredo
Ernesto de Sá
Cardoso, em substituição,
respectivamente,
dos generais
Tomás António Garcia Rosado, Manuel do Oliveira Gomos da Costa o José Augusto Alvos Roçadas.
Nomeado presidonte da comissão nomeada por portaria de 20 de Setembro
de 1924, encarregada
de estudar e apreciar
as monografias
das unidades sõbre a
Grande Guerra,
o general José Justino 'I'eixeíra Botelho.
Dissolvida a comissão nomeada por portaria do 29 do
Março do corrente
ano, inserto. na Ordem do Exército
n. o fi, 2. a sério, de 31, oncarrognda de apresentar as
propostas
que julgasse convenientes
para so proceder à
organização
do um Instituto Profissional
dos Pupilos do
Exército do norte de Portugal.
Dissolvida a comissão nomeada por portaria de 21 do
Junho de 1924, inserta na. Ordem do Exército n.? 11,2.11
série, de 30 do mesmo mês o ano, encarregada do elaborar as bases para a reorganização dos serviços técnicos da arma do engenharia.
Dissolvida a comissão nomeada por portaria de 26 do
Abril do corrente auo, insorta na Ordem do Exército
n.? 10, 2.a série, de 20 de Maio do 1926, encarregada
do estudar os processos dos oficiais que mudaram de si.
tuação durante o estado de guorru e do apreciar as re-
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clamações dos oficiais milicianos que não foram considerados idóneos para continuar na efectividade do sorviço pela comissão a que se refere o decreto n,o 7:823,
de 23 de Novembro de 1921.
Dissolvida a comissão nomeada por portaria de 8 de
Agosto de 1925, inserto. na Ordem do Exército n.? 22,
do mesmo mês e ano, encarregada de estudar o horário
de trabalho dos estabelecimentos fabris do Ministério da
Guerra.
'rendo caido no olvido a gloriosissima tradição da
batalha de Ourique, cuja importância histórica e militar
foi recentemente posta em relêvo, o sendo o culto das
manifestações épicas da independência e do valor da
raça um dos principais factores da educação cívica:
manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo 'Ministro da Guerra, nomear a seguinte comissão permanente,
incumbida de propor o executar, anualmente, o programo. comemorativo da referida batalha: presidente,
general, na situação de reserva, José Rodrigues Lopes
de Mendonça e Matos; vice-presidentes, coronel do corpo
do estado maior D. José do Serpa Pimentel do Sousa
Coutinho e coronel do corpo do estado maior, na situação de reserva, Vitoriano José César; vogais, coronel
de engenharia Francisco Augusto Garcês Teixeira; coronel do corpo do estado maior António Mário de Fi.
gueiredo Campos, professor da Escola Militar; coronel
de artilharia a pé Manuel Soares do Melo Simas; coronol de artilharia, na situação de reforma, Francisco do
Sales Ramos da Costa; coronol de infantaria Artur J OSÓ
da Silva Pereira; coronel de infantaria, em serviço na
guarda nacional republicana, Arcanjo do Almeida Teixeira; tenente-coronel de engenharia Artur Schíappa
Monteiro do Carvalho ; tenente-coronel do cavalaria Alberto Machado Cardoso dos Santos; António Cabreira,
comendador da Ordem Militar do Santiago da Espada;
o major do artilharia a pé, com o curso do estado
maior, Vasco de Carvalho; secretários, capitão de artilharia do quadro especial Álvaro Cabral e tenente miliciano
de artilharia de campanha Levi Bensabat.
Dissolvida a comissão nomeada por portaria de 15 do
Dezembro do 1921, encarregada do proceder à escolha
do armamento portátil para o exército.
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lioislério da Guerra - Dirtcção Geral dos Serviços A4U1inislralivos
do Ixéreilo- 3. a Rrparlição
Nomoados, nos termos dos artigos 54.0 e 55.0 do regulamento para o serviço de r quisições militares, de 26
de Agosto de 1913, membros da comissão de avaliação
do distrito de Coimbra os seguintes individuo :
Presidente, o capitão de ngenharia Arménio Leal
Gonçalves.
Secretário, Cassiano Martins Ribeiro.
Vogal, António Assis Teixeira e Meneses.

Por portarias de 23 do mês findo:
linislério da Guerra - Reparliçio do Gabinele
Sondo notável
a extrema
boa von tad
dedicação
inexc idível com que todo o possonl da ompunhin do
amiuhos de Forro Portugu soa o dos
amiuhos d
Ferro do Minho e Douro tem trabalhado na organlzação e execução dos tran 'portes do fõrçn militaras qu
se vêm efectuando dosde 28 de Maio último: manda o Govõrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Gu rra,
significar no reforído pessoal o muito apr ço em que tom
os fi us sorvicos
louvá-lo pelo seu corr cto proc dimonto, com o qual d monstrou um ín xcedív 1 patriotismo.
Nomeada uma comissão composta dos oficiais abni 'o
mencionados para proceder, com toda :t urg ncia, à ('!Icolha do armumonto portátil para o lI. ército :
10ronel de artilharia n pé Oarlos .10s(' do Santo
Silva .1 únior, presid \utl •
l\bj r de iufantariu
] núl ilv o Lour ,iro.
apitão d infantaria, com o curso do ( t do mui r,
Raúl Fred rico Rato.
Japitão d infuntaria Jor r
mriqu
unes da ilva,
Capitão do artilbariu a pÍl Ricardo MoI' ira do Amaral.
'rOOI nt dI iufuntnriu Pranciseo J follwclll }. illo.
'l'l'lwnt (1(' Ci~ 'ulari:L I1umlH'rto
Buc( t
lnrtin.

n
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Direcç~oGeral- ta Reparliçi.

Louvada a ornp anhia Industrial de Portugal, a firma
Casa Neto Brás & Filhos
os cidadãos Dr. Alb rto Bastos da Co ta' Silva, capitão médico miliciano, e Carlos
ilva, por trem gracío ament contribuído com fornecimonto de mat riais para obras na carreira de tiro da
guarnição militar da Figu ira da Foz, manife tando assim uma alta compreensão das virtud s cívicas ('l aceno
drado patriotismo
iut r sse pelo dosenvolvimonto da
instrução d tiro nacional.
Não se r alizaudo no cor r nt ano o XXVI Concurso
Nacion 1 do Tiro, manda o ovêrno da República Portuguesa, p 10 Mini tro da uerra, di .solver o r spectivo
júri, nomeado' por portaria in rta na Ordem do Ecército
n. o 6, de 31 de Março do corrente ano.

Por portaria de 24 do mês findo:
Mini lério da Guern·-

Reparhçáo d. Gallintle

{anda o Gov rno da R pública Portuau sn, P los' 'Ministro do Int rior, da Finanças, da Ou rra, dn ~brinha
da
olónias, nom ar 8. comi RitO constituída
pelos
oficlai
funcionãrlo
abai o mencionados
para rever
toda a legislução sõbre II( o õe do sangu
e propor AS
altc raCl) s que julgar indi P sasâvel faz r 008sa legi lnção, ( bem a im e tudar e propor
o que fOr convení nt
ebr a 'r gulam ntação da concessão d p nsões
traordinária
por s rvicos
eepeionais
rel vant 8
pr stado ao País, revendo igualmont
as p n O desta.
natur za já concedida
toda a outras qu a qualquer
título
tejam a r abonada :

Pr

id nt - gen ral .J o

Ó

Justino 'l'úixeira. Botelho.

Vogais!

oronêl dI iufar Mil. Domiogo Bll.rnlira ela
~il"n Pataeho
Manuel AUlrulltq ltodriguoH
da il\"n 1.0»(\ .
T n(\nt ·coronl'l

. mili ar

ffl.UIl

do

(\rviço

I ~{\Q~rdo

dI

AdUlinlHtrn
in 1

'ii,
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Capitão-tenente da armada Augusto Carlos Saldanha.
Públio Vergílío Franco Brito, funcionário do
Ministério das Finanças.
Seoretárlo - capitão do secretariado militar António Joaquim de Azevedo Júnior,

Por portarIa de 27 do mês findo:
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Nomeada uma comissão composta dos oficiais abaixo
mencionados, dos quais o primeiro será o presidente e o
último o secretário, pura estudar e propor uma lei de
promoções em harmonia com a nova organização do
exército, podendo agregar, sem voto, os oficiais que
julgue conveniente para a boa e rápida execução dos
seus trabalhos:
General José Pedro de Lemos.
Coronel do corpo do estado maior Júlio Ernesto de
Morais Sarmento.
.
Coronéis r de artilharia Frederico Ernesto da Fonseca
Oliveira e de infantaria Miguel Baptista da Silva Cruz.
Tenentes-coronéis:
de infantaria, Jorge Augusto Rodrigues, e do serviço de administração militar, Francisco
Homem de Figueiredo.
Majores: de infantaria, António Germano Guedes Ribeiro de Carvalho, de artilharia, com o curso do estado
maior, José Filipe de Barros Rodrigues, de cavalaria,
pílõto aviador, Francisco Xavier da Cunha Aragão o de
engenharia José dos Anjos.
Capitão de infantaria João Carlos Teles do Azevedo
Franco.

Por portaria de 29 do mês Dndo:
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Dissolvida a comissão nomeada por portaria JJ 18 de
Fevereiro do corrente ano, íuserta na Ordem do Eixército n.? 3, 2.a série, de 22, encarregada do rever a tabela das lesões para uso das juntas de recrutamento.

!a.' S~rie
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Por portaria de 5 do corrente mês:
lliuistério da Guerra - RepartiçãO do Gahinete
Exonerado, a seu pedido, de presidente da comissão
nomeada por portaria de 21 do mês findo, incumbida de
propor e executar, anualmente, o programa comemorativo da batalha de Ourique, o general na situação de
reserva José Rodrigues Lopes de Mendonça e Matos e
nomeado para o substituir o general reformado Alberto
Mimoso da Costa Ilharco,

Por portaria de 6 do corrente mês:
linistério da Guerra - Reparli~âo do Gabinete
Exonerado de presidente da comissão nomeada por
portaria de 22 de Junho do corrente ano, inserto, na
Ordem do Exército n.? 13, 2.n série, de 30, o genoral
Bernardo de Faria e Silva e nomeado para o substituir
o general Tomás de Sousa Rosa, inspector superior da
administração do exército.

6. o o_ Por determinação do Govêrno da Rep6bllca:
linistério da Guerra - f. a Direcção Geral
Sub-director, O coronel do estado maior do artilharia
Frederico Ernesto da Fonseca Oliveira.

lIinislério da Guerra - Dirrcçio Geral dos Serviços Administrativos
do Exército - ta Reparliçio
Adjunto. o tenente do serviço de administração milítar, do 7.° grupo do companhias do mesmo serviço, Fornando Raposo de Oliveira.
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li.istério da Guerra- Direeçio Geral dos Smíços Admiuislralim
do Exército- 2. Reparlição
II

Chefe da La secção, o tenente coronel do serviço de
administração militar, sub-inspector da inspecção dos
serviços administrativos da O.a divisão, Luís António da
Silva Tavares de Carvalho.
Adjunto, o tenente do serviço de administração mili. tar, adjunto da 4.& repartição da Direcção Geral dos
Serviços Administrativos do Exército, Cândido Nunes
Pinheiro.
Estado Maior do Exército
L" Direcção

Chefe da 5. a Repartição, o coronel do corpo do estado
maior Fernando Augusto Freiria.
2.' Direcção

Chefe da 2." Repartição,
maior Arnaldo de Melo.

o coronel do corpo do estado

In apecção superior da administração do exército

Adjunto, o tenente do estado maior de cavalaria Ricardo José Alves Porto.
Arquivista, o tenente 40 secretariado militar Alberto
Teriaga da Silva Leitão.
Dfreeção

da arma de infantaria

Sub-director, o coronel do estado maior de infantaria
António Álvares Guedes Vaz.
Dtreoção

da arma de aeronáutioa

Sub-director, '0' major de cavalaria,
Francisco Xavier da Cunha Aragão.

piloto aviador,

L" Repartiçlio

Chefe interino, o tenente do secretariado
cisco da Silva Viegas.

militar Fran-

2,' Hepal'tição

Chefe, o capitão de infantaria,
Duvalo Portugal.
Adjunto, director das obras,
ria Henrique Mora.

pilõto aviador, Alfredo
o capitão do engouha-

2.& Série
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3,1 Repartição

Chefe, o major de engenharia, pilõto aviador, José
Manuel Sarmento de Beires.
Adjuntos: director dos serviços meteorológicos, o capitão de engenharia José Machado de Barros, e director
dos serviços cartográficos-fotográficos,
o capitão de infantaria, pilôto aviador, Carlos Esteves Beja.
4.,' Repartição

Chefe interino, o tenente do serviço de administração
militar Aníbal Gonçalves da Paixão.
3.& dlvIIlAo

Exonerado de ajudante de campo do comandante, o
tenente miliciano de infantaria do quadro especial Alfredo Augusto da Costa Pereira.
4:.& Dlvi8Ao
Inspecção dos serviços' administrativos

Adjunto, o tenente miliciano do serviço de administração militar, adjunto da 2." Repartição da Direcção
Geral dos Serviços Admini.strativos do Exército, Alfredo
da Costa Setas, por motivo disciplinar.
5.& dld81l0

Exonerado de chefe do estado maior, o tenente-coronel do corpo do estado maior Carminó Ribeiro de Melo
Nobre.
Governo militar de Lisboa

Chefe do estado maior, o tenente- coronel do corpo do
estado maior João de Sousa Eiró.
.
Inspecção de infantaria

Inspector, o coronel do estado maior de infantaria
José Vicente de Freitas.
Comando da artilharia

Comandante, o coronel do estado maior de artilharia
António Pires Leitão.
2." região militar

Chefe do estado maior, o tenente-coronel do corpo do
estado maior António J os' Bernardes Miranda.
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3." região militar

Chefe do estado maior, o tenente-coronel
estado maior José Arrõbas Machado.

do corpo do

4." região milita.r

Chefe do estado maior, o tenente- coronel do corpo elo
estado maior António Gorjão Couceiro de Albuquerque.
Conselho da Ordem Militar de Avis

Ajudante de campo do chanceler, o capitão do estado
maior de cavalaria Primo de Sá Pinto de Abreu Soto
Maior.
Regimento de sapadores mineiros

Tenente miliciano de caminhos de ferro, o tenente miliciano de caminhos de ferro, do batalhão de pontonei1'08, Artur da Silva.
Batalhão de sapadores de oaminhos de ferro
Capitão médico miliciano, o capitão médico miliciano

do extinto batalhão de caminhos de forro Alfredo 'I'ovar
de Lemos Júnior.
Capitão médico do quadro especial, o capitão médico
do mesmo quadro, do extinto batalhão de caminhos de
ferro, Joaquim Alves Correia de Araújo.
'I'enente médico) o tenente médico do extinto batalhão
de caminhos do ferro José Maria Fernandes Lopes.
Batalhão de telegraãstas

de campanha

Alferes do quadro auxiliar dos serviços de engenharia,
o alferes do mesmo quadro, do extinto batalhão de telegraflstas, Joaquim Guerreiro.
.
Estado maior de artilharia

n. pó

Capitão, o capitão, piloto aviador, da esquadrilha do
aviação de treino e depósito José Lopes Correia de Matos, por motivo disciplinar.
Tenente, o tenente do 2. o batalhão de artilharia de costa
Ramiro de Almeida Sande.
1.0 batalhão de artilharia de oosta
Comandante dó 3.0 grupo, o major do estado maior
de artilharia a pé João Isidro Tavares Montano, ficando
exonerado de vogal da comissão técnica de artilharia
a pé.

ORDEM DO EX~RCITO
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2.• batalhão da artilharia

°

N." 15

(Hó

de costa.

'I'esoureiro,
tenente do serviço de administração
militar, secretário, Joaquim Teotónio do Aguiar Segurado.
Companhia de especialistas

Tonente, o tenente do batalhão de artilharia de guarnição José António Saldanha de Oliveira e SOUSI\..
Regimento de artilharia

n,· 1

Capitão da 6. a butaria, O capitão do regimento do artilharía n. ° Ó Gonçalo 'Artur Pereira Coutinho, pelo pedir.
Regimonto de artilhaI'ia n.s 2

Alferes, o alferes do regimento de artilharia n.? 3
José Eduardo Reverendo da Conceição, pelo pedir.
Regimento de artilharia n.· 3

Tenente, o tenente do grupo de butarlas de artilharia
a cavalo João de Sousa Peixoto, pelo pedir,
Regimento de artilharia n.·

õ

Comandante do 2.0 grupo, o major do regimento de
artilharia n." 4 José João Pinto da Cl'UZAzevedo, pelo
pedir.
Regimonto de obuses de campanha

Tenente, o tenente do estado maior de artilharia do
campanha. Alexandre António Moura de Azevedo, ficando
exonerado, fi seu podido, dI>aj udante de campo do chefe
do estudo maior do exército,
Regimento de oavalaria. n.· 4

Comandante, intorino, do grupo, o capitão do 2.° esquadrão Leopoldíno Xavier de Palma o Paiva,
Regimento de oavalaria n.· O

Exonerado do comandante do 2.° esquadrão, por tor
satisfeito à condição da alínea g) do artigo 434.0 do decroto de 25 de Maio de 1911, o capitão do estudo maior
do cavalaria Primo de Sá Pinto do Abreu Soto Maior.
Regimento de oavalaria n.· 11

Ajudante,

o capitão José Pereira de Sousa.
Estado maior de infantaria

Coronéis, os coronéis, do regimento de infantaria n. ° 11
Júlio José Lago e do regimento do infantaria n,? 13
Aníbal Coelho de Montalvão.
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Tenente-coronel, o tenente-coronel do regimento de
iutantaria n.? 13 Luís Carlos de Almeida Cassassa,
Capitão, supranumerário, o capitão, supranumerário,
segando comandante interino do 3.0 batalhão do regimento de infantaria n.? 2 Anibal Francisco Gonçalves
de Azevedo.
Tenente, supraaumerârio, o tenente, supranumerário,
do regimento de infantaria n.? 7 José Lopes.
Regimento de infantaria n.· 2

Tenente, o tenente do estado maior
Afonso Marques da Silva, pelo pedir.

de infantaria

Regimento de infantaria n'.· t:I

Tenente, supranumerário, o tenente, supranumerário,
do 2.0 batalhão do regimento de jufantaria n. o 2 HUInberto do Nascimento Castanha.
Regimento de infantaria n.· 7

Tenente, supranumerário, o tenente, supranumerário,
do estado maior de infantaria Miguel Martins Camelo,
pelo pedir.
Regimento de infantaria n.O8

Capitão, supraunmerário,
da 7. a companhia, o capitão, supranumerúrio,
do regimento de infantaria n. o 29
Manuel António de Assunção Sardinha, pelo pedir.
Regimento de infantaria n,>9

Segnndo comandante, o tenente-coronel
maior do infantaria Alfredo Dias Pereira.

do estado

Regimento de infantaria. n.O10

Aj udante do 1.0 batalhão, o alferes Herculano São
Boaventura de Azevedo.
Tenente, o tenente do estado maior de infantaria António Joaquim, pelo pedir.
Regimento de infantaria

n.· 11

Alferes miliciano do quadro especial, o alferes miliciano de reserva, do regimento de infantaria de reserva
n.? 17, João Maria de Almeida Lavoura.
•
Regimento de infantaria n.· 12

Tenente, o tenente do estado maior do infantaria Ab(·
lio dos Santos Guerra" pelo pedir.
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Regimento de infantaria n.> 13

Segundo comandante, o tenente-coronel
J osó Luís Lõbo da Costa.

de infantaria

Regimento de infantaria. n.· 16

Exonerado, a seu pedido, de comandante para os efeitos do artigo 17.0 do decreto de 25 de Maio de 1911,
modificado pela lei n. o 798, de 31 de Agosto de 1917, o
coronel do corpo do estado maior, supranumerário, Fernando Augusto Freiria.
'I'enento, supranumerário, o tenente, supranumerãrío,
do estado maior de infantaria, Dâmaso Baptista de
Sousa,
2. o Batalhão

Tenente, o tenente do regimento de infantaria n. o 3ó
Joaquim Osório da Cunha Dli, Mesquita.
Tenente miliciano do quadro especial, o tenente miliciano do mesmo quadro, do regimento do infantaria
n." 33, Condorcet Pais da Cunha e Sá.
Regimento do infantaria n.s i 7

Comandante do 3.0 batalhão, o major do regimento de
infantaria n.? 13 Aurélio de Azevedo Cruz.
Chefe de música. o capitão chefe de música do regimento de infantaria n." 33 Isidro Peres, pelo pedir.
Regimento de infanta.ria. n.· 23

Segundo comandaute,
o tenonte-coronol do estado
maior de infantaria Joüo Álvaro dos Santos Silvano.
Regimento de infantaria n.· 24

Segundo eomandauto, o tenente-coronel do regimento
de infantaria n. o 8 José Maria da Gama Lõbo.
Regimento de infantaria n.· 26

'I'enentos, os tenentes, do estado maior de infantaria
Armando Eduardo Pinto Correia, ficando exonerado de
ajudante de campo do general Manuel do Oliveira Gomes da Costa, e do regimento de infantaria n." 25 José
Cabral Júnior, sondo o segundo pelo pedir.
Regimento de infl.l.ntnrian.> 29

Ajudante do 1.0 batalhão,
Gomes Gonçalves.

O

tenente miliciano Filipe
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Regimento de infantaria n.· 30
Tenente médico, o tenente médico do regimento de in· '
fantaría n. o 20 Abílio de Deus Pereira do Lago e Costa.
Regimento de infa.ntaria n.- 33
Comandante, o coronel do estado maior de infantaria
Viriato Borges Pereira da Silva, ficando exonerado de
vogal da comissão técnica de infantaria.
Chefo de música, o alferes chefe de música do regimento de infantaria n. o 26 Francisco Carraça Vila
Nova.
Regimento de infantaria. n.O34
Tenente, supranumerário, o tenente, supranumerâríô,
do estado maior de infantaria Norberto Amâncio Alves.
I, grUpo de metralha.dOras
Tenentes, os tenentes do estado maior de infantaria
António Afonso Salavísa, do regimento de infantaria
n." 21 Manuel de Jesus Campos, e do 5.0 grupo de me.
tralhadoras
Frederico da Costa Lopes da Silva, sendo
o segundo pelo pedir.
Alferes, os alferes, do 3.0 batalhão do regimento de infantaria n. o 2 Jaime Pereira de Carvalho, do 2.0 batalhão do regimento de infantaria n. o 16 Aníbal da Costa
Brotas e do 4. o grupo de metralhadoras José Joaquim
Capela.
Esquadrilha n. o 1 de oaQa
Tesoureiro, o tenente miliciano do serviço de administração militar, secretário do 7.0 grupo de companhias
do mesmo serviço, Leonel Pereira da Cunha.
d

3. grupo de companhías de saúde
'I'enonte do quadro auxiliar do serviço de saúde, o tenente do mesmo 9.uadro, da 5. a Repartição da 2." Direcção Geral do Ministórío da Guerra, Josó Nunes, por
motivo discipliná!".
0

Distrito de reoruta.mento n." 15
Exonerado de chefe, pelo pedir, o major, na situação
de reserva, Alfredo Artur do Magalhães.
Ohefe, o coronel do ostado maior de infnn.taria Henrique Alberto de Oliveira, pelo pedir.

,

.'
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n,O 33

Secretário, o tenente, supranumerário,
ajudante do
1.0 batalhão do regimento de infantaria n.? 33 Aníbal
Marreíros Dias, pelo pedir.
Inspeoção

da arma de aeronáutica

Inspector, interino, o major de cavalaria, pilôto aviador, Salvador Alberto du Courtilles Cifka Duarte.
Inspeoção

geral das fortificações

e obras militares

Exonerado de chefe da 1. ,Repartição o coronel do
estado maior de ongenharia Alvaro de Azevedo Albuquerque.
11

Inspecção

do serviço telegráfico

militar

Tesoureiro, o tenente do serviço de administração militar, tesoureiro do 2.° batalhão de artilharia de costa,
Manuel Afonso do Paço.
Inspeoçíto

dos monumentos

militares

Ajudante de campo do inspector da 2. a circunscrição,
capitão do estado maior de cavalaria Higino Sanches
Ferreira Barata, ficando exonerado de igual cargo do
chanceler da Ordem Militar de Avis.
O

Comissão

do oontenoioso

militar

Exonerado do vogal o coronol do estado maior de infantaria Josó Augusto Faure da Rosa.
Tribunal

Militar Territorial

ele Viseu

Adjunto, o alferes do secretariado militar, adjunto do
quartel general da 3. a divisão do exército, Amórico Pi.
res Loureiro, pelo pedir.
Ârsenal do Exéroito
Exonerado de director o general, reformado, António
Xavier Correia Barreto.
Chefe da secretaria geral, o coronel do estado maior
do artilharia li. pó J OSÓ Carlos Plantier Martins, ficando
exoucrado {lo inspector do material de guerra.
Director da fábrlca do material de guerra, o corono1
do c rtado maior de artilharia a pé Luís Maria de Melo
Vaz de Sampaio, fcando exonerado de director do depósito territorial do material de guerra,
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Director do depósito territorial
de material de guerra,
o tenente-coronel
do 'estado
maior de artilharia
fi pé
Carlos Alberto Ferreira
Pinto Basto, ficando exonerado
de vogal da comissão técnica de artilharia
a pó.
Exonerado
de chefe da repartição
técnica o major do
estado mâior de artilharia
a pé Eduardo
Avelino Ramos da Costa.
Chefe da repartição
técnica, o coronel, na situação de
reserva, Jose Francisco Nico.
Tenente,
o tenente do estado maior de artilharia
a
pé Ramiro de Almeida Sande.
Manutenção Milttar
Capitão
farmacêutico.
o capitão farmacêutico
José
Pedro Alves, ficando exonerado
da delegação da Farmácia Central
Exército junto do Hospital Militar de
Belém.
. Tenente,
o tenente do serviço de administração
militar, adjunto
da Ln Repartição
da Direcção Geral dos
Serviços
Administrativos
do Exército,
Hermínio
Ribeiro Neves.

no

Farmaoia Oentral do Exéroito
Director,
o coronel farmacêutico
Augusto Pereira da
Silva.
Chefe dos serviços
técnicos,
o major farmacêutico
José Maria Pinto da Fonseca.
Chefe dos serviços gerais, o major farmucêutico Jaime
José da Costa.
Inspector
dos serviços técnicos, o tcuento-corouol
farmacêutico
Fernando
Augusto da Paixão e major farmacêutico Pedro Augusto Ferreira
da Silva.
Alferes
farmacêutico,
o alferes farmacêutico
João
Marques Canas.
Delegação

em Belém

Capitão farmacêutico,
o capitão farmacêutico
Joaquim
Varela Gusmão, ficando exonerado do chefe da 3. a secção da Farmácia
Central do Exército.
Montepio dos Sargentos

de Terra

ê Mar

Vice-presidente
efectivo da direcção, o major do estado maior do infantaria
João Eduardo Franco Antunes
Centeno,
ficaudo exonerado
de chefe da 4.11 Secção da:
2." Repartição
da La Direcção Geral do Ministério da
Guerra.
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Júri para avaliar as provas dos oapitães do quadro oolonial,
oandidatos ao pOsto de major, no corrente ano

Exonerado de vogal o coronel do estado maior de mfantaria Fernando Astolfo da Costa.
Júri para avaliar as provas espeoiais de aptidão para o
pOsto de major médioo dos oapitães médioos no corrente ano.

Presidente, inspector geral dos serviços de saúde do
exército.
Vogais: coronéis médicos Carlos Alberto Lopes de
Almeida, chefe da 5.& Repartição da 2.:\ Direcção do
Estado Maior do Exército, Francisco Dinis de Carvalho, inspector de saúde da 1.:\ divisão do exército; tenente-coronel médico António Mauricio Sarmento de
Macedo, inspector de saúde do campo entrincheirado de
Lisboa, e major do corpo do estado maior José Cortês
dos Santos.

7. o -linistério

da Guerra- Reparliçãedo Gabinete

a) Declara-se que pelo comando geral da guarda nacional republicana foi oferecida ao Arquivo Histórico
Militar a seguinte obra:
Combate ofensivo.
Conferência realizada pelo tenente de infantaria Eduardo Djalme Brandão de Azevedo, em 22 de Abril de 1925.
b) Declara-se que pela Sociedade Portuguesa da Cruz
Vermelha foram concedidas as mercês abaixo indicadas
aos oficiais e praçn.s em seguida indicados aos quais é
permitido o uso das respectivas insígnias:
Medalha de Agradechnento

Tenentes do infantaria: José Augusto de Araújo e
Artur dos Santos Celorico.
Alferes de infantaria: Mariano Álvaro Ferreira e José
Leite Ribeiro.
Segundos sargentos do regimento de infantaria n.? 34:
João Camojo Mendes, Joaquim da Silva Martins da
Cruz, Vasco António, Leonel Augusto França, Álvaro
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Augusto de Andrade, António Maria do Nascimento
Pombo e José Manuel Carrilho ,
Segundo sargento miliciano do regimento de infantaria
n. o 34 José TOrres Lima.
c) Tendo sido agraciados segunda vez com a medalha
do Agradecimento da Sociedade Portuguesa da Oruz
Vermelha os oficiais e praças em seguida mencionados,
é-lhes permitido o uso do algarismo 2 sõbre as fivelas
das respectivas insígnias:
Tenente miliciano de infantaria Joaquim Zuchelli
Pinto Tavares.
Sargento ajudante do regimento de infantaria n." 34 '
António Paula.
Primeiro sargento do regimento de infantaria n. o 34
Francisco de Jesus Nunes.
Segundo sargento do regimento de infantaria n.? 34
Adelíno Coelho.
d) Tendo sido agraciados terceira vez com a medalha
de Agradecimento da Sociedade Portuguesa da Cruz
.Vermelha as praças em seguida mencionadas, é-lhes permitido usar o algarismo 3 sobre as fivelas das respectivas Insígnías r
Primeiros sargentos do regimento de infantaria n. o 34
Eduardo Marques o Alfredo Martins Pereira.

e) Tendo sido agraciado quarta vez com a medalha
de Agradecimento da Sociedade Portuguesa da Cruz
Vermelha o capitão de infantaria António Bernardo de
Figueiredo, é-lhe permitido usar o algarismo 4 sobre a
fivela das respectivas insígnias.
f) Tendo sido agraciado quinta vez com a medalha
de Agradecimento da Sociedade Portuguesa da Cruz
Vermelha o primeiro sargento do regimento do infantaria n. o 34 Antero Valentim, é-lho permitido usar o algarismo 5 sobro a fivela das respectivas insígnias.
g) Declara-se que pelo comando geral da guarda nacional republicana foi oferecida ao Arquivo Histórico
Militar a soguinte obra:
Educação moral do soldado e sua honra militar.
Conferência realizada pelo major de infantaria Gastão da Silva Teixeira,
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h) Declara-se que pela Sociedade Portuguesa da Cru.~
Vermelha foi aeraciado
com a Cruz Vermelha de Dedio
_
cação o tenente de infantaria João Carlos Bastos de
Lima, que é autorizado a usar as respectivas insígnias.
i) Tondo sido agraciados por Sua Majestade o Rei .dQ.
Bélgica com os graus da Ordem da Coroa da Bélgica
que lhes vão indicados os oficiais abaixo indicados,
é-lhes permitido, em conformidade com as disposições
do regulamento das ordens militares portuguesas, acei,
tal' aquelaa mercês e usar as respectiva) insígnias:
Comendador

Coronel do corpo do estado maior Miguel de
Santos.

Almeid1\

Cavaleíru

Capitão miliciano de artilharia de guarnição, elo <J_lU). ..
dro especial, Fraucisco Silva Pinto.

j) Tendo sido agraciado 1)01' Sua- Majestade o Rei da
Bélgica com o grau de cavaleiro da Ordem de Leopoldo
da Bélgica o capitão de infantaria Artur Augusto Videira, é-lhe permitido, em conformidade com as dispo.
sições do regulamento das ordem militares portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar a respectiva insígnia.
lê) Declara-se
que por portaria do Ministério da Instração Pública de 10 do mês findo, insertn no Diário do
Çlovêrno n.? 1G2, 2.& sério, do 13, foi louvado o tenente •
. coronel do infantaria Celostino Júlio Garcia. Gomes,
pela inteligência, competência e excepcionais qualidades
de organizador mais uma vez demonstradas na forma
como dirigiu superiormente a grande parada de gimnástíca
educativa em Maio do corrente ano.

l) Declara-se que por acórdão do Conselho Colonial
foi dado provimento ao recurso n.? 1:087, interposto pelo
coronel do corpo do estado maior Eduardo Augusto
Azambuja Martins da portaria provincial de Moçambíque E. n. o 767, de 7 de Agosto de 1924, pelo. qual foi o
recorrente exonerado de governador do distrito de Inhambane, sendo anulada a portaria recorrida para todos os
efeitos jurídicos.

Diário do Govêrno n." 180, 2.:1 série de 3 de Agosto
de 1926,
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a) Declara-se que a determinação referente à exoneração do general reformado António Xavier Oorreia Barreto de director do Arsenal do Exército, publicada na
presente Ordem, deve considerar-se como tendo sido publicada na Ordem do Exército n.? 13, 2.:1 série, do corrente ano.
b) Oondecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917, os segnintess argentos do quadro dos
sargentos do secretariado militar:
Medalha de prata

Primeiro

sargento,

n." 94, António Augusto Serra.

Medalha de cobre

Segundo sargento, n.? 233, Vergílio Aureliano Guerra.
c) Rectificado se publica o vencimento a que tem direito, nos termos da lei n.? 1:668 de 9 de Setembro de
1924, o oficial em seguida mencionado, em substitu'ição
do que lhe foi arbitrado pela Ordem do Exército n. ° 24,
2.& série, do mesmo ano:
Tenente Joaquim Oarreira Alberto, 1~0~72.
Tem um aumento de 10 por cento.
d) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito, nos termos da lei n." 1:668, de 9 do Setembro de
1924, os oficiais reformados em seguida mencionados,
pela aplicação do decreto n." 11:374, do 22 de Dezembro
de 1925:
Capitão António Ambrósio Ferreira, 147678, sendo
1371$20 pelo Ministério da Guerra e 10658 pelo Ministério das Colónias.
Capitão João António do Freitas Garcia, 152t$49.
Tem um aumento de 10 por cento.
Tenente José de Sousa Seiroz, 111689.
Alferes Aníbal António, 82609.
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e) Rectificados publicam-se os vencimentos a que têm
direito nos termos da lei n.? 1:668, de 9 de Setembro
de 1924, os oficiais reformados em seguida mencionados:
Capitão José da Oosta Teixeira, 165~45.
Tem dois aumentos de 10 por cento.
Tenente Manuel Fernandes de Azevedo, 97654.
Tem um aumento de 10 por cento.
As rectificações supra têm aplicação desde 1 de Novembro de 1924.
f) Rectificados se publicam os vencimentos, nos termos do despacho ministerial de 21 de Julho de 1925,
que manda incluir no cálculo de pensão de reforma 8.
gratificação diferencial, aos oficiais em seguida mencionados:
Tenente-coronel José Pacheco, 213;$36.
Tem dois aumentos de 10 por cento.

Capitão Anselmo Monteiro de Oliveira, 367t$05, sendoi
pensão de reforma. 222646, invalidez, 50 por cento,
111623, e 10 por cento sôbre o total, 33636.
Tem dois aumentos de 10 por cento.
Tenente Manuel Marçal de Mendonça, 390637, sondo:
pensão de reforma, 221681, invalidez, 60 por cento,
133,$08, e 10 por cento sobre o total, 35848.
Tem um aumento de 10 por cento.
As rectificações supra são desde a data do referido
despacho.
Tenente-coronel Luciano Monteiro Pacheco, 493824,
sendo: reforma, 344693, invalidez, 30 por cento, 103647,
e 10 por cento sobre o total, 44684.
Esta rectificação é aplicada desde 22 do corrente.

9. o -lIinislério da Guerra-

i_:l

Direcçio Geral-! .• Beparliçle

a) Declara-se que o coronel de infantaria António
Artur Pereira da Luz, na situação de disponibilidade,
nos termos do § único do artigo 1.0 da lei n. o 1:250, de
6 do Abril de 1922, deixa de estar na mencionada si.
tuação por lhe ter cabido no respectivo quadro a vaga.
do referido põsto.
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b) Declara-se que o tenente- coronel de infantaria, em
disponibilidade, José Luís Lôbo da Costa chegou à sua
altura para entrar no respectivo quadro.
c) Declara-se
que o alferes de infantaria Cesário Tavares Coelho conta a antiguidade do referido
pôsto, para todos os efeitos, desde 1 de Novembro de
1924.
d) Declara-se que devem ser consideradas pelo pedir
as colocações, no regímen to de artilha ria n. o 3, do coronel Carlos Luís Monteiro, e no regimento de artilharia
n." 6, do major Daniel Augusto Pinto da Silva, publicadas, respectivamente, nas Ordens do Exército n. os 14 e
13, 2.· série, do corrente ano.
\

e) Declara-se que ficam sem efeito as determinaçõea insertas na Ordem do Exército n, o 13, 2.:\ série, do corrente ano, que colocaram no estado maior
da arma e na Escola de Aplicação de Cavalaria o major
do regimento de cavalaria n,o 11 Fernando Pereira Coutinho.

!) Declara-se que o capitão do estado maior de infantaria Paulo Bonard Guedes deixou de prestar serviço
na Secretaria da Presidência da República.
g) Declara-se que o tenente de infantaria, em disponIbilidade, Manuel Dias da Silva Pinto foi mandado
prestar serviço no 2.0 batalhão do regimento de infantaria n, o 16.
h) Declara-se que o tenente de infantaria, em dispouíbilidade e om serviço, como adjunto, na Escola de Aplicação de Infantaria, Adriano Augusto de Figueiredo
Dores, foi mandado prestar serviço na Escola de Condutores Militares de Automóveis de Lisboa.
i) Declara-se que o
terminação inserta na
rie, do corrente ano,
Baltasar Moreira de
Brito Xavier, como
dem.

capitão de infantaria que, por doOrdem do Exél-cfto n.? 14, 2/~ s6foi colocado no Colégio Militar é
Brito Xavier e não Baltasar de
foi mencionado na roferida Or-
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j) Declara so que o capitão de infantaria Carlos
Ludgoro Antunes Cabrita desempenhou as funções de
secretário da Presidência do Ministério, para que foi nomeado por portaria de 19 de Dezembro de 1925, inserta
DO Diário do Goiêrno n. ° 3, 2 a sério, de 5 do Janeiro
último, e das quais foi exonerado também por portaria
de 1 de Junho do corrente ano, publicada no Diário do
GcJvêrno n.? 135, 2.a série, de 11 do mesmo mês.
k) Declara-se que, por despacho de 19 do corrente
mês, foi o general Ricardo Júlio Ferraz, comandante da
8.a divisão do exército, autorizado a usar o nome de
Ricardo Júlio Ivens Forraz, devendo, portanto, o referido oficial general ser inscrito nos respectivos registos
com Gste nome.
..

l) Declara-se que o tenente João de Sousa Carruscá,
a quem foram concedidas as vantagens do § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
pela Ordem do Exército n. ° 13, 2. A série, do corrente
ano, é do quadro auxiliar dos serviços de engenharia
e não do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, como
por lapso foi publicado na mesma Ordem.

m) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de
9 de Setembro de 1924, competem ao oficial na situatuação de reserva em seguida mencionado, promovido
110 põsto
de general pela Ordem do Exército n. ° 14,
2. série, do corrente ano:
General Adolfo Almeida Barbosa, 480821, sendo 18873
pelo Ministério das Colónias e 461848 pelo Ministério da
Guerra.
,
II

n) Vencimento que, nos termos da lei n.? 1:668, de
9 de Setembro de 1924, competem ao oficial em seguida
mencionado, transferido para a situação de reserva pela
presente Ordem do Exército:

Coronel de artilharia a pó José Francisco Nico, 454"60,
sendo: pensão de reserva, 335tS48, 0,14 por cento, 8,$92,
lei n.? 1:332, 110520; tom 2 aumentos do 10 por cento

sõbro o sõldo,

o) Rectificado so publicam os voncimentos, nos termos
do despacho mlnísteria! de 21 de Julho de 1925, que
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manda incluir no cálculo da pensão de reserva a gratificação diferencial, dos oficiais na situação de reserva em
seguida mencionados:
Coronel Vasco Martins, 405672; esta rectificação é a
partir da data do referido despacho.
Capitão Joaquim José Marques Moreira, 1841'581.
p) Rectificados se publicam os vencimentos, nos termos da lei n.? ·1:668, de 9 de Setembro de 1924, a
que têm direito os oficiais na situação de reserva, em
seguida mencionados, em substituição dos que lhes foram
arbitrados pela Ordem do Exército que respectivamente
lhes vai indicada:
Coronel José Higino Amado da Cunha, 286627; tem
1 aumento de 10 por cento sõbre o sõldo.
(Ordem do Exército n.? 24, 2.a série, de 1924).
Capitão Manuel António Lopes Sardinha, 202696;
tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sõldo,
(Ordem do Exército

n,?

24, 2.a sórie, de 1924).

Capitão António Augusto Machado Moreira, 350692
sendo 142806 pelo Ministério das Colónias e 2081'586
pelo Ministório
da Guerra; tem 1 aumento de 10 por
cento sõbre o sõldo.
{Ordem do Exército n." 5, 2.a sério, de 1925).
Capitão Francisco Lopes do Oliveira, 265609, sendo
61841 pelo Ministério das Colónias e 203t$68 pelo Ministório da Guerra; tem 1 aumento de 10 por cento sôbre
o sõldo.
'
(Ordem do Exército n.? 22, 2.a série. de 1925).
Coronel Henrique Maria Cãncio da Penha Coutinho,
4R8611 , sendo: 761'566 polo Ministério das Colónias,
73685 pelo Ministério do Interior (3 337660 pelo Ministério da Guerra; tem 2 aumentos de 10 por conto sóbre o soldo.
Ordem do Exército n, ° 4, 2. a série, de 1926.
Capitão Luís Carlos

de Almeida da Costa Peroiru,

167~03!~e!lctQ 706 relq M!Histédo das

olQllias ~ Int$oa
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pelo Ministério da Guerra;
cento sôbre o sôldo.
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tem 1 aumento de 10 por

(Ordem do Exército n." 5,2.& série, de 1926).
Major José Afonso Pereira, 391t$49, sendo 154,$89
pelo Ministério das Colónias e 23~60 pelo Ministério da
Guerra; tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sôldo.
(Ordem do Exército n.? 9, 2.3 série, de 1926).
Capitão António Pereira, 252t$08, sendo 75~62 pelo
Ministério das Colónias e 176646 pelo Ministério da
Guerra; tom 1 aumento de 10 por cento sobre o soldo,
(Ordem do Exército n.? 11, 2.:\ série, de 1926).
q) Declara-se que o coronel João Carlos Craveiro
Lopes e o capitão António Maria Seromenho de Almeida, ambos de infantaria e em disponibilidade, chegaram
à sua altura para entrar nos respectivos quadros.
,.) Declara-se que está considerado suspenso das funções de serviço, nos termos do artigo 151.° do regulamento de disciplina militar, o tenente miliciano de infantaria do quadro especial António Esteves Amaro.
s) Declara-se que o capitão de infantaria, supranumerário, Aníbal Francisco Gonçalves de Azevedo exerceu
o cargo de segundo comandante da polícia de segurança
• pública de Lisboa de 19 de Junho a 9 do Julho do corrente ano.
t) Declara-se qllEl deve considerar-se como publicada
na Ordem. do Exército n.? 13, 2.11 série, do corrente ano,
a determinação que na presente Ordem coloca no batalhão de telegrafístas de campanha o alferes do quadro
auxiliar dos serviços de engenharia Joaquim Guerreiro.
u) Declara-se que Ç> tenente do infantaria, em disponibilidade, Carlos Alberto Barcelos do Nascimento e Silva foi mandado prestar serviço no 1.0 grupo de metralhadoras.
1O.O-linislério

di Gaerrl-f.& Dil'ttçãoGeral-ta .~arliçio

a) Condecorados com a medalha militar de comporta.
monto exemplar, em conformidade com as disposições

8ào
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do regulaD1en~o aprovado por decreto de 28 de Setembro de 1917:
Medalba de prata
Batalhão

3.

de telegrafistas

companhia: primeiro sargento n, o 354, João Gonç::üves de Almeida Lopes.
li

Regimento

de cavalaria

n.O4

. 1.0 esquadrão: primeiro sargento n. o 308, Francisco
Duarte de Oarvalho ; segundos sargentos n." 1:211, João
Paulo Nogueira, e n.? 2:534, Amadeu Marques de Carvalho; segundo sargento mestre de clarins n." 1:898, Alberto Caetano,
3,0 esquadrão: primeiro sargento n.? 2:564, António
Maria Simões, e segundo sargento n." 54, Gonçalo Chaves Calaveiras.
Regimento

, 1.0 esquadrão:
Pinto,

de cavalaria. n.O6

segundo

Regimento

sargento

n. o 998, Adriano

de infantaria.

n.O1

1. II companhia: primeiro sargento músico de 1. classe
97, Domingos dos Santos, e segundo sargento
n.? 1:698, António Nunes Salvador.
2." companhia: segundo sargento n.? 317, António
Alves de Almeida.
4.3 companhia: segundo sargento n.? 365, Alfredo do
Sousa.
li

11. o

Regimento do info.ntnl'ia n.O 2

5.:1 companhia:
Barroso.

sargento

Regimento

ajudante n.? G4, José Nunes

de infantaria. n.· 3

n:

o 75, António José
. 1." companhia: segundo sargento
Vaz: e segundo sargento músico de 3.11 classe n." 289,
Artur Martins Pereira.
12. a companhia: soguudo sargento n. ° 20, José Gonçalves Quingostns.

Regimento

5.a

de infanta.ria n. °

e

companhia: segundo sargento n.? 912, José Martins Panzina Júnior.
. 9. a companhia.: primeiro sargento n. o 97, Domingos

Fernandes.

2.' Série
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10.lI companhia: primeiro sargento n.? 124, Alexandre Medeiros, e segundo sargento n." 635, José Gaspar
Martins Ramos.
11.1\ companhia: primeiro sargento n." 821, Manuel
Teixeira.
12. a companhia: segundo sargento n. ° 767 J Ernesto
da Rocha.
Regimento de infantaria. n.· 11

1.1\ companhia: sargento ajudante n.? 159, Carlos do
Araújo Castro Frúguas.
8.a companhia: primeiro sargento n.? 142, Domingos
António Mestre.
4.1\ companhia: segundo sargento n.? 1:061, João Salgado.
Regimento da infantaria. n.O 10
n

5. companhia: segundo sargento n.? 81, Ernesto
Gonçalves da Silva.
9.:1 companhia: primeiro sargento n.? 105, José Gas-

par,

Regimento de infantaria

n.· 18

1.a companhia: sogundo sarg nto n. ° 217, Alfredo
José de Morais, o segundo sargento músico de 3.11 classe
n." 876, Miguel Pinto da Mota.
9.& companhia: sargento ajudante n.? 88, Samuel da
Fonseca, e segundo sargento n. ° 850, Adelino Martins
Costa.
Regimento de infantaria. n.· 23

11.1\ companhia : primeiro sargento n.? 715, Álvaro de
Andrade, e segundo sargento n.? 359, Macário de Andrade.
.
Regimento de infantaria n.· 26
n

7. companhia: primeiro sargento n.? 705, Jos6 Lopes
Baptista.
8.a companhia: primeiro sargento n.? 520, Artur Teixeira, e segundo sargento n. ° 75, Aníbal Félix Machado.
Regimento de infa.ntaria n.· 28

12.1\ companhia:

segundo sargonto n.? 670, Atuórico.

Regimento de Ulfantaria. n.s 32

La companhia:
sica

11.° 5,

sargento ajudante sub-chefe do múAntónio Maias Moira; segundo sargento
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n." 1:054, Ernesto Pinto; segundo sargento artífice coronheiro n." 929, Alexandre Mendes Carneiro.
9.11 companhia: sargento ajudante n. o 99, António de
Carvalho Sampaio.
5.· grupo de metralhadoras

3. a bataria:
nardo.

primeiro

sargento

n." 162, Manuel Ber-

7.° grupo de metralhadoras

3.a bataria:
Santos Caio.

segundo

sargento

n." 85, 'I'eotónio dos

2," companhia. de reformados

Segundo sargento n. o 748, António Alves.
Guarda nacional republioana

Batalhão n. o 1, estado menor: segundo sargento músico de 2. a classe n,° 80/4:532, António Pinto Teixeira
Júnior; segundo sargento miliciano enfermeiro n. ° 120/
9:116, Alfredo Ferreira Sêco ; primeiro cabo enfermeiro
n. o 74/9:126, António Inácio Marques.
1.a companhia: primeiros cabos, n, o 146/9:213, Carlos Raposo Gomes; n.? 147/9:214, Joaquim Cavaco Lourenço; n, o 154/9:216, Augusto Pinto; n, o 203/9:203, Domingos da Silva; soldado n." 156/7:622, David de Vilas
Boas.
2.& companhia: primeiro cabo n." 75/8:597, Basílio;
soldados, n.? 39/9:020, António de Oliveira, e n." 144/
8:232, António Catarino,
3. a companhia: primeiro cabo n. o 26/9:205, António
Duarte Matias.
4. a companhia: segundos cabos, n, o 104/9:342, Bernardino Leite, e n. o 186/3:999, Joaquim José Cailoto; sol,
dados, n.? 44/7:624, António Rodrigues; D. 149/9:107,
António Augusto, e n.? 204/7:056, Domingos da Silva
Moreira.
5.:1 companhia: primeiro cabo n. o 195/10:439, Daniel
Sequeira; soldados, n, ° 41./9:196, Matias dos Santos;
n.? 118/8:698, Júlio Carreiro, e n.? 128/8:705, Joaquim
Peixoto.
6. a companhia: primeiro cabo n. ° 40/8:102; Balbino
Dias; soldado n.? 99/9:887, José do Carmo Falcato Júnior.
Batalhão n." 2, 1.:1,companhia: soldado n.? 54/4:826,
Clemente da Silva.
O
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2.:\ companhia:
soldados, n." 77/4:071, Anselmo Mae n.? 78/3:251, António do Albuquerque.
3. companhia: primeiro cabo n. ° 108/84b, Brás J OSÚ

deira,

fi

Valonte.
4.1l companhia: soldado 11.° 48/2:081, Antero Joaquim
Nunes.
Batalhão n ," 4, esquadrão:
primeiros cabos, n.? 9/1:835,
Joaquim Teixeira
Couto, e n.? 16/3:106, Ernesto
Augusto Delgado;
segundos
cabos, n." 19/1:888, Adelino
Colaço, o n. ° 21/1:836, Júlio Gonçalves
de Oliveira;
soldados, n.? ü5/1:767. José Monteiro; n." 64/1:852, António; n.? 79;1:871, Manuel Pereira;
n.? 83/1:791, Aui- ..
bal Carneiro Carvalho; n." 85/1:882, Angelo Maria Pinto, e n. ° 113/1 :983, José da Costa.
Batalhão n." 5, 1.a companhia : segundo cabo n." 15/
3:222, António dos Santos; soldados, D. ° 12/2:486, Agostinho Alexandre;
n." 82/641, António Feliciano;
n." 98/
1:219, Manuel Maria Roque; n." 107/962, António Tavares, e n." 256/~74, António dos Santos Gregório.
Batalhão n.? ;, L" companhia:
primeiro cabo n.? 12/
2:149, Manuel da Palma.
4.a companhia: segundo sargento n." 25/3:424, Manuel
Velez ; primeiros
cabos, n.? 109/1:321, Jos6 Martins;
n.? 121/3:4G8, António Nunes, o D.O 23G/1:983, António
André;
segundo cabo D. ° 126/2:124, Eliseu de JtSUS;
soldados,
n, ° 163/3:366, Felísmino Alexandre
Gaspar;
n." 174/1:719, José Gonçalvos do Gaio, e n.? 270/2:215,
João Mnrtins Silvestro.
5. a companhia: segundos cabos, n.? 14/2:280, António
Manuel,
e n." 71/2:851,
Albano
Cerqueira;
soldado
n.? 38/3:332, António Gonçalves.
Medalha de cobre
Batalhão de sapadores de oaminhos de ferro

4.11 companhia:
Freire

segundo

sargento

n.? 144, Alberto

Puga.
Regimento de artilharia

La bataria : segundo

n,v

t>

n.? 1:179, Manuel

sargento

de

Oliveira.
RegiIllento de artilharia

5. II bataria : §ogtl

tiIl-s Pereira!

•

QQ aargeutq

DI

n." 7

° ~:~42~ A.ntõnio }4ar
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1.° batalhão

2.& companhia:
da Costa Júnior.
3. a companhia;
Miguel Ferraz,
Batalhão

de artilharia

..

n.? 642, Francisco

sargento

de artilharia

1.0 grupo, La companhia:
Augusto

de costa

segundo sargento
segundo

2.· Série

n. ° 898, António

de guarnição

segundo sargento n.? 167,

Oarlos Farto Leone.
Regimento dê oavalaria n.O4
soldado n,o 2:669, João Francisco .

1.o esquadrão:
2. o esquadrão:
de Almeida.

soldado n. o 247, António de Bastos

Regimento

de infanta.ria n.O 1

LA companhia: segundo sargento músico de 2. a classe
n.? 6, Francisco de Paula Dutra.
2.11 companhia: primeiro sargento n.? 1:199, Armando
Augusto Sarmento i segundo sargento n. o 169, César
Baptista de Deus.
Regimento

de infantaria

n.· la

10.& companhia: segundo sargento
Peísoto de Carvalho.
Regimento

de infantaria

n.? 174, Carlos
n.O 3

La companhia: soguudo sargento músico de 3.A classe
D. o 70, Alipio Pires,
Regimento

de infantaria. n.· 17

7. n companhia: segundo sargento n,o 1 :020, Filipe dos
Snntos Morais Sequeira.
Regimento

de infantaria

n.· 18

9. a cotnpanhia ; segundo sargento
Azevedo Moura.
10. a companhia: segundo sargento
tino Ferreira.
Regimento

5.a

Regimento

espingardeiro

o,

745, Armando

n.? 981, Lauren-

de infa.ntario. n,O20

compimhia: segundo cabo

La companhia:

n:

D.O

de infantaria.

43) Jos6 Tôrros.
n.O 21

segundo sargento artífice serrnlheíro
n." 1:448, Artur Ermida.

2." Série
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Regimento de infa.ntaria n.· 26

1.n companhia: segundo sargento n. ° 113, Luís Ferreira Machado Drumond.
.
7. n companhia: segundo sargento n. ° 704, Francisco
Pires.
9.n companhia: segundo sargento n.? 84, Simeão Inácio da Costa.
Regimento de infantaria n.O29

1.a companhia: segundo sargento artífice selelro-correeiro n.? 943, Albino Caetano da Silva,
Regimento de infantaria n.· 82

12.11 companhia:
aímiro M~rgalho,

segundo sargento

n.o 842/

João Oa-

Regimento de infantaria n.· 34

12.

11

companhia:

soldado

n." 1:065/ José das Neves.

1.0 grupo de companhias de administraQ~o militar

1.a companhia de subsistências: segundo sargento artífice serralheiro ferreiro n. ° 295/ João António Alvarrão.
Guarda 11aoal

Companhia

n.? 1: soldado n." 67/238/ José Escórcio,
Guarda naoional republioana

Batalhão n.? 1, estado menor: segundos sargentos
músicos de 3.a classe, n." 12/10:673, António da Costa;
n." 1917:270, Ilelder Armando Augusto, o n.? 116/7:688/
Armando Gonçalves de Oliveira.
1.:\ companhia: soldados, n. ° 26/9:625, Francisco Diogo
de Si; n." 47/9:482, Alexandre Pereira de S,1; n.? 128/
4:208, André Baptista; n.? 164/9:576, António Sete
Arráteis; n.? 189/9:374, Benjamim Cardoso, e n.? 198/
9:633, António Guerreiro Isabel.
2. II companhia: segundo cabo n. ° 28/10:631, Henrique
dos Santos; soldado aprendiz de corneteiro n.? 44/9:4'38,
Filipe Russo.
3.a companhia: segundo cabo n.? 86/8:124, Alberto
Constanto ; soldados, n." 17/8:3.H, Augusto Cândido
Mota; n.? 5G/9:371, Avelino Vieira; n.? 93/9:987, António Daniel; n.? 106/10:591, Norbino Francisco Alves;
n.? 173/0:644/ Joaquim Maio o n." 227/8:7161 José Cordeiro.

636

ORDEM

no

l!lXltltCITO N.O 15

2.· Séria

4. a companhia: primeiro cabo n. o 123/10:426, Alberto
Pires Ribeiro; soldados, n. o 21/9:967, Manuel Maria;
n.? 24/10:672, Alberto César Tristão; n." 36/10:098,
António José Alves; n.? 42/10:669, António; n." 47/
10:214, Américo Pinheiro; n. ° 87/9:562, César dos Santos e n,° 166/10:441, José da Ounha; soldado aprendiz
de corneteiro n.? 111/10:299, Josó da Oruz.
5.11 companhia: soldados, n." 8/10:110, Francisco de
Sousa Rico; n. ° 54/10:497, Francisco Vital; n. o 92/
10:353, Manuel Simão; n." 100/10:115, Manuel do Couto;
n." 122/9:690, António Coelho; n." 162/8:774, Raúl Buxo
e n.? 192/10:642, David Rodrigo Anacleto.
6.11 companhia: primeiro cabo n. ° 62/9:308, Manuel
António; segundo cabo n." 147/9:008, J0110 António de
Oliveira e Silva; segundo cabo corneteiro n. ° 26/10:360,
Abel de Amaral; soldados, n.? 18/9:710, Carlos Alberto Ohaves; n. ° 24/9:849, Luís Fernandes; n. o 31/
10:056, Joaquim Correia; n.? 54/9:638, Francisco Garcês ; n.? 55/9:949, Marcos dos Santos Delgado; n.? 66/
10:329, João Baptista Gama; D.O 70/10:451, Eduardo
Gomes Poroíra ; n. o 75/9:387, António Costa, e n. ° 82/
10:402, Augusto Mota Vilela.
Batalhão n.? 2, La companhia: soldados, n.? 94/5:298,
Adriano Gonçalves, e n,o 114/5:432, Alberto Justino.
3.11 companhia: soldados, n.? 82/5:141, Carlos Lopes
'de Azevedo; n.? 151/2:466, Domingos Sobreiro, e
n." 185/5:181, António Gonçalves Vila verde.
4.11 companhia: primeiro cabo n.? 66/1:913, Alberto
Sequeira.
Batalhão n.? 4, esquadrão: soldados, n.? 31/2:401,
Luís Alves Moreira; n. ° 53/2:472, Norberto Rebelo j
n." 77/2:685, António Pinto da Mota; n.? 84/3:043, João
da Silva; n." 151/2:~09, João Baptista Pacheco, e
n.? 47/3:070, José Fernandes Dias.
Batalhão n. o 5, La companhia: soldados, n. o 2/2:185,
António da Silva; n ," 5/3:467, Francisco Joaquim;
n. o 43/3:323, Américo Lourenço; n. o 49/3:262, António
Soares; n. ° 88/3:439, José Dias; n,o 89;3:321, Manuel
António; n." 111/3:096, João Fernandes; n.? 114/3:378,
Joaquim Simões; n.? 190/2:284, Manuel Linhares, e
n." 205/3:167, Francisco Rasteiro.
Batalhão n." 7,4.' companhia: soldados, n.? 58/3:778,
Brissos Jerónimo; n." 81/3:836, Paulo José Saboga ;
n.? 90/3:857, António; n." 106/2:888, Francisco Gomes
yl\squesj »!o 133/~ilW6, JOMuim Tia~oj n." lóG/q;P61,
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Ventura Inácio Carrasqueiro ; n.? 158/3:963, João Gregório Cabrita; n. ° 162/3:965, Francisco Gomes Calado j
n.? 165/3:705, Luís António Guinhenhas; n,? 167/3:706,
Manuel Cabrita; n,o 180/3:712, Bertino Caeiro; n. o 181/
3:713, Joaquim Santana; n.? 185/3:732, António Rodrigues Sequeira; n." 192/3:980, António Francisco Simões; n. ° 207/4:025, Manuel Palma, e n. ° ~89j2:925,
Augusto dos Santos Pinheiro.
b) Transcreve-se a seguir o parecer do Conselho Superior de Promoções:
Ao Conselho Superior de Promoções foi presente, com
a nota n.? 5/2:490, de 16 de Março último, expedida
pela 3. a Repartição da La Direcção Geral da Secretaria
da Guerra, o processo de consulta n.? 1:623, respeitante
ao sargento ajudante do regimento de infantaria n.? 19
Adolfo Afonso, a fim de que o mesmo Conselho emita o
seu parecer sobre se o referido sargento ajudante pode
ser promovido ao posto de alferes.
Visto e ponderado o que consta do processo, e ouvido
o Ministério Público:
Considerando que se mostra do processo, pela nota
n." 5/3:823 de 23 de Abril último, expedida pela 3.- Repartição da 1. a Direcção Geral da Secretaria da Guerra
(doe. a fi. 32), quo o sargento ajudante Adolfo Afonso
conta apenas cento e sessenta e nove dias, isto é, menos
de seis meses de serviço Da zona de operações, o que é
confirmado pela nota D.O 670 da Direcção dos Serviços
de Estatística. e Estado Civil do Corpo Expedicionário
Português (doe. a fi. 34), pelo que não estaria ao abrigo
do decreto n." 6:256, do 28 de Novembro de 1919 (Ordem do Exé1'cito n. o 24, 1. série, p. 1063), para poder
gozar das vantagens do mesmo decreto se porventura
tal decreto pudesse ser aplicável à dispensa do curso da
Escola Central de Sargentos - o que não é - por õste
curso não ter sido dispensado pelo artigo 14.° da lei
n.? 415 mas apenas adiado, e sendo estabelecida provisoriamente a sua dispensa pela circular n.? 5 (urgente)
a 5 de Abril de 1916 (Ordem do Exército n.? 5, La série, p, 4(4), esta dispensa foi revogada pela circular
D.O 75 de 6 de Maio de 1919 (Ordem do Exército n.? 15,
p. (91), e que por êste facto é ilegal a sua promoção ao
seu actual pôsto:
O Conselho Superior do Promoções ó de parecer que
o sargento ajudante Adolfo Afonso, promovido indevidati
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mente ao referido pôsto, não pode ser promovido ao
pôsto do alferes emquanto se não habilitar com o curso
da Escola Central de Sargentos.
c) Declara-se que é Abílio Mourinha da Silva e não
Abílio Mousiuho da Silva o soldado n.? 33/2:938 da 1.a
companhia do batalhão n." 3 da guarda nacional republicana, condecorado com a medalha militar de cobre da
classe de comportamento exemplar, pola Ordem do Exército n. ° 10, 2. a série, do corrente ano; e que 6 n. o 155/
4:794 da 5.a companhia do batalhão n.? 3 da referida
guarda o soldado José Maria Gardote, que pela citada
Ordem do Exército foi condecorado coro a mesma medalha.
d) Declara-se que é anulado da lista do antiguidades
dos sargentos ajudantes e primeiros sargentos da arma
de cavalaria, publicada na Ordem do Etcército n.? 8, 2.3
série, de 23 de Abril de 1926, o nome do tenente de cavalaria Vasco Fernandes Lopes, ficando classificado
n." 1 o sargento ajudante do regimento de cavalaria
n." 3 Joaquim António Moreira.

e) Declara-se que na Ordem do Exército n. o 8, 2. n
série, do 23 do Abril do corrente ano, lista de antiguidades dos sargentos ajudantes e primeiros sargentos das
diversas armas, P: 339, linha 20, onde se lê: «Francisco», deve ler-se: «Filipe».

11,

o

-Ministério

da Guerra - f.l Dirccç~o Geral- J.I. Repartição

a) Para os devidos efeitos se publica o resultado final

do 6.° Concurso .Milltar de Esgrima, 1926, o os nomes
das colectividades que ofereceram prémios (artigos 40.0
o 41.0 do regulamento pura o eu sino de esgrima do
exército, decreto n. o 9:270, de 14 do Novembro do 1923):
Pro~as para ínatrutorea

1.o prêmio, 300,5 - tenente do regimento do infantaria
n." 1Henrique Guilherme Bastos Horta.
2. o prémio, 2506 - tenente do artilharia da Escola de
Esgrima do Exército José Gonçalves Duarte Perri do
Almeida o Brito.

2.. Sêrie
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do infantaria da Escola de
3.0 prémio, 200$-tenonte
Esgrima do Exército Carlos A. Barcelos do Nascimento o Silva.
Campeonato

de espada para oficiais

1. ° prómio, 250;$- tenente de artilharia, aluno da Escola de Esgrima do Exórcito, José Gonçalves Duarte
Porri de Almeida e Brito.
2.0 prémio, 200$-tenente
do regimento do artilharia
n.? G Mário da Conceição Almeida.
3.° prémio, lf>06-capitão
de artilharia de campanha
Domingos Gentil Soares Brrsico,
Campeonato

de sabre para oficiais

1.0 prémio, 250B-tenente
de artilharia, aluno da Escola de Esgrima do Exército, José Gonçalves Duarte
Perri do Almeida e Brito.
2.0 prémio, 200t$-tenente
de infantaria da guarda
nacional republicana Luis Augusto dos Santos.
3.0 prémio, 150$-major
do infantaria António Aúgusto Vítor Sabo.
Prova. de espcda para oliciais

1. o premio, 200:' - capitão módico da guarda nacional republicana Américo Durão,
2.0 prémio, 1506 -tenente
de infantaria, aluno da Escola de Esgrima do Exército, Augusto Faria Lagoa.
3.0 prémio, 100fl- tenente do regimento do artilharia
n.? 7 António Maria Marrecas 'I'aborda Ramos.
Prova de sabre para oficiais

-L o prémio, 200~ - tenente do infantaria, aluno da Escola do Esgrimn do Exército, Augusto Farla Lagoa.
2." prémio, 130.) - tonouto do R irviço do administra~ão militar António Itorlriguos Cardoso.
3.0 prémio, 100j - tenente do infantaria da guarda
llucionall'opnblicana Luís Augusto dos Santos.
,
Prova. de sabre paro, alunes da. Escola. Militu.t'
,

1.0 prémio - uspirnnto
laudos.

a oficial Luís Valentim Des-

Mó
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2. o prémio - aspirante a oficial Ápio Felisberto' de
Almeida.
.
Prémios para estes dois aspirantes, artigos do esgrima
de valor não superior a 150;$.
Prova de florete para alunos do Colégio Militar,
Instituto Profissional dOIJPupilos do Exéroito
e da Casa Pia. de Lisboa.

1.o prémio-e- Rodrigo A. Bomfim da Costa, aluno do
Colégio Militar.
2. o prémio - Joaquim dos Santos Dias, aluno do Colégio Militar.
3. o prémio - Dario Barreto de Oliveira, aluno do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército.
Prémios para estes três alunos, artigos de esgrima de
valor não. superior a 1506.
Prova de sabre para sargentos

1.0 prémio, 100;$- segundo sargento da guarda nacional republicana Francisco dos Santos Varão.
2. o prémio, 70J1J - segundo sargento da guarda nacional republicana José Gonçalves Camelo.
3. o prémio, 40;$- primeiro sargento da guarda nacional republicana Augusto da Paula.
Prémio de honro.

Escola de Esgrima
Taça de Prata.

do Exército,

posse provisória da ,

Coleotividades que ofereoeram prémiOS
a) Prémios oficiais:

Ministério da Guerra
b) Prémios não oficiais:
Ministério da Marinha.
• . . .
Guarda uncional republicana . .
Escola de Esgrima do Exército .
Escola Militar • . . . . . . . . . .
Direcção Geral de Aeronáutica Militar
Escola de Equitação. • • . . • . • .
Comando Geral da Guarda Fiscal. . .
Escola de Aplicação do Administração
Militar. • . . • • • • . . . . . .

3.360;$00
500,$00
500~00
500;$00
200600
200600
100;$00
100600
50600
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Carreira de 'I'iro Vergueiro,
res . . . . . . . . .
Regimento do artilharia n.?
Rcgimonto do infantaria u."

N.o
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. . . . . .
Ducla Soa. .•

50aoo
50aOO

1,

30;$00

14.

2MOO
2.305~OO

b) Declara-se aberto concurso, por espaço de trinta dias,
a partir da data da publicação do presente anúncio, para
professores provisórios do Colégio Militar no ano lectivo
de 1926-19~7.
As condições de admissão e actos do concurso são regulados pela legislação vigente do instrução secundária
e regulamento literário do Colégio Militar, aprovado
por decreto de 31 de J olho de 1025, e estão patentes
no mesmo Colégio, nos dias úteis, das doze às dezassete
horas.
Os requerimentos, instruídos com os necessárias docurnentos, devem dar entrada na secretaria até as
quinze horas do dia 8 de Setembro.
Diário do Gouêrno n.? 185, 2. a série, de 9 do Agosto
do corrente ano.
12.0-linislério

da Guerra - 2.& Dimç30 Gml-

s.a Reparlição

a) Declara-se que fica sem efeito a colocação no TIospital Militar do Braga do tonente médico do regimonto
de infantaria n. o 20 Abílio do Deus Pereira do Lugo o
Costa, puhlicada na Ordem do Exército n.? 12, 2." série, do corrente ano.

b) Declara-se que a concessão do segundo aumento de
10 por cento sõbre o soldo no coronel médico, chefe da
5.a Repartição da 2.a Direcção Geral do Ministério da
Guerra, José Agostinho Rodrigues, é desde 15 dr' Novembro do auo findo o não desde 1 do mesmo mês o
ano, como, por lapso, vem indicado na Urdem do Exército n.? 13, 1.1> série, do corrente ano, p. 514.
c) Ooudecorados CI)Il1
r.omportl\.lllonto exemplar

ti.

medalha militar da claeso de
(lo AArm{lqip,com Q reg\lla"
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de 28 de Setembro

de

Medalha de prata
1.°grupo de companhtas de saúde

Segundos sargentos: n.? 599, Fírruino Luis, e n." 658,
Carlos de Almeida, ambos da 1.~ compauhia.
Medalha

ele oobre

1.0 grupo de oompanhias de saúda

Primeiro cabo n." 2:194 da 7. a companhia,
José Massano.

Francisco

d) Declara-se que por decreto de 28 de Março de 1919
foi o capitão médico, hoje major médico graduado miliciano do quadro especial, Aurélio Ricardo Belo, agraciado com fi medalha de prata de mérito, filantropia e
generosidade, por serviços prestados em período revolucionário, sendo lhe permitido usar a respectiva insígnia.

e) Declara-se que a antiguidade do pôsto de capitão do
major médico graduado Francisco Marques Rodrigues
Moreira é de 17 de Setembro de 1917 e não do 26 de
Janeiro de 1918, como por lapso saíu indicado no Alma·
naque do Exército do ano findo.
13. o -linistério

da Guerra- 2. a Direcção Geral- 6. a Repartição

Condecorado com a medalha militar da classe de comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917:
Medalha. de prata.
Regimento de oavalaria n.· 4

Capitão veterinário Baltasar Gomes Pereira.
14.

0_

Minislério da Guerrl- 2.' Dirctção Geral- 7.' Repartição

a) Declara-se que por portaria da Socrotaria Geral
do Ministério do Interior, <lo 7 de Julho do corr nto ano,
publicada no Diário do Govêmo n." 169, 2.a sórlo, de

2.- Sé ria
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21 do mesmo mês, foi exonerado do cargo de chefe do
Gabinete do Ministro do Interior o tenente- coronel farcêutico, adido, em comissão de serviço dependente do
Ministério da Instrução Pública, Aníbal Augusto Cardoso Fernandes Leite da Cunha, lugar que exerceu com
muito zêlo, competência e acondrado patriotismo.
b) Condecorados com a modulha militar da classe do
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917 :
Medalha de prata
Guarda nacional republicana.

Capitão farm-icêutico António Borges Sacoto.

15. o - Ministério
da Guerra - Direc~âo Geral dos Serviços Adm\nislralhu8
do Exército - ta neparlisão
a) Declara-se que, a partir da data que lhes vai indicada, estão nas condições do § 7.° do artigo 1.0 do, decreto n," 7:823, por terem requerido o seu licenciamento, os seguintes oficiais milicianos do serviço de administração militar que pertenciam no quadro ospecial
do que trata o artigo 5.° do mesmo decreto:
Capitão miliciano do regimento de sapadores mineiros
Manuel Gonçalves Monteiro, desde 30 de Outubro do
1925.
Tenonte miliciano do regimento de infantaria n.? 2
Marcelino Augusto de Oliveira Maia, desde 23 de Junho
de 1922.
Tenente miliciano do 7.° grupo de companhias de administração militar Eugénio Francisco Didolet, desde 13
de Abril de 1925.
b) Condecorado com a medalha militar do prata da classe
do comportamento exemplar, cm conformidade com as
disposições do regulamento aprovado por decreto de
28 do Setembro de 1917:
Regimento de infantaria

n,O

Tenento do serviço de administração
de Andrade Ferreira de Abreu.

28

militar António
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COlIselbo Superior de Promoções

Éditos de trinta dias

Pelo Conselho Superior de Promoções correm éditos
de trinta dias, a contar da data da presente Ordem, citando os oficiais abaixo designados para, querendo, apresentarem contestação, tendo vista dêste processo ou seus
representantes
na Secretaria do mesmo Conselho, como
recorridos que são num processo de recurso que no
mesmo pende, em qne é recorrente Gilberto Maria de
Carvalho, alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, que recorre, pelos fundamentos alegados no seu
requerimento, da sua colocação na escala de acesso, julgando-se indevidamente preterido pelos alferes do mesmo
quadro:
Recorridos:
Alferes da mesma arma: Joaquim Moreno da Cunha;
alferes do regimento de infantaria n.? 12 Manuel Marquos; alferes do regimento de obusos de campanha José
António da Conceição; alferes, adido, do licença ilimitada, José Cardoso Machado.
Éditos de trinta dias

Pelo Conselho Superior de Promoções correm éditos
de trinta dias, a contar da data da presente Ordem, citando o sargento ajudante abaixo designado para, querendo, apresentar contestação, tendo vista deste processo
ou seu representante na Secretaria do mesmo Conselho,
como recorrido que é Dum processo de recurso que no
mesmo ponde, em que 6 recorrente Manuel Simões Rosa,
sargento ajudante do regimonto do infantaria n.? 4.
Recorrido:
Sargento ajudante
Oaaquinho.

da mesma

arma

João

Duarte

Éditos de trinta dias

Pelo Oonselho Superior de Promoções correm éditos
de trinta dias, a contar da data da presente Ordem, citando os oficiais abaixo dosígnados, para, querendo,
apresentarem contestação, tondo vista deste processo ou
seus representantes na Secretaria do mos mo Conselho,
como recorridos, que silo, num processo do recur o que
no mesmo pende, em quo é recorrente o alferes do ql~dro auxiliar dos serviços do artrlharia João Moniz de

2." Série

ORDEM DO EXOClTO

5.° 16

645

Sá Borges, que recorre, pelos fundamentos expostos no
seu requerimento, da sua colocação na escala de acesso;
julgando-so indevidamente preterido ~elos ~llfero~ Joaquim Moreno da Cunha, J086 António da Conceição o
José Cardoso Machado.
Recorridos:
Alferes da mesma arma Joaquim Moreno da Cunha;
alferes do regimento de infantaria n. o 12 Manuel Marques j alferes da mesma. arma José António da Conceição e alferes adido, de liconça ilimitada, José Cardoso
Machado.
1!:ditos de noventa dias

Pelo Conselho Superior de Promoções correm éditos
de noventa dias, a contar da data da presente Ordem,
citando os oficiais e sargentos abaixo designados para,
querendo, apresentarem contestação, tendo vista dêste
processo ou seus representantes na Secretaria do mesmo
Conselho, como recorridos, quo são, num processo de
recurso que no mesmo pende, em que é recorrente o
sargento ajudante do regimento de infantaria n." 24
Isaúl da Conceição Ferreira, que recorre da sua preterição na. promoção ao põsto de sargento ajudante.
Recorridos:
Tenente miliciano da mesma arma. Domingos José
de Freitas j sargentos ajudantes da mesma arma: Joaquim da Silva Rebêlo, Mário de Figuoiredo, Ant6nio de
Carvalho Sampaio, Joaquim Manuel Vaz j primeiros sargentos da mesma arma: António Evangelista, Vitor
Brisson ; sargentos ajudantes da mesma arma: Sérgio
Augusto dos Santos, César da Paz Segurado; tenentes
milicianos da mesma arma: J osé Maria dos Santos,
Jerónimo Xavier de Morais Sarmento, José Gomes Silveirinha, Carlos Assis. Manuel Joaquim da Silva Júnior, Herculano Rosado Ramalho, António Antunes
Ba ílio, Ovidio Alberto, João José, Filipe Gomes
onçalvos, Artur Centieiro ele Almeida, Sérgio Gatinoan
Barreto da Cruz, José Augusto Fornandos da Cunha
Belo, J oito Vieira Remexido, António Rodrigues Rogado Júnior, J os' Pereira Rocha; alfores miliciano da
mesma arma João Maria. imões Pereira de Brito; tenentes milicianos da mesma arma: José António Pombinho
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Júnior, José Manuel Mendonça, Luís Gamito Dentinho,
Joaquim Augusto Nunos, Jorge Abel Gaspar Franco,
José Carlos Arantes Lopes; sargentos ajudantos da
mesma arma: Joaquim do Sousa Pereira, José Joaquim
Capucho; prime'ro sargento da mesma arma João Duarte
da Costa Júnior; sargento ajudante da mesma arma
Francisco Augusto Borges de Castro; primeiro sargento
da mesma arma Nicolau Caeiro 'I'orono ; sargento ajudante da mesma arma Guilhormino Morgado; primeiros
sargentos da mesma arma: Jos6 Luís Gomes, José da
Fonseca, Laurentino Rodrigues dos Santos, Júlio de Almeida Rebêlo de Lacerda; sargento ajudante da mesma
arma Sebastião da Encarnação Júnior; primeiros aargentos da mesma arma: José 'Peixeira Laranjeira, Miguel
Augusto, Luís Pereira Pedroso Gomes, Américo Augusto Pereira Camoesas, Aristides Alves Martins. Alípio
dos Santos Sé.; tenentes milicianos da mesma arma :
António Ferreira, Armando Bottencourt, Raúl da Conceição Gonçalves Bravo, José da Costa Estorninho, Joaquim Zncheli Pinto Tavares, Argentino Herculano Seixas, Jaime Nunes Pedro, Carlos Marques, Carlos Vítor
Assa de Brito Queiroga, Joaquim Nunes, Jos6 Alves
Pereira, J os6 Delgado, J osó António Ferrelru, Carlos
Ascensão, José Pedro Poroit-a, Bento Teodósio Tomás
Oabrita, António Pedro Correia Limpo de Lacerda,
José António Vasco Mascarenhas J únior , João de Barros Amado da Cunha, José do Pêso e Sousa Benchin01, António dos Santos Neto, José Gonçalves, Jacinto
Gonçal ves Godinho j alferes miliciano da mesma arma
Carlos António Parreiral da Silva; tenentes milicianos
da mesma arma: Frederico Coelho de Melo, Celestino
Sisenando Baptista, Vitorino Frederico Crispím, Felizardo Pacheco Sarmento da Conceição, António Maria Martins, Aurélio Augusto da Cruz Ferreira, Artur
Joaquim João de Dous Figueiredo, Argílio de Oliveira
Rocha, Aurélio de Oliveira Rocha; primeiros sargentos
da mosma arma: José Monteiro Sebastião, Luciano
Fernandes; sargentos ajudantes da mesma arma; Francisco dos Reis Pio, Joaquim Afonso Pinto, António Manuol Dnrana, Joaquim Marques, António du Costa;
primeiros sargentos da mesma arma: Teotónio Cardoso,
Manuel Joaquim Moreno, Gumorziudo da Silva, Raúl
Videira, Francisco Inácio 1\1oreira, Honório Henriques
Leitão; sargentos ajudantes da mesma arma: Armindo
de Almeida, Horácio Ferreira Saloio; primeiro sargento
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da mesma. arma. João Rosa;
sargentos
ajudantes
da
mesma arma: Ernesto Moreira dos Santos,
Raúl António de Jesus, Manuel Simões Rosa, Augusto Vieira, Martiniuno Augusto
da Silva, Fortunato
António, Josó Cu-

missão Vaz Ferreira,

José Correia, João Miguel Gomos.

192fi
"Novemuro

13- TC'lwlltr cirurgião dentista miliciano do distrito
.lo rr-crutarucutu n.v 2G F'rancisco Per pira Duarte.
1.6 - Capitão módico miliciano do distrito do recrutamonto n." ii F'r anclsco ~lartills {lrilo.

1926
Julho

lJ

814-

Capitão, reformado, Au~u,to Alves ,1e Moura.
Alferes, na situação de reserva .. \gostinho
Rol'igues da Costa.
lO-Tenente-coronol
do serviço de administração
militar, na situação de reserva, -Iosé Bcruardu
Proença.
23 - 'I'euente chefe de música José António Gomes
•\ polónio.

a

Rectificação
Na Ordem do Exército n.O 11, 2." série, do corrente ano, p. 5GO,
3, onde ôc lu: «Pe rci rn», deve ler-so : "f;"llucir::w.

Ant6nio Óscar de Fragoso Carmona.
Está. conforme.

o l\judaotc

6cnel'al do Exército,

\

MINISTERIO DA GUERRA
14 DE AGOSTO DE 1926

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

1. o - Decretos
linistério da Guerra- t.a Direcçáo Geral- 2_& Repartição

Sendo-me presente a consulta do Supremo Tribunal
Administrativo acêrca do recurso 18:154, em que é recorrente António José Pires e recorrido o Ministro da
Guerra o do que foi relator o vogal efectivo Dr. Augusto
Casimiro Alves Monteiro :
António José Pires, oficial do exército na situação de
licença ilimitada, recorre do despacho do Ministro da
Guerra de 8 de Abril do 1921), comunicado em 10, que
lhe indeferiu um requerimento em que podia lhe fõsse
prorrogado o prazo para recorrer da decisão da. junta
a que se refere o artigo 2fl.o do decreto 0.0 10:099, de 17
de Setembro de 19~4, porque, estando ausente nos Estados Unidos do Brasil, s6 depois do seu regrosso poderia obter os documentos nocessúrios para documentar
o recurso. Pede provimento no recurso, anulando-se o
despacho recorrido e a sua substitutção por outro nos
termos requeridos.
O Ministro recorrido informa a fi.... que nada tem
a acrescentar à informação da. 5.a Ropartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, e envia o requerimento em que fui exarado o despacho recorrido com
a informação referida.
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Alegou de direito o recorrente,
insistindo e desenvolvendo os seus argumentos,
e o Ministério Público é de
parecer que se negue prox imento no recurso.
Tudo ponderado:
.
Considerando
que o tribunal é competente,
Icgítimas
as partes
e que o recurso
foi interposto
em devido
tempo;
Considerando
que os prazos de recurso, de sua natureza improrrogáveis,
só por caso do fôrça maior podem
ser alargados,
e não está nestes casos a ausência voluntária e posterior
ao acto de que so pretende recorrer;
Consideraudo
que nestas condições o despacho recorrido não viola a lei nem ofende direitos do recorrente:
Há por bom o Govêrno
da Rqpública Portuguesa,
conformando so com a mesma consulta o sob proposta
do Ministro da Guerra, nozar provimento no 1'1 curso.
O Ministro da Guerra
assim o faça publicar. Paços
do Govõrno da República, 7 de Agosto
do 1926.-

António Óscar de Fragoso Oarmona-u-Manuel
gues Júnior.

Rodri-

Sondo-me presento a consulta do Supremo Tribunal
Administrativo
acêrca do recurso 17:8GO, relatado pelo
vogal temporário
Dr. António de 1\1eireles Pinto Barriga, interposto
no Supremo
Tribunal
de Justiça, em 5
do N cvouibro do 1925, por António Inácio Rua, do despacho do Ministro da. Guerra, que, confirmando a decisõo da j unta constituída
nos tcrmns e para os efeitos do
decreto n. o 1Q:OU9, e a que o recorrente
foi submetido,
ordena ao mesmo tempo que êste continue na situação
GID que se encontrava:
Alega o recorrente
que, segundo a loi e- em conformidade com a decisão da junta, deveria ter sido aumentado
ao efecti-, o (lo exército j que o despacho do 1\1inistro da
Guerra. é, portanto,
manifestamente
ilegal.
Transitaram
os presentes autos para o Supremo Tribunal Adminit-ltrtttivo, nos termos do decreto n." 11:2úO,
onde fui mandado ouvir o respectivo Ministro, que se limitou a remeter o processo em que foi proferido o despacho recorrido.
Alegou afinal o recorrente
e foi. também ouvido o Ministério Público, que ofereceu o merecimento
dos autos.
Tudo ponderado:
Oonsiderundo
que o recurso é competente, interposto
€1m tempo e por pessoa legítima ;
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Considerando que o recorrente não fundamentou
devidamente o seu pedido, limitando-se
a falar cm violação
de lei q lle não citou i
Considerando que competirá à referida junta decidir
S(I o requerente
estava ou não nas condições de ser tido
e havido como inválido da guerra para os efeitos da legislação em vígor ;
Considerando que a opinião emitida pela mencionada
junta, dando o requerente
como pronto para todo o serviço, significa tam somente que o requerente não podia
aproveitar dos direitos e regalias que aos iuvá lidos da
guerra eram concedidos pelo decreto n. o 10:ú99 e demais Iogialução em vigor, continuando, conseqüentemente,
na sua anterior situação;
Considerando finalmente que o despacho recorrido foi
proferido pala autoridade competente, no uso das suas
atribuíções
legais e sem ofensa dos direitos do recorrente:
IIá por bem o Governo da República Portuguesa, sob
proposta do Ministro da Guerra e conformando-se com
a mesma consulta decretar a negação de provimento no
recurso.
O Ministro da Guerra assim o faça publicar. Paços
do Governo da República, 7 do Agosto do 1026.António
Óscar de .F J'ug080 Carmona - Manuel Rodrtgues Júnior.

lillisléri& da Guerra - 2 a lirec~ia 'traI -!

&

Re,arli~o

o Govêrno da República Por tngnoaa, sob proposta do
Ministro da Guerra. decreta que, nos tormos da lei
n.? 1:817 de 12 de Agosto, e decreto n.? 11:077, de 14
de Setembro de H)~õ. se pngne o subsídio mensal de
6il a D. Rosa Lúcia Bobeia Martins Grilo, viúva do capitão médico miliciano Francisco Martins Grilo; a D. Ermelinda Rosa da Fonseca Vieira, viúva do alferes Belisário Vieira da Silva Pereira e a D. Laura da Fonseca
Vieira, órfã do alferes de infantaria António Vieira da
Silva Pereira.
O Ministro da Guerra assim o tenha. entendido e nll;a
executar. Paços do Govêrno da República, 7 de Agosto
de 1926.- António Óscar de Fragoso Ca1'11!ona- Manuel Rodrigues
JÚ1tiOl·.

652

ORDEM DO EX~RCITO

N. o 16

2." Série

2. °_. Per decretos de 7 do corrente mês:
Ministério da Guerra- V Direcçãlt Ger~l- 2.a Repartijio

Concedidas as vantagens de quo trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de ] 920,
a contar das datas qUEIlhes vão designadas, aos oficiais
em seguida mencionados:
Engenharia:

Major Vasco Lopes de Mendonça, no campo entrincheirado de Lisboa, desde 1 de Dezembro de 192J, por
ter completado o tempo de serviço efectivo, dosdo a sua
promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento
de 10 por cento sobro o sõldo.
Tenente Joaquim Francisco Alves, no batalhão de sapadores do caminhos de ferro, desde 1 do Dezembro de
1922, por ter completado o tempo de serviço efectivo,
desde a sua promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sõbre o sõldo.
Artilharia

Coronel José Carlos Plantier Martins, no Arsenal do
Exército, desde 14 de Novembro de 1925, por ter completado f) tempo de serviço ofcctivo, desdo II. sua premoção a tenente, necessário para o segundo aumento de 10
por couto sõbre o sõldo, .
Tenentes r Joaquim Emílio Videira Camacho, no regimento do artilharia n.? 3, desde 13 de Janeiro de 1925,
Francisco Barba Homem Teles. no estado maior do artilharia, desde 6 de Maio de 1925, ficando nula e de
nenhum efeito a parte do decreto de 30 de Maio de
1925 que lhe concedeu as mesmas vantageus, José António Vízoto Chagas, António Eugénio Barbosa da Silva,
no esta+o maior de artilharia, Manuel Marecos Duarte
Júnior, Manuel Veloso, no regimento de artilharia 0.° 3,
Alberto Ferreira Macedo Pinto, Clemente Galhardo Goncalves da Gama, Euclides Gomes Ribeiro, no regimento
de artilharia n.? 6, António Maria Martins E ngrncia,
Joaquim Antunes da Fonseca, 00 rogimoato de artilharia n.? 7, Armando de Sousa Lamy Varela, João Máximo Tassara Machado, José Roberto Raposo Pessoa,
no regimento de artilharia n." 8. desde 13 de Julho de
1926, tenentes milicianos, Luis Mário Ferreira Caldas
do Lemos, adido no Ministério das Colónias, desde 2
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de Junho de 1925, Amadeu Eduardo de Campos Beltrão Ferreira Viana, no estado maior de artilharia de
campanha, desde 20 de Maio do 1926, por terem completado o tempo de serviço efectivo, como oficial, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sõbre o
sõldo.
Cavalaria

Capitão, piloto aviador, António de Sousa Maia, na
disponibilidado, desde 15 de Novembro de 1923. por
ter compl.-tado o tempo de servico efectivo, como oficial,
necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sobre o soldo.
Tenente Domingos de Sonsa Ua~alhl'tes, no regimento
de cavalaria n.? 9, desde 13 de Junho de 192ti, por ter
completado o tempo do serviço efectivo, como oficial, necessário para o primeiro aumento de 10 por ceuto sõbre
o sõldo.
Infantaria

Capitão Manuel de Abreu Ferreira de Carval o, adido
no Ministério das Colónias, dosde 1 de Novembro de
1925, por ter completado o tempo de serviço efectivo,
como oficial, nocessúrio para o primeiro aumento de 10
por cento sôbre o sõldo,
Tenontos : Vergílio Pereira Estrõla de Oliveira, na
disponibilidade, desde 2 de Setembro de 19:!.J., Alberto
da Costa Fer-reira, no regimento do infantaria n." 15,
desde 3 de Fevereiro do 1915. ficando nula e de nenhum
efeito a parte do decreto de 25 de Julh« de 1925 que
lhe concedeu as mesmas vantagens, Mário Augusto da
Costa, adido no Ministério das Colónias, desde 6 de
Maio de 19:!5, Manuel Bernardo, no regimento de infantaria n." 14, desde 6 de Maio de 1915, ficando nula e
de nenhum efeito a parto do decreto de 5 de Sotembro
de 19~5 que lhe concedeu as mesmas vantagens, João
da Costa Virtuoso, no H.° grupo de metralhadoras, desde
6 de ~laio de 1925, ficando nula e de nenhum efeito a
parte do decreto do 11 de J ulho de HI:?5 que lhe concedeu as mesmas vantagens, Abel de Sousa Moutinho,
no 1.° grupo de metralhadoras, desde 20 do Dezembro
de 19:!5, Paulo Afonso, no regimento do infantaria n.? 35,
desde 15 de Junho de 1921i, Manuel Nunes Castirn, no
estado maior de infantaria, José Teodoro da Silva Santos, Henrique Luso, J .cinto Ferreira Ezequiel, no regimento de infan taria n. ° 7, Afonso :\lartins Correia Gonçalves, José Rodrigues Aguinchll Júnior, Manuel Ma-
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riano Ribeiro Júnior, no regimento de infantaria
n ," 11,
António da Costa Martins,
José Dourado
de Oliveira
Martins, no regimento de infantaria n.? 14, Afonso Jaime
de Bivar Moreira de Brito Velho da Costa, no regimento de infantaria
n. o 16, António Perfeito Guerra,
Dinis Evangelista
Tôrres Júnior, no regimento de infantaria n.? 17, Francisco
Alexandre
Rcdriguoe
Pereira
de Figueiredo,
José Vítor Matous Cabral.
.Iosó Maria
Emauz Leite Ribeiro, no 1.0 grupo do metralhadoras.
Mário Alberto
Soares
Pimeutel, na guarda nacional republicana. Antero Veríssimo
da Cunha, na. guarda
fiscal,
desde 13 de Junho de 1926, t..nontes milicianos,
Leonel
Holi Lobão Ferreira,
no ;rt'gimento de infantaria
n," 14,
desde 17 de Junho de 1925, José Maria dos Santos, no
regimento de infantaria
n.? 11, desde 1 de Fevereiro
de
19:!6, Júlio Rodrigues Andrnde,
no regimento
de infan-.
taria n." 28, desde 20 de Maio de 1926, por torem completado o tempo de serviço efectivo, como oficial, uccessário para o primeiro
aumento
de 10 por cento sobre o
soldo.
Qus.dTOauxiliar dos serviços de artilharia
Majores:
João Marçal,
no regimento
de artilharia
n. o 5, desde 13 de Fevereiro
de 1920, José Emídio
Aduúta Figueiredo
de Mendonça,
no A rsonal do Exército, desde 26 de Junho do Hl:!ü, por terem completado
o tempo de- serviço efectivo como oficial necessário
para
o primeiro aumento de 10 por cento sõhre o soldo.
Tenentes:
.Joaquim Ferreira dos Reis, no Hospital
Veterinário
Militar,
desde 6 de Maio de 1925, ficando
nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 2:! de
Agosto de 1925 que lhe concedeu as mesmas vantagens,
José Vicente da Cruz, no quadro, desde 20 de Dez~mbro de 1925, Joaquim A ugusto de Simas N unes, no regímento de infantaria
n." 17, Gil Cornélio Gonçalves,
no Arsenal
do Exército,
desde 13 de Julho de 19~6,
Henrique Tavares de Almeida, no regimento de artilharia n.? 2, desde 20 de Julho de 1926, por terem completado o tempo de serviço efectivo, como oficial, necessário
para o primeiro aumento de 10 por cento sobre o sôldo.
1." grupo de batarias de reserva
Alferes miliciano do reserva, o alferes miliciano do 1'0gimento de artilharia
n.? 3 Mário Gonçalves, nos termos
da alíeoa b) do artigo 2.° da lei n." 743, de 2J de Julho
de 19.t7.
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6.° grupo de ba.tarias de r-eserva

Alferos miliciano de reserva, o alferes miliciano de regime ato de artilharia n. ° 4 Jorge Henriq nas elos Santos
Machado, nos termos da alínea b) do artigo ,2.° da d.oei
n." 743, de 24 de Julho de 1917.
Regimenta de infantaria n.· 2

Capitão, supranumerário, da 5.a companhia, o capitão
de infantaria, supranumerário,
adido, Carlos António
Casaca. que, do regresso do Ministórío das Colónias, se
apresentou em 4 do corrente mês.
Regimento de infantaria de reserva n." 5

Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do regimonto de infantaria n.? 5 João Alberto Soares Piam
da Cruz, nos termos da ulínea b) do artigo 2.~ da lei
n.? 743, do 24 de Julho de 1917.
Supranumerário

O tenente-coronel do estado maior de infantaria Celes ..
tino Júlio Garcia Gomos, nos termos do artigo 157.· do
regulamento literário do Colégio Militar, por ser profossor efectivo de educação física do referido Colégio. .
Adidos

O capitão do estado maior de cavalaria Anlbal de AI.
moida Franco e os tenentes. do rogimentc de artilharia
n." 3 Olegário José Antunes, e miliciano do quadro especial do regimento de infantaria n.? 23 José da Cruz
Ribeiro, por terem sido requisitados para desempenhar
comissões de serviço depoudontes do Ministério das Colónios, o primeiro e .terceiro nos termos do artigo 7.4 do
decreto de 20 de Noveru bro de 1914, e o segundo nos
termos da primeira parte do artigo 1.° do mesmo decreto.
Reserva
O coronel do regimento elo artilharia n. o 5 Francisco
Pereira Viana, nos termos do n." 4.° do artigo 2.° do decroto do 25 de Maio do 191 l e o tenente-coronel ilG artilharia, em disponibilidade,
Alfredo Augusto do Barros
Júniol', por ter sido julgado incapaz do serviço activo
pela junta hospitalar de inspecção.
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Baixa do serviço militar
O alferes miliciano de reserva
do regimento de infantaria de reserva
n.? 8 Joaquim
da Fonseca Monteiro,
DOS termos do artigo 44-0.° do decreto de 2f> de Maio de
1911, por ter mais de 65 aDOS de idade.

lIinistério da Guerra _1. Direcção Geral- 3· Repartição
11

Rejeitado
o recurso
apresentado
perante o Conselho
Superior
de Promoções
pelo primeiro sargento u." 600
da T," companhia do regimento do infantaria D.O 3 António Teixeira por ser manifestamente
ilegal. .

Rejeitado o recurso apresentado
perante o Conselho
Superior
de Promoções
pelo sargento ajudante n.? 112
da 3.a bataria do regimento de urtilhurla n. o 6 João Germano de Matos Júnior por ser contra o disposto no § 3.°
do artigo 4.° do regulamento
do dito Conselho.

r

Negado provimento
ao recurso apresentado
perante o
Conselho Superior de Promoções pelo sargonto ajudante
n." 49;') da 4." baturia do regimento de artilharia n.? 2
Joaquim
Cristiano
Branco por não ter fundamento legal.
, Negado provimento
ao recurso apresentado
perante o
Conselho Superior de Promoções pelo primeiro sargento
n." 679 da 4.a companhia do batalhão de artilharia de
guarnição
Francisco
Mondes Gomes por não ter fundamento legal.
Denegado

provimento
ao recurso apresentado
perante
Superior
do Promoções pelo sargento ajudante n.? 817 da 5.a companhia do regimento de infantaria D.O 34 António Paula, por não ter fundamento legal.

o Conselho

Ministério da Guerra - Direr~ão Geral dos Smiços Administrativos
do Elército - f. Repartição
Concedidas
as vantagens
de que tratam o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570. de 10 de Maio do 1919,
alterado pela lei n.? 1:039, cle 28 do Agosto de 1920, e
despachos
ministeriais
posteriores,
aos tenentes do ser-
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viço de administração
militar António Ribeiro dos Reis
e Manuel Maria Ferreira
de Abreu, a contar de 6 de
Maio de 19~5, por terem completado 8 anos de serviço
efectivo como oficial, nos termos das referidas determinações, ficando por esta forma rectificados os decretos,
respectivaments,
de 22 de Agosto e 21 de Novembro de
19~f) que lhes concedeu as mesmas vantagens.
Coucedidas as vantagens de qUl:' tratam o § único do artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 19:!0, e
despachos ministeriais
posteriores,
ao tenente do serviço
de ndrninistração
militar Anlbal Pimontel Correia, a contar de 13 de Julho do corrente ano, por ter completado
8 anos de serviço efectivo como oficial.

3.°_ Por decretos de H do corrente mês:
lIiuistério da Guerra - t. 3 Direcção Geral- V' Repartição
Concedidas as vantagens
de que trata o § único do artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:0139, de 28 de Agosto de 1920,
fi contar
das datas que lhes vão dosignadas,
aos oficiais
em seguida mencionudos :
Engenharia

Coronel Álvaro de Azevedo Albuquerque,
no estado
maior de engenharia,
desde 1 de Dezembro de 1924, por
ter completado o tempo de serviço efectivo, desde a sua
promoção a tenente, necessário para o segundo aumento
de 10 por cento sobre o sôldo,
Artilharia

Tenentes:
Artur
Rebêlo de Almeida,
Mário Emílio
Azinhais de Melo e Carlos Alberto Pádua de Oliveira, no
estado maior de artilharia j Cândido Augusto do Carvalho Salgado.
no regimento de artilharia n. o 1; Elói Alberto Valverdo,
no regimento de artilharia do montanha,
de de 13 de Julho de 192ôi tenente miliciano António Gonzaga Pinto, pilote aviador militar, na Escola Militar de
Aviação, desde 20 de Maio de 1926, por terem completado
o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para
o primeiro aumento de 10 por cento sôbre o soldo.
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Cavalaria

Capitão Francisce José da Fonseca Coutinho de Castro, no estado maior de cavularia, desde 1 de Novembro
di} 19~4, por ter completado o tempo de serviço efectivo
como. o;IiciuJ:neceesário para o primeiro aumente de 10
por cento sohre o. soldo,
InfantaJria.

Capitã:o M:\lluel Bernardes de Almeida 'I'epiuho, no
estado maior de infantaria, desde 10 de .Agosto de 1926.,
p01' ter completado o tempo de serviço eJ'ectivo como
oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por
cento sôbre
sõldo.
Tenentes: Raúl Nunes da. Mota, no regimento de infantaria n. ° 28, desde 6 de Maio de 1925, ficando nula
e de nenhnm efeito a parte do decreto de 20 de Junho
de 19::!5 que lhe concedeu as mesmas vantagens; António de Oliveira Viegas, pilôto aviador, na esquadrilha de treino e depósitc, desde 6 de Maio de 1025;
Alberto Simões Dias, no regimento de infantaria n. ° 8;
.Alípio da Silva Vicente, no regimento do iufantaria u." 14;
Artur Augusto Rodrigues, no regimento de infantaria
n.? 20; J:!'J ..oderico Augusto Lopes da Silva Júnior, no
regi.mento. de infantaria D.O 25; Alfredo Pimenta Ramos
de Faria Júnior, no Instituto Profissional dos Pupilos do
Exército, desde 13 do Julho de 1926; tenentes milicianos
José dos Santos Borrega, no regimento de infantaria
n." 4, desde 26, de Fevereiro de 1926, Guilherme Joaquim de Mesquita, DO regimento de infantaria n." 18,
desde 1 de Julho di 1926. por terem completado o tem}'>\) de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sóbre o scldo.

°

Quadro

auxiliar

d013s6]."Viços de artilharia

Tenentes: Manuel Joaquim da Silva Miranda, no re~imento de infantaria n." 29, d~sde 6 de 111aiode 19:?5,
ficando nula. e de nenhum efeito a parte do decreto de
5 de Setembro de 1925 que lho concedeu as mesmas
vantagens; António José da Costa, no regimento de artilharia n," 5; Manuel Joaquim de Freitas, no regimento
de infantaria 0.° 10, desde 20 de Dezembro do 1925,
por terem completado o tempo d'e serviço efectivo como
oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por
cento sôbre o sôldo.
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de reserva

Alferes miliciano de reserva, o alferes miliciano do regimeuto de artilharia n. o 6 Abílio Marques Mourão, nos
termos da alínea b) do artigo 2.0 da lei n. o 743, de 24 de
Julho de 1917.
Reserva

Os coronéis, do estado maior de engenharia Delfim
Emílio Mirando Monteiro, e do estado maior de ar tilharia. Aníbal Áugusto Sanches de Sousa Miranda, o primeiro nos termos do artigo 86.() da lei de 12 de Junho
de 1901 e o segundo nos termos do n." 4.0 do artigo 2.0
do decreto de 25 de Maio de 1911.

linist6rio da Gaerra - -1. a DirecçioGeral- 9. a lepartiçit
Condecorado com a medalha militar de cobre da classe
de bons serviços, por se achar ao ab.igo da alínea a) do
§ 3.° do artigo 8.° do regulamento de 28 d« Setembro
de 1017, alterado pelo decreto n.? 6:093, de 11 de Setombro de 1919, o segundo sargento miliciano n." 651 do
1. o esquadrão do regimento de cavalaria n. o 5 Armando
de Brito Rebélo Reis.
Coudocorado com a medalha militar do cobre da.classe
de bons eerviços, «mm palma, por 1)st61'ao abrigo do
disposto na alínea. li) do § 3.0 do artigo 8.° e § único
do artigo 14.0 do regulamento aprovado pelo decreto
n." 3:392, de 28 do Setembro de 1917, e atendendo no
disposto no D.O 1.0 do decreto n.? 11:649, de 7 de Maio
do corrente ano.,» segundo S81'geI1W n." 76 da 4.& companhia do reghnento de infantaria D.O 1 Joaquim Mendes
Ramos.

~illrsl~ri6 4a Caem -1·

Ji~

Geral- 6. a Reparl~

D1ep oni't;l11idade

O capititG mermArio. na 8it:.uA~i1ode lioonçtl. ilimitada.,
Jolll llendqlW .Barroso 'I'íerna, noli termO$ do artigo 1.'
do decreto 11.° 11:214, de.aO de Out~ro de 1925.

•
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U;lIIstério da Guerra - Direcção {leral dos Smiços Adminislralivus
do Esército -1. a Repartição

Concedidas as vantagens de que tratam o § único do artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n." 1:039. de 28 de Agosto do 19:?0, e
despachos ministeriais posteriores, aos ten=ntes do serviço de administração militar Arnaldo da Costa Moura
e Silvério Augusto Ponces Nunes, a contar de 13 de
Julho do corrente ano, por terem completado 8 anos de
serviço efectivo como oficial, nos termos das referidas
disposições.
Concedidas as vantagens de que tratam o § único do
artigo 6.° do decreto n ," 5:570, de 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920, e
despachos ministeriais posteriores, aos tenentes do serviço de administração
militar Gaspar Marques de Oliveira e André Pelicano Fernandes, a contar do 6 de
Maio de 1U25, por terem completado 8 auos de serviço
efectivo como oficial, nos termos das citadas disposições,
ficando por esta forma rectificado o decreto de 4 do Julho do ano findo, que lhes concedia aquelas vantagens.
Concedidas as vantagens de que tratam o § único do artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920, e
despachos ministeriais posteriores, ao t=nente do serviço
de administração militar João Rebêlo Simões, a contar
de 13 de Julho do corrente ano, por ter completado
8 anos de serviço efectivo como oficial, nos termos das
citadas disposições.
Concedidas as vantagens de que trata o § único do artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920 e
despachos ministeriais posteriores, aos seguintes oficiais
do serviço de administração militar:
A contar de 1 de Novembro de 1924, ao tenente
Eduardo Augusto 'I'õrres Baptista; desde 2 de Junho de
1925, ao tenente miliciano Paulo Arnaut Taveira. da Paixão Metelo; de 13 de Julho de 1926, aos tenentes:
José Biscaia Rabaça, Henrique Lor na Ermida, Francisco oe Abreu Malheiro, José de Ornelas Monteiro, Manuel da -Silva Mendes, Carlos José da Silva, António
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Gonçalves Coimbra, Artur Pinto Bastos Júnior, Francisco
Marques Lima, Júlio Augusto da Silva Malaguerra, Nuno
de Morais Beja, João da Silva 'Marques Rito, José Domingos Lampreia, Francisco Maria Ramos Valente, José
Marques Vieira de Azevedo, José Filipe Taborda do Morais, António .Iúlio Cavalheiro Margarido. Armando Vergilio Pinheiro da. Silva Azevedo e António Baeta Lopes,
por terem completado 8 anos de serviço efectivo como
oficial, nos termos das citadas disposições.

4. o - Pertarlaa

Por portarias de 12 do corrente

IDdS:

Ministério da Guma - Repartição do Gabinete
Exonerado, a Sf'U pedido, de vogal da comissão nomeada por portaria de 21 de Julho último, insorta na
Ordem do Exército n.? 15, 2.a série, do corrente mês,
o coronel na situação de reserva Francisco do Sales
Ramos da osta.
Louvado o tenente coronel Acácio Adjuto Augusto
Nunes, comandante do regimento de cavalaria n.? 1, pela
forma criterioso. e elevada como tem exercido o comando
da sua unidade.
Louvado o comandante do Depósito Disciplinar, capitão de infantaria António Brás, pela extrema dedicação e cuidado com que tem conseguido reparar e conservar o Forte da Graça e pela forma criteriosa como
tem exercido o comando daquele depósito.
Dissolvida fi comissão nomeada por portaria de 6 de
Abril do corrente ano. inseria na Ordem do Exército
n." 9, 2.· sério, de 24' do mesmo mês, encarregada de
estudar as a.lterações a introduzir no actual plano de
uniformes dos oficiais e praças do exército.
Nomeado presidente da comissão nomeada por portaria de 12 do Muio do 19~3, inserta na Ordem do Exército n." 9, 2.11 série. do mesmo mês e ano, encarregada
de proceder à escolha dos modelos práticos de material
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,
de artilharia existentes no pais e no estrangeiro e que
mais convenha à artilharia do nosso exército de campll.nha, o general Bernardo de Faria e Silva, em substituíção do general João José Sinel de Cordes.
Nomeada uma comissão composta dos oficiais abaixo
mencionados, encarregada de estudar as alterações a introduzir no plano de uniformes dos oficiais e praças do
exército, tendo em atenção a nova reorganização do
exército:
Major de artilharia Miguel Pereira Coutinho.
Capitães: de infantaria Paulo Benard Guedes, de artilharia José Augusto Vieira da. Fonseca, de cavalaria
Afonso 'I'alaia Lapa de Sousa Botelho e Armando Idalino da Cruz Mesquita, e de engenharia Frederico Maria
de Magalhães Meneses Vilas Boas Vilar.
Tenente de .cavalaria, pilôto aviador, Celestino Pais
de Ramos.
Nomeados . nos termos dos artigos 54.0 e 55.0 do regulamento para o serviço de requisições militares, de 26
de Agosto de 1913, membros da Comissão de Avaliação
do Distrito de Braga, os seguintes índivíduos r presídento,
O major do regimento de infantaria 0.0 29 António José
de Fontoura, em substituíção do capitão do quadro auxiliar do serviço de artilharia António Isidro Sorafim ;
vo gal , Joaquim José Soares em substituíção
de Manuel
Joaquim de Paiva; secretário, António Duarte Lopes
Malheiro, comerciante, em substiturção de Augusto Veloso.

5.

& -

Po·r determlllRçlo do

GOY~rDlI

da Replibllea:

Direcção da arma de artilharia.

Aj'lldante de campo do director, o capitão do estado
maior de infantaria Francisco l-Iaria Sardinha da Cunha,
fíeando exonerado de igual cargo do director da 2." Direcção Geral do Ministério da Guerra,
L" Região militar

So.\>·ch.ef~ do estado maior, o ma.jol."do estado maior
de cavalaria, com o CUl'W do estado maior, J oa.quim
Eduardo Martins da Costa Soares.
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Adjuntos. os capitães do quadro dos capitães do servi~o do estado maior António Daniel de Matos e António
José Adriano Rodrigues.
Inspecção

do ser-vícc de saúde

Inspector, o coronel médico da extinta Inspecção Geral do Serviço de Saúde Zeferino Martins da Silva Borges.
Sub-inspector, o coronel médico, inspector de saúde
da extinta 3.a Divisão do Exército, Álvaro Martins.
2." Região militar

Ajudante de campo do comandante, o tenente do ostado maior de cavalaria Henrique Dias Costa,
Adjunto, o capitão do quadro dos capitães do serviço
do estado maior José Mnria Cabral de Sampaio,
Estado ma.ior do infantaria

Coronéis, os coronéis, de infantaria João Carlos Craveiro Lopes, do regimento de infantaria n. ° 16 José Mendes dos Reis e do regimento de infantaria n." 18 Alexandre José Malheiro.
Capitão, o capitão do regimento de infantaria n. o 33
Manuel Afonso de Campos.
'I'enentcs, os tenentes, do regimento de infantaria n.? 9
José Coelho de Jesus Pacheco, do 2. ° batalhão do regimento de infantaria n." 16 Aristides Mourato de Sequeira e do 1.0 grupo de metralhadoras Casimiro Moreira Waddington, sendo o último pelo pedir.
Tenente, supranumerário, o tenente, supranumerário,
de infantaria da guarda nacional republicana Henrique
Leal de Magalhães, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.O1

Tenente, o tenente, do regimento de infantaria n. o 27
Ernesto da Hessurroi~ão Borges Aceiaiuolí, pelo pedir.
Alferes, o alferes do regimento de infantaria n. ° 16
António Saraiva.
Regimento de infantaria

n.O 7

Alferes, supranumerário, o alferes, supranumerário,
do regimentr, de infantaria n. o 17 Álvaro Jorgo dos
Reis Morais.
Regimento de infantaria n.. 8

Capitão miliciano do quadro especial, da 4.· companhia, o capitão miliciano do meSIDOquadro, da 11.&companhia, António José de Mesquita, pelo pedir.
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Regimento de infantaria n.· 9
Tenente miliciano do quadro especial, o tenente
ciano do mesmo quadro José Rafael Sampaio.

mili-

Regimento de infantaria n • 11
Comandante,
o coronel do estado maior de infantaria
José Francisco
Mendes CIo Passo, ficando exonerado de
vogal do júri para avaliar as provas especicis de aptidão para o posto de major dos capitães das diversas
armas.
Regimento de infantaria. n.s 12
Capitão da 6,a companhia,
o capitão de infantaria António Maria Soromeuho de Almeida.
Regimento de infantaria n," 16
2.· bata lhão

Comandante,
o major. supranumerário,
segundo comandante José Maria Vale de Andrade.
Sl'gundo
comandante
interino,
o capitão da 5.3 companhia Manuel Fernandes
Costa.
Tenente,
o tenente do regimento de infantaria
n.? 21
António de Jesus.
Tenente,
auprnuumorário,
o tenente, supranumerário,
do estado maior de infantaria
José Antunes Prazeres.
Regimento de infantaria n. 18
Comandante,
o coronel, supranumerário,
maior de infantaria Raúl de Andrade Peres.
Q

do estado

Regimento de infantaria n.· 20
Tenente,
aupranumer ãrio, o tenente, supranumerário,
do regimento
de infantaria n.? 30 Joaquim Tristão Pereira Pimenta, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.· 22
Capitão da 9.a companhia, o capitão do estado maior
de infantaria
Domingos
António Bastos Carrapato
Calado Branco,
ficando exonerado,
pelo pedir, do professor da Escola Central de Sargentos.
Regimento de infanta.ria n.O29
Tenonte miliciano,
o tenente miliciano de infantaria,
da esquadrilha
de aviação de treino e depósito, Eduino
Ramos, p alo pedir,
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Regimento de infantaria n.O34

Capitão, supranumerário, da 5.a companhia, o capitão,
supranumerário,
da 9. a companhia Rodrigo Faustino,
pelo pedir.
4.° grupo de metralhadoras

Tenente miliciano do quadro especial, o tenente miliciano do mesmo quadro do 1.0 geupo de metralhadoras
António de Almeida Abrantes, pelo pedir.
6.° grupo de metralhadoras

Capitão, supranumerário, da 1.n bataría, o capitão,
supranumerário,
do regimento de infantaria n. o 10 Aníbal 'I'arrinho, polo pedir.
Estado maior dá artilharia.

Tenente-coronel, o tenente-coronel de artilharia Fernão de Moura Coutinho Fernandes Tomás.
Tenentes, os tenentes, do regimento de artilharia n,? 6
Eduardo Hermenegildo Andrade de Freitas, do regimento
de artilharia de montanha Manuel de Almeida de Avila
e do grupo de batarias de artilharia a cavalo Nuno Álvares Guedes Vaz e Luís :Magalhães Mendonça Pimentel.
1.0 batalhão de artllharia

de costa

Capitão da 7. a companhia, para os efeitos das alíneas
b) e !/) do n.? 1.0 do artigo 434.0 do decreto de 25 ele
Maio do 1911, o capitão do estado maior de artilharia
Alberto ~fúrio Cortes Santos.
Capitão da 9. n companhia, para os efeitos das alíneas
b) e g) do 11.0 LOdo artigo 434.0 do decreto do 25 do
Maio do 1911, o capitão do estado maior de artilharia
Afonso Cortês dos Santos.
Regimento de artilha.ria n.· 3
5." grupo

Capitão médico do quadro ospecial, o capitão médico
do mesmo quadro, da. guarda nacional republicana Vasco
Sanches.
Regimento de artilha.ria. n, I 6

Tesoureiro, o capitão do serviço do administração
militar, adj unto da. inspecção dos serviços administrativos
da 3. a divisão do exército, Eurico Baptista Severo de
Oliveira.
Esta.do maior de cavalaria.

Capitão, o capitão de cavularia
republicana José Joaquim Romão.

da guarda nacional
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Henrique Dias Costa.
Regimonto

de sapadores
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de cavalada

n." 8

mineiros

Tenente, o tenente do batalhão de pontoneiros
Caetano Vieira Lisboa, pelo pedir.

José

Brigada n." 2 de oaminhos de ferro

Alferes das tropas do reserva, o alferes das tropas de
reserva do 5,° grupo de batarías de reserva Luís Pinto
Vilela.
1.° grupo de esquadrilhas

de aviaQão «República»

Oficial da secção de ligações e transmissões, o tenente
miliciano do regi~en"to de cavalaria n." 2 Alvaro nessa
de Aragão Ferreira.
Esquadrilha

n.· 1 de

OI'tQEl.

Oficial da secção meteorológica e biblioteca, o tenente
do regimento de artilharia n.? 3 Jorge Augusto Segurado de Castro.
Oompanhia. de aerostl'tQão de observação

Comandante, o capitão de infantaria, piloto aviador,
do 1.0 gl'UpO de esquadrilhas de aviação República, José
Pedro Pinheiro Correia.
Distrito

Exonerado de
serva Francisco
Secretário, o
dro especial do
Lopo do Carmo,

de reorutamento

n,O 4

secretário o capitão na situação de rede Assis Crispim.
tonente miliciano de infantaria do quadistrito de recrutamento n." 33 MMio
pelo pedir.

Distrito

de recrutamento

n.· 27

Adjunto, o capitão do regimento de infantaria n. c 27
José Jo110 da Câmara Lomeliuo, pelo pedir.
3." companhia

de reformados

Comandante, o capitão do regimento
n.? 19 Manuel João Afonso.

de infantaria

Quadro dos ofioiais veterlntl.ri08

Tenente-coronel vetorinário Anicrto Rodrigues da Costa,
que, vindo da guarda nacional republicanu, se apresentou
em 14 do corrente.
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Escola de AplioaQão de Cavalaria

Comandante do 2,0 esquadrão, o capitão do estado
maior de cavalaria, cerra- fila, Jorge Alcide dos Santos
Pedreira.
Escola de A.pltcaQãode Infantaria.

Instrutor de equitação, o capitão do estado maior de
cavalaria, da Escola de Aplicação de Cavalaria, Rogério
do Almeida Tavares e Silva.
Escola Militar de AerostaQão

Chefe do parque, o tenente do estado maior de artilharia de Manuel de Almeida de Ávila.
InspecQão do ServiQo Telegráfioo Militar

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, o tenente do mesmo quadro do batalhão de telegrafistas de campanha João Miguel Fontes Dourado.
ServiQo de torpedos fixos

Comandante, o coronel do estado maior de artilharia
a pé Carlos Augusto de Passos Pereira de Castro'.
Hospital Veterinário

Militar

Chefe de clínico. das doenças contagiosas, capitão veterinário da guarda nacional republicana Macário Evangelista de Sousa.
Arsenal do Exército

Exonerado das funções que desempenha no mesmo arsenal, o major do estado maior de artilharia Sérgio Ribeiro de Sousa.
"
Tenente-coronel do quadro auxiliar d08 serviços de
artilharia, supranumerário, o tenento-coronel do mesmo
quadro, supranumerário, da. guarda nacional republicana,
Mnnuel da Conceição Silva.
ltanutenQão Militar

Adjunto, o tenente do serviço de administrncã« militar, tesoureiro do regimento do artilharia n.? ü Arnaldo
da Veiga Cabral.
'
Instituto

Profissional

dos Pupilos do Exército

Provisor da 1.a seeção, o tenente miliciano do serviço
de administração militar, tesoureiro do grupo de batarias de artilharia a cavalo, João Baptista Marqu.es,
Arquivo Histórioo-Militar

- Adjunto, o capitão do estudo maior de infantaria Manuel Afonso do Campos_
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Júri para. avaliar as provas dos capitães do quadro colonial, candidatos ao pOsto de major, no corrente ano

, Vogal, o coronel do estado maior de inf.:1~taria João
Carlos Craveiro Lopes.

6. e - linislério da Guerra - Beparliçã. do Gabioete
a) Declara-se que é Luís F~llcão de Mena e Silva o
verdadeiro nome do tenente do artilharia que foi condecorado com a 1.n classe da Ordem do Mérito Militar de
Espanha pela Ordem do Exército n. o 14, 2. a série, do
corrente ano.
b) Tendo sido agraciado com a medalha. de Filantropia
e Caridade do Instituto dr Socorros a Nltufra.gos, pelo
Diário do Govêrno n. o 166, 2. a sério, do 17 do .Iulho
do corrente ano, o segundo sargento do regimento elo
infantaria n. o 23 João de Sousa da Silva, é-lhe permitido usar as respectivas insígnias.
c) Declara-se que o tenente-eoronol do corpo do estado maior Carlos Maria Pereira dos Santos exerceu o
cargo de chefe do estado maior da 3.a divisão desde 8
de Junho a 4 de Agosto do corrente ano.

d) Para cumprimento do decreto n." 1.1:089, de 10 do
corrente mês, declara- se que fica nula a clnssiflcação
dos alunos do curso do estado maior constante do n. o
97. o da Ordem do Exército n,o 14, 2. a série, de 28 de
Junho de 1919, sendo mantida a constanto do n.? 20.()
da Ordem do Exército n,o 13, 2. a série, de 17 de Setembro de 1917.
e) Declara-se que o capitão do quadro especial de
cavalaria, pilõto aviador, José Francisco Antunes Cabrita exerceu o cargo de oficial às ordens do Presidente
da República desde 20 de Janeiro a 30 de Maio do cor ...
rente ano.
f) Nos termos do § 2.° do artigo 3.0 do regulamento
da Biblioteca do Ministério da Guerra declara- se que as
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estações e pessoas abaixo mencionadas ofereceram à Biblioteca as publicações que se indicam a seguir:
Guarda nacional republicana:
Combate ofensivo (conferência).Tenente Eduardo
Djalme Brandão de Azevedo. - Lisboa, 1926.
(Um folheto, 2 exemp.).
Metralhadol'a8 (conferência).Capitão H. C. do
Amaral.-Lisboa,
1926. (Um folheto, 2 exemp.j.
Tenente-coronel Júlio Tomás Rodrigues de Sá:
Código policial e rural.- J. T. Rodrigues de Sá.Lisboa, 1926. (Um vol., 2 exemp.).
Capitão da reserva João Maria da Cunha Fajardo
Losveles de Ortigosa:
As vacas leiteiras.-J.
M. da C. Fajardo Losveles
de Ortigosa.-Pôrto,
s. d. (Um vol.).
Carneiros, cabras e cães de guarda.- J. M. da
Cunha Fajardo Loweles de Ortigosa.- Põrto,
1926. (Um vol.).
Tenente-coronel de artilharia Júlio da Conceição Pereira Lourenço:
Servido em campana. Reglamento de los servicios
do retaguarda.-Madrid,
1925 (Um vol. e ap.).
Alberto Veloso de Araújo:
Em defesa e propaganda do vinho de uvas.-A.
V.
de Araújo.Santo Tirso, 1926. (Um folheto).
7.°_

liaislério

da

Gaerra-

t,a

DirecçãoGeral-

La

Rfparlição

a) Rectificados publicam-se os vencimentos a que têm
direito, nos termos da lei n.? 1:66R, de 9 de Setembro
de 1924, os oficiais reformados em seguida mencionados:
Coronel Justino Augusto Fernandes, 304884.
Tem um aumento de 10 por cento.
Capitão Tomás Hipólito Ferraz da Silva, 79654.
Capitão João José Lucas, 257636.
Têm dois aumentos de 10 por cento.
Tenente VergOio Alberto, 94809.
Alferes Mário do Nascimento Fonseca Mouta, 1931$04.
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b) Rectificados publicam-se os vencimentos a que tem
direito, nos termos do despacho ministerial
de 21 do Julho de 1925 que manda incluir no cálculo da pensão de
reforma
a gratiflcação
diferencial,
o oficial reformado
em seguida mencionado:
Capitão
João Carlos Simões Alves. 95,$70, desde a
data do despacho
supra ató 14 de Maio de 1926, e
150839 desde 15 de Maio do mesmo ano.
Tem um aumento do 10 por cento:

8.

°-

lioislério da Guerra - ... Dil'l'cção Geral - !.a Repartição

a) Doclara-se quo os coronéis do artilharia Alfredo
de Melo Faria o Armindo Augusto Girão Guimarães, na
situação de disponibilidade,
nos termos do § único do
artigo 1.0 da lei n." 1:250, de 6 de Abril do 19:?2, doixam de estar na mencionada
situacão por lhos ter cabido no respectivo
quadro a vaga. do referido põsto.
b) Declara-se
quo ao coronel de artilharia
Raimundo
Enes Meira, nos termos da lei n." 1:250. de 6 de Abril
de 192:3, coube no respectivo
quadro a vaga do referido
pôsto ,

c) Declara-se
disponibilidade,
Tomás, chegou
quadro.

que o tenente-coronel
do artilharia,
em
Fernão de Moura Coutinho Feruandes
à sua altura para entrar no respectivo

d) Declara-se
que o capitão de infantaria, cm disponibilidade.
Luís Augusto de Oliveira
Franco, que se encontra fazendo serviço na 6.a companhia do regimento
de infantaria u, ° 7, para satisfazer
às condições das alineas b) e ,q) do n.? 1.0 do artigo 4iH.o do decreto de 25
de Maio de 1911, continua
prestando serviço no mesmo
regimento
depois de ter satisfeito
às referidas
condições.
e) Declara-se
que o capitão de infantaria,
em disponibilidade,
Alfredo' António Chaves, que fazia serviço no
regimento de infantaria
n." 19, foi mandado prestar serviço. por motivo disciplinar,
no regimento
de infuntanin
n." 34, como comandante
da 11.& companhia.
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f) Declara se que em 11 de Junho último deixou de
prestar serviço no 3.0 batalhão do regimento de infantaria n." 2, onde tinha sido colocado para satisfazer à
condição L." do artigo 35.0 da lei de 12 de Junho de
1901, o tenente do estado maior de infantaria, adjunto
da 3. a Repartição da Ln Direcção Geral do Ministério
da Guerra, Artur Rodrigues Paula Santos.
g) Declara-se que o capitão de infantaria, em disponibilidade, Miguel Francisco da Conceição Santos, deixou
de prestar serviço como adjunto da secretaria da Presidência da República.
h) Declara-se que o capitão de infantaria, na disponíbilidade, Manuel Joaquim de Magalhães passa a prestar serviço no regimento de infantaria n. o 1, como comandante da 2.0. companhia, pelo que deve ser mandado
apresentar na referida unidade.

i) Declara-se que o alferes de artilharia, em disponibilídade, Alexandre Alberto Serpa Pinto Moreira passa
a prestar serviço no regimento de artilharia n.? 6, pelo
que deve ser mandado apresentar na referida unidade.
,j) Declara-se que o capitão de infantaria, em disponibilidude e fazendo serviço no Colégio Militar, Máximo

Sisenando Ribeiro Artur foi mandado prestar serviço
no 2.0 batalhão do rogimentn de infantaria n. o 16, como
comandante da 5." companhia.
k) Declara-se que o major de infantarin, cm disponibilidade, António Maria Pinto Cardoso Salgado foi mandado prestar serviço no regimento do infuutaría n. o 3,
como comandante do 3.0 batalhão .

. ll._DC'clal'a-sc que.o capitão. de infantaria, em disponibilidads e om serviço no rcgunoato de infantaria n." 8,
Oaetano Alberto do Carmo Azevedo foi mandado prr-stal' serviço no rogimento de infantaria n. o 1~, como
comandante da 10. a companhia.
m) Declara-se, para 0<; "feitos da determinação do
n.? G.o da Ordem do E.L·e/"citn 11.0 2, J.a sério, de Hl24,
que os oficiais ao diante Indicados foram aprovados, no
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corrente ano, nas provas
pôsto imediato:

2.1 Série

especiais de aptidão para o

Infantaria.

Capitães:
Paulo Tomé Mendes.
Francisco do Paula e Silva Ramos.
César Amadeu da Costa Cabral.
Manuel António de Carvalho,
Cavalaria.

Capitães:
Leopoldino Xavier de Palma e Paiva:
Teodorico Ferreira dos Santos.
Aníbal de Almeida Franco.
Higino Sanches Ferreira Barata.
Vitorino Gama de Oliveira Barata.
n) Declara-se que pelo Boletim Militar das Colónias
n." 6, do corrente ano, foi condecorado com a medalha
militar de ouro da classe de comportamento exemplar
o capitão de infantaria, em serviço no Ministério das
Colónias, João de Araújo Piçarra.
o) Doclaru-se que pelo Boletim Militar das Colónias
n. o 6, do corrento ano, foi condecorado com a medalha
militar do ouro da classe de comportamento exemplar
o capitão do infantaria, comandante do Depósito Militar
Colonial, António Germano Falcão de Carvalho,
p) Declara-se que pelo Boletim Militar das Colónias
n.? 6, do corrente ano, foi condecorado com a medalha
militar de ouro da classe de comportamento exemplar o
capitão de infantaria, em serviço no Ministório das Colónias, Carlos António Casaca.
q) Declara-se que é do estado maior do cavalaria,
adjunto dos serviços de recrutamento de animais e veículos, o não do estado maior de infantaria, o capitão
António Gonçalves Dias, condecorado com a medalha
miliar de ouro da classe de comportamento exemplar
pela Ordem do Exército n.? 14, 2.& série, do corrente
ano.
r) Declara-se quo pelo Instituto' de Socorros a N áufragos foi concedido diploma de louvor ao tenente do
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infantaria
Loonel Aleluia da Costa Lopes pelas providências que tomou pura tentar salvar um menor que
uma vaga arrebatara
na praia de Caranzalém,
em Nova

Goa.
8) Condecorados

com a medalha militar da classe de
exemplar, em conformidade
com as disposições do regulamento
aprovado por docreto de 28 de
Setembro de 1917 :

comportamento

Medalha

de ouro

Major do rogimento
do infantaria
n, ° 17 Aurélio de
Azevedo Cruz,
Capitães:
do estado maior de infantaria
José Manuel
Baptista
Lopes e de infantaria,
sub-chefe do distrito de
recrutamento
n.? 13, José da Luz.
Medalha

de pra-ta

Capitães:
do regimento
de artilharia
do montanha
J 0110 Vítor Ferreira
da Fonseca
o 0.0 estado maior de
infantaria
Fernando Nobre Madeira.
'I'enontes : do regimento
de artilharia
n.? 5 António
Cirne Rodrigues
Pacheco;
do regimento
do artilharia
11.° 8 Alfredo
Silva Barreto
do Carvalho o José Maria
de Vasconcolos ; miliciano do regimento do artilharia
de
guarnição Manuel Rodrizues
Carvalho;
do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
no regimento de cavalaria
n.? 4 Josó Carapinha
o picador do mesmo regimento
Honriquo
Nunes Neves da Costa; milicianos
do regimonto de infantaria n ," 21 João Marques da Silva, João
José, Afonso da Costa Ribeiro e António Pires Antunes
e do regimento de infantaria
n." 26 Jacinto da Silva Pacheco.
t) Rectificados
se publicam
os vencimentos,
nos tormos ~t1. ~(>in.? 1:6,6~, do ~ do Setembro de 1924, a que
têm direito os oficiais na SItuação de reserva, em socuida
mencionados,
em substituição
dos quo lhe foram arbitrados pela Ordem do Exército 11,° 24, 2.& série, do 19~4:
Coronel José Francisco
de Almeida Fragoso, 399609,
sondo: 2&5H) pelo Ministério das Colónias, 1Gt$20 pelo
Ministério
das Finanças
o 354670 pelo Ministério da
Guerra;
tom 2 aumentos de 10 por cento sobro o sôldo,
Capitão Alexandre
Alvos dos Santos, 233t$03, sendo :
47,$18 pelo Ministério das Colónias o 185;$85 pelo Minis-

674

ORDJ;M DO EXtRCITO

N.· 16

2·

~<'Irie

tério da Guerra j tem 2 aumentos de 10 por cento sobre
o sôldo.
Capitão, chefe de música, Francisco Joaquim Ferreira,
241;$05; tem um aumento de 10 por cento sóbre o sôldo.
u) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de 9
de Setembro de 1924, competem no oficial em seguida
mencionado transferido para a situação de reforma pela
Ordem do Exército n,o 15, 2.:1 s-érie, do corrente ano:
Capitão de infantaria Constantino Simões Noto, 308,$,
sendo: pensão de reforma, 197650; 0,14 por cento, 43613;
lei n. o 1:332, 67;$37; do vencimento total 1761550 são
pelo Ministério das Colónias, tendo servido em Angola,
e 131650 são pelo Ministério da Guerra; tem 1 aumento
de 10 por cento sôbre o soldo.
'u) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de
9 de Setembro de 1924, competem aos oficiais em seguida
mencionados transferides para. a situação de reserva:
Pela Ordem do Exército n." 15, 2.:1 série, do corrente
ano:
General José Augusto Simas Machado, 803,578, sendo:
pensão de reserva, 504,$; 0,14 por conto, 10616; loi
n.? 1:332, 349t$62; tem 5 anos de general.
General José Domingues Peres, 8GM91, sendo: ponsão de reserva, 5041$; 0.14 por cento, 21~56; lei
n." 1::>:32, 336535; tem 5 anos de general.
Coronel do cavalaria António Pinto de Sampaio e Melo,
286tS27 , sendo: pensão de reserva, 25M60; lei n. ° 1:332,
3W67; do vencimento total 4M08 são pelo Ministério do
Interior, 291$43 pelo Ministério das Fínanças o 213,$76
pejo Ministério da Guerra ; tem 1 aumento de 10 por
cento sobre o soldo.
Coronel de infantaria Alberto Salgado, 509648, sendo:
pensão de reserva, 32M70; 0,14 por cento, 37,,1;22; lei
n. ° 1:332, 145656; do vencimento total, 42,$59 são pelo
Ministério das Colónias, tendo servido em Angola, 41666
pelo Ministério do Interior e 42M23 pelo Ministério da
Guerra; tem 2 aumentos de 10 por conto sobro o sõldo.
Pela presente Ordem do, Exército:
Coronel de engenharia Delfim Emílio de Miranda Monteiro, 569a04, sendo: pensão de reserva, 341;$70; 0,14 por
cento, 53647; lei n, o 1:332, 173;$87; do vencimento tota
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210{)29 são pelo Ministério das Colónias, tendo servido
em Moçambique, e 35867ú pelo Ministério da Gu rra ;
tom 2 aumentos de 10 por cento sobre o sõldo.
Coronel de nrtilharia Autbal Augusto Sanches do
Sonsa Miranda, 7346;:'9, sondo : pensão de reserva,
3746:37; 0,14 por cento, 6:?689; lei n." 1:332, 297 ~33;
do vencimento ,total 191[107 são pelo Ministério das Colónias, sendo Indía a última província
onde serviu, e
543652 pelo Ministério da Guerra; tem 3 aumentos àe
10 por cento sobre o soldo.
Coronel de artilharia de campanha Francisco Pereira
Viana, 428677, sondo: pensão de reserva, 327t$~O; 0,14
por cento, 7;$78; lei n.? 1:3:32,93,$79; tem 2 aumentos
de 10 por cento sõbre o sõldo.
Tenente-coronel
de artilharia Alfredo Augusto de
Barros Júnior, 212693, sendo : pensão de reserva, 205873;
Q,14 por cento, 7620; tem 1 aumento de 10 por cento
sobre o soldo.
~) Declara-se que o capitão de cavalaria, em disponíbilídadé,
João Gualberto de Barros e Cunha, foi mandado prestar serviço como ajudante de campo do comandante da ~.a região militar.
z) Declara-se que ficam suspeMOS das funções de serviço. nos termos do artigo 151.0 do regulamento de disciplina militar, os seguintes oficiais:
Coronel de infantaria José Virgolino Feio Quarosma.
Majores, de infantaria, JOSQLuís de Almeid&. da Costa
Pereir-a e de artilharia, com o curso do estado maior
José Guerreiro de Oliveira Duarte.
I
Capitães, de infantaria, Fernando Lapa de Oliveira
Corr~ia, Álvar~ Pacífico de Oliveira e Sousa, .Augusto
Martins Nogueira Soares, Gaspar Inácio Ferreira António Afons.o Pais Gom~s e. Francisco Angustc da C~nha,
de arülharia, José Vitorino Branco a de ca.valaria
Mário Augusto de Meneses M.achn.do.'
,
Tenentes, de infantaria, António Francisco de Almeida, José Afonso de Almeida Júnior. Sebastião José
Fernandes, José Caetano de Almeida, Sérgio Augusto .e
Augusto dos Santos Malta, e de CAvalaria, António Joaquim do Oastro líaia. Mendes.
Tenentes milicianos de infantaria, do quadro especlal,
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Luís Côrte Real de Almeida, Alfredo Augusto da Costa
Pereira e Francisco de Oliveira Pio.
Alferes miliciano de mfantaria José Pimentel.

9.

0_

Minislério da Guerra - ta Direcção Gcral-

2.& Repartição

a) Declara-se quo o major de cavalaria, supranumerário, pilôto aviador, Francisco Xavier da Cunha Aragão. q UA por d-terminação inserta na Ordem do Exército
n. o 15, 2. a série, do corrente ano, foi colocado como
sub-director da arma de aerouáutica, tinha sido anteriormente colocado, por nota, na esquadrilha de aviação de
treino e depósito.
.

b) Declara-se que o major de artilharia, em disponibilidade, Júlio Ferreira da Silva Ah~gria, deixou d« prestar serviço no grupo de batarias de artilharia a cavalo,
passando a fazer serviço na Direcção da arma de artilharia.
c) Declara-se que o tenente de infantaria, em disponibilidade, José Baptista Barreiros, passa a prestar serviço no regimento de infantaria n. o 6, pelo que deve ser
mandado apresentar na referida unidade.
d) Declara-se que o major de artilharia, com o curso
do estado maior, Alberto Xavier da França Doria, desempenhou no quartel general do campo entrincheirado
de Lisboa o cargo de chefe do estado maior, interino,
durante dois anos e trezentos e dez dias, durante os períodos a seguir designados:
Em 1919 - do 14 a 21 de Janeiro e de 15 de Junho
a 30 de Setembro.
Em 1921-de
24 de Maio a 4 de Novembro e de 24
de Dezembro a 25 do mesmo mês.
Em 1922 - de 17 do Fevereiro a 8 de Março e de 7
do Maio a 31 do Dezembro.
Em 1923- do 1 de Janeiro a 2 de Maio, do 3 de Julho a 3 de Dezembro e de 17 de Dezembro a 31 do
mesmo mês.
Em 1924- de 1 a 6 de Janeiro:
Em 1925 - de 5 de Dezembro a 31 do mesmo mês.
Em 192G-de
12 de Julho a 16 do Agosto.
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a) Dcclaru-se que o segundo sargento Leonol Cardoso
do Carvalho, n." 58 da 7." companhia do regimento de
infantaria n ," 19, é autorizado a usar a insígnia da medalha de prata de Filantropia e Caridade do Instituto de
Socorros a Náufragos, com que foi agraciado, e não a
de cobre como consta da Ordem do Exército n,? 12,
2.11 série, do corrente ano.
b) Declara-se que, tendo sido concedida por portarias
publicadas no Diário do Govêrno, n.OS 118, 2.a série,
de 21 de Maio de 1925, e 120, de 25 de Maio do corrente
ano, a medalha de cobre de Filantropia e Caridade do
Instituto de Socorros a Náufragos. respectivamente. aos
segundos sargentos Joaquim Rocha, n." 82 da 10.&compnnhia do regimento do infantaria n." 16, e João Manuel
Alves Freire, n.? 107 da 9. a companhia do regimento de
infantaria D.O 5, lhes é permitido usar a respectiva insígnia.
11.-lioistério

da Guerra- P

Direcção Geral- L

a

Repartição

Relação dos alunos premiados
no Colégio Militar, no ano lsctrvo de i925-i928.
Apllcaçilo literária

L" olasse

N.?

41- Afonso de Chabi Rosa-medalha

de prata.

2." cle ese

N. o 382 -Alfredo
Magalhães
res - medalha de ouro.

Almeida Martins Soa-

3." classe

N.? 107 - António de Carvalho Xerezmedalha de
prata.
N.O l36-João
Carlos Canelo da Silva Escudoiromedalha de prata.
4." olasse

N. o 64 - António Luís Tadeu - medalha de prata.
N.· 164 - Álvaro Alexandre - medalha de prata.
N. o 177 - João José Rodriguos Mano - medalha de
prata.
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Paulo de Oliveira Teixeira--medalha
.5.1 classe

N.?
ouro.

87 -João

de Arautos e Oliveira-

medalha de

N. o 227 - Raúl de Brito Subtil- medalha de ouro.
Externo - Diogo de Faria e Silva - uma obra de reconhecido valor.
6." classe

N.O 219-José
de Azevedo Monteiro de Barrosmedalha de prata.
N. o 29d - António Tierno Bagulho - medalha de
prata.
.A.ptl<llo física

2.lolassé

N.o 83 -Jaime
Weelhouse Basso Marques-palmas de prata.
N.o 113 - Joaquim Ferreira de Oliveira Coelholouvor:
N.O 251-António
Coulart Branco-louvor.
N.O 252 -José Joaquim Alves Monteiro-louvor.
N. o 371- Manuel Roseiro de Miranda Boavida -louvor.
N-.o 457 - Alvaro de Melo Ataide e Corga -louvor.
3. olasse
l

N.o 76~Luis .Alberto de Vnsconcslos Azevedo e Silva
Faria -palmas
de prata,
N . o 136 - João Carlos Cãncío da Silva Escudeirolouvor,
N.? 433 -José Luis Chamiço Heitor-loa.vor.
N.O 437-Aurélio
Lúcio de Çastro e Silva-louvor.
N.o 350-António
Pedro Bellegarde Belo-louvor.
4.° olasse

N .° 230 - Luis Maria Gil Gouveia Beltrão - palmas
de prata.
N.o 144:- Manuel Lopes de Mendonc&-louvQr.
N.o 331-Adilio
V.it6ria Pais Ramos -c-Touvor.
N,? ~OZ-Da.ciaoo Bweirta. de Barroa-e-Iouvor,
N. o 453.:_ Frederico de Abreu Araújo -louvor.
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6.' classe

Externo -- Diogo de Faria e Silva - uma obra de reconhecido valor.
6.' classe

N.? 229-Luís
Manuel Tavares -p'l.lmas de prata.
N. ° 30 - António José Barbosa de Matos Chaveslouvor.
N ,0 95 - João de Carvalho Mesquita -l~uvor.
N.? 11ó-Celestino .Américo Mota dos Santos-louvor.
N.O 150 -Rui Ernesto Vilela Teixeira Díniz -louvor.
N. o 219 -José de Azevedo Monteiro de Barros -louvor.
7.' classe

N.? 195-Joaquim

dos Santos Dias-prémio

pecndo' 506.
N.? 109-Alberto
Henrique Ferreira Bastos-prémio
pecuniário de 80S.
N. o 441- Amílcar Hermínio Rosas -louvor.
Externo - José Sérgio Pessoa -louvor.

niário

(b) Relação dos oficiais que no corrente ano concluíram o curso de instrutores de osgrima na Escola de Esgrima do Exército:

Arma

ou serviço

POltoe

S.A.M.
S.A.M.
Armada
Armada

Capitão
Capitão
Primeiro tenente
Primeiro tenente

Infantaria
Infantaria
Inf an taria

Tenente
Tenente
Tenente

Artilharia
Artilharia
Artilharia

Tenente
Tenente
Tenente

Cavahria

Tenente

Artilharia

Alferes

Nomos

Carlos Luís Gonçalves Canelhas.
João Coelho Lopes.
Augusto Soares de Oliveira.
Jacülto Leopoldo Monteiro Reboche.
Angusto de Faria Lagoá.
David dos Santos.
Franci~co Alexandre R. Pereira
de f'igueil'edo.
Luís António Simões Candeias.
Horácio Madureira
dos Santos.
António Pinto
Balsemão
Canhoto.
BeIJe r Eduardo de Sousa Martins.
Josó Eduardo
Reverendo
da
Conceiy'_o.

,
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Publicam-se
o despacho que, nos termos do ar tigo 430.°,
em harmonia
com o n.? 5.° do artigo 429.°, ambos do
Código de Justiça Militar, foi oxarudo no auto do corpo
de delito instaurado
por despacho de H) de Setembro de
19~3, ao goner al Touiáa de Sousa Rosa, e as conclusões
do relatório da comissão de gouerais nomeada pam estudar o apreciar as operações efectuadas
pelas tropas sob
O seu comando
na África Oriental Portuguesa,
quando
coronol:
Visto e atentamonte examinado
o auto de corpo de
delito instaurado
a seu podido contra o general Tomás
do Sousa Rosa por se julgar visado numa entrevista publicada
num jornal cm qun se dizia que alguém pprt<>ucento ao exército tivera entendimento
com o inimigo em
África e com êle trocado corrospoudêacia,
o que coutituíria crime do alta traição à Pátria, o por outros factos
durante o tempo em que o mosmo general,
ainda outão
COl'O 11(11, foi comandante
da expedição militar portuguesa
a Moçambique ;
Visto o relatório do general eucarrcgudo de examinar
e informar sobro o mesmo auto, e o da comissão de generais nomeada
pnrt\ estudar
e apreciar
as oporuções
eíectuadas
pelas tropas sob o comando do argüido na
Áfricn Oriental Portuguesa;
I
Atendendo
a que do processo
se não mostra qtHl o
presumido
delinqüonte
tivesse cometido qualquer dos
crimos que lhe foram atribuídos
por algumas testemunhas que depuseram
no processo ;
Atendendo
a quo o gnncl'al Tomás de Sousa Rosa é
um oficial com uma larga fõlha de serviços, na qual coristautomento so evidencia o seu zêlo pelo serviço, as suas
qualidades
do oficial enérgico o disciplinador,
o alto interêsse que lho merccom os assuntos da sua profissão,
convindo acentuar neste lugar o que consta da sua folha
de matrícula
e. que tarn intimamente
so liga com a sua
missão do comandante
da expedição à África Oriental,
como se transcrevo:
Comendador
da Ordem do Banho, com que foi agraciado por Sua Mnjestade o Rei de Inglaterra,
Ordem do
Exército n.? 8, 2.a série, do 28 do Fevereiro
de H)HI.
Louvado pela forma COUlO exerceu o comando do Corpo
Expediciouário
a Mo~ambique no período de 1917-1018,
no quo manifestou
qualidades
militares
não vulgares,
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contribuindo
pela sua acção para a manutenção
do prestigio do nome português
perante as forças dos exércitos
aliados,
Ordem do Exército n.? 9, 2.& série, de 20 de
Março ele 1919.
Louvado pelos altos e relovantes serviços prestados
corno comandante
do corpo expedicionário
à província
de Moçambique
em 1917-1918, concorrendo
poderosamente com o seu zêlo e dedicação num trabalho aturado
e insano para o bom nome, glóri~ e lustre do exército
português
na guerra contra os alemães, sendo considerada extraordinárra
e importante
tal comissão de serviço. Portaria de 31 de Maio do 1919, Ordem do Exéreito n." 14, 2.:1 série, de 28 de Junho.
Medalha
de ouro da classe de bons serviços, decreto
de 2M de Junho,
Ordem do Exército n.? 14. 2.a série,
de :!8. Autorizado
a usar a letra C na fivela da medalha
de ouro da classe de hons serviços. Ordem do Exército
n.? 3, 2.3 série, de 6 de Março de 1920.
•
Medalha da Vitória, decreto n." 6:186 de 30 de Outubro de 1919 e decreto n.? (}:5ü8 de 24 de Abril de 1020,
Ordem do Exército 11.0 5, La sério, de õ de Maio,
Aiudn com referência
ao general Tomás
de Sousa
Rosa consta do Boleti-« Militar das Colónias n.? 5, de
2U de Maio de HH9, o seguinte decreto datado de 15 de
Abril do mesmo ano:
Tendo em vista os altos servieos prestados
à Pátria e
à Repúbliea pelo corouel do cavalaria Tomás d(l Sousa
Rosa, como comandunto
do COl'pO oxpedicionárío
a Moçambique em 1917-1918, comando que, por docroto de
2 de ~hrço de 1 U18, exerceu com completa. indepoudõnciu e iniciativa na execução das operações
determinadas
pelo comando
em chefe das tropas aliadas na Áfl'ica
Oriental, e no qual mallif('stou grandes qualidades militares e prestigiou
o nómo portu~uês perante as fõrças
aliadas: hei por bem, sob proposta do Ministro das Colónias, agraciar com o grau de grande oficial da Ordem
da Tõrro e Espada, do Valor, Lealda.de e Mérito, remodelada
por decreto n. o 5:OBO, de 1 de Dezembro
de
1918. o coronel de cavals rir; Tonrás do Sousa Rosa.
Atendendo
ainda a que é absolutamonte
iudieponaável
combater
e anular a tendência claramente manifestada,
desde época relativamentr
recente, contra os principios
basilan-s
da disciplina, procurando-so
por meio de afirmll<:<'Il'scaluniosas (_)iusiuuações de vária ordem desprestigiar os chefes dirigentes,
com a agravante
de que silo
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tanto mais violentos
o agressivos os meios empregados
quanto mais rígida o docisiva é a linha de conduta da
pessoa que se pretendo atingir;
Do acõrdo com o parecer
dos mesmos generais que
até julgam íufamantss algumas das acusações, e opinam
para .que ao general atingido pela suspeição seja dada
uma pública reparação pelo agravo que sofreu, como o
exige a sua honra e dignidade do próprio exército que
com a campanha de diíamação também foi atingido:
Determino
que o auto de corpo de delito a que se
procedeu
contra o general Tomás do Sousa Iiosu pelos
motivos citados seja definitivamente
arquivado,
e que se
publiquem na íntegra no Diário do Gocêrno o na Ordem
do Exército êste despacho e DS conclnsõos do relatório da
referida
comissão,
e se solicite do Ex.mo Ministro das
Colónias
li sua
transcrição
no respectivo Boletim Mi-

litar.
Lisboa,
90.90

27 do Julho de 1926.-António

Óscar de Fra-

Carmona.
Oo.. elusões

Antes de terminar
o sou relatório, a Comissão julga
dever salientar os seguintes pontos, já referidos nos capítulos anteriores o em vários documentos anexos a êste
trabalho:

1.0 O general Sousa Rosa não é responsável
pela atitude defensiva que foi imposta àl3 suas tropas ao longo
do Rovuma. O comandante
da expedição, pelo <contrário,
empregou
todos os esforços para realizar o projecto de
operações
que tinha estabelecido,
prevendo, aliás muito"
sensatamente,
que essa atitude defensiva, além de concorrer para não valorizar o esforço militar do Portugal,
representava
a ausência de manobra e condenava as nossas tropas a uma passividade inglória, sujeitando as, pela
extonsão da frente 'a guurnecer ", deficiência de comunicações, dificuldudr, de lignçõos e conseqüente impossibiiidade de mütuamente
se apoiarem, à contingência -de serem batidas isoladamente,
como, de facto, infelizmente
sucedeu.
2.° O comandante
da expedição não pode ser considerado como responsável
pelo desastre sofrido pelas nos.1 A fronteiro
do Rovuma, desde a sua foz até Unde, tem mail
de 400 quilómetros.
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sas tropas no combate travado em N egomano, no dia 25
de Novembro de 1917, contra as fôrças inimigas do comando de Von Letow.
3.° .Se a transferência
do quartel general da expedição, de Chomba para N acature, motivada por sugestão
de algumas informacões de origem britânica, poderia ter
influído no moral das tropas, em virtude de ter sido espalhado
o boato, aliás infundado,
que estava iminente
um ataque a Chomb a, também o facto de o comandante
da expedição, acompauhado
pelo chefe do estado maior,
ter regressado
a êste local, na tarde do próprio dia em
que essa transferência
se realizou, e aí se ter conservado
até à noito, voltando no din imediato
seguintes, deveria
ter contribuído para desfazer essa impressão,
se não tivesse havido, como pan'ce que houve, por parte de alguns subordinados,
o propósito
de deprimir e dosfavorávelmonto apreciar os actos do comando.
4. Q Ao comandante
da expedição
não cabe a menor
responsabilidade
pela demora na organização
da coluna
móvel, nem pelo modo como, em virtude de circunstâncias independentes
da S:.Jn, vontade, decorreram
as operações desta coluna.
5. o Na conferência realizada,
a podido do cotnandante
da expedição, em Dur-es-Salam,
em 8 de Junho de 1918,
êste «insistiu particularmente
com o comandante
em
chefe das tropas aliadas, general Van Doventcr, em que
o futuro papel das fõrças portuguesas
fôsse mais activo
do que até então».
6.0 Dada a situação muito especial em que o comandante da expedição pnrtugur-ea ao eneontrava,
quor quanto
ao comando em chefe das fõrças aliadas e direcção das
operações,
quer quanto aos recursos de que podia dispor na ocasião para. eficazmente socorrer as tropas que
combatiam
em Nhamacurra,
não lhe pode ser imputada
a responsabilidade
do desastre sofrido pelas tropas aliadas naq uele local.
7. o O general Sonsa Rosa, utilizando os poucos recursos de que podia dispor, deu as ordens ncessúrias para
li. defesa
da Vila de Qu.-limane, e tomou as disposições
conveuionto
para proteger as mulheres e eriunças europeias e ncautolar os valores dos bancos e casas comereiais,
.
. 8. o Não se verifica quo o general Sonsa Rosa, na reümão do conselho do oficiais I ealizada em 4 de Julho de
1918, tivesse «advogado» o abandono da Vüa de Queli-
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mano, nem tampouco «manifestasse
estar possuído
de
pânico e terror», facto ôste que em circunstância
alguma
a comissão podoria supor que se tivesse dado.
9.0 O goneral Sousa Rosa, pouco tempo depois de ter
assumido o comando da expedição, saiientou às estações
superiores
a situação em que encontrou as tropas, sob o
ponto de vista da sua orgauiznção,
instrução e estado
sanitário.
Sugeriu a conveniência
de S(1 pensar nu. organízacão de nova expedição que não enfermasse citas .leficiências e defeitos manifestados
pela que se encontrava
na província,
e, frisando os principais pontos que nessa
organização
deveriam ser atendidos, salientava ser proferlvel qU(~ o núcleo da tutura expedição fôsse constituído
por unidades indígenas, bem instrutdas,
bem adestradas
e com bons quadros, devendo os r-xpedicionários
CUI'Opons ser submetidos
a uma rigorosa inspecção médica
antes do em barq ue.
10. o Do exame dr. correspondência
dirigida pelo comandante
da expedição às estações superiores
salienta-se a carência de recursos em material indispensável
BaS
campanhas
coloniais e até, Jlor vezes, a falta dos fundos
precisos para efectuar pngameutos o realizar as compras
necessáriua.

Do quo fica exposto neste relatório e do minucioso estudo feito pela comissão salientam-se
as enormes dificuldados com quo o general Sousa Rosa teve de lutar no
exercício
do comando
que durante
a Grande Guerra
exerceu na província de 1\1oçambique.
,
O estudo dêste período da campanha na África Oriental mais uma vez demonstra quo as estações superiores
não puderam ou não souberam convenientemente
preparar nem superiormente
orientar a nossa intervenção militar nesse teatro de operacões. Em tndo se revoln uma
grande desorganização,
a mais completa ausência do previsão e de uma conveniento proparução
e a carência de
recursos
em dinheiro e em· material indispensávol
nas
campanha!" coloniais, factores estes ainda acrescidos com
a falta de um plano do guerra preoiamente estabelecido,
ondo tivessem sido fixados os objectivos políticos e militares da nossa acção, como beligerantes,
nesse teatro de
operações. E, como se tudo isto não bastasse,
foi ainda

..
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por vezes agravado
com a intervenção,
nem sempre
oportuna.
de poderes
superiores
aos comandos das expediçõcs na direcção das operações, e com o fraco apoio
que, também por vezes, foi dado a estes comandos pelo
g ovôrno. central.
É incontestável,
e alguns dos documentos citados bem
o demonstram,
que nas condições om que o coronel Sousa
Rosa assumiu o comando da expedição já não seria fácil
evitar que erros e detlciêucias anteriores
viessem a ter
uma perniciosa
influência no prosseguimento
das oporacõoa. E, se preciso fór justificar esta nossa apreciação
com outras opiniões, podoremos
citar, ainda que com
desgôsto, a interessante
'e instrutiva obra do comandante
Brevetá J. Buhrer,
L' Afrtque Orientale Allemand et la
guerre de 1914-1918, onde a P: 33-1 se lê o seguinte:
«Si nous jetons maintonant
un coup d' reil SUl' les portugais nous voyons des troupos européenues
futiguées,
avant même d'avoir combattu,
par suite d'un long sé.
jour dans la colouie ou les hommes et los cadros ne sont
pas, en ruison des conditions
politiques
du Portugal,
soutenus ot entra'inés par une forte discipline. Nous sommes eu présence d'une population européenne
completement dósintôressée
de cette guorre et d'uno population
indigene, le plus sonvent hostile aux portugais.
La foi et I'enthousiasme
font completoment
dófaut
parmi los cadrss, et cepeudant on trOU\'(I chez los offíciors coloniaux de cart-iõre d'cxcellents
éléments, mais il
leur a manquó pr-ndunt Iougtomps
ou command-ment
énergique,
capablo d'avoir toutes les exigeuces nócessaires et d'éveiller,
dans le creur de tous, l'arJeur
que
doit inspireI' la plus nobl0 cause entre toutes, celle de
la Patrie.
Le colonel Rosa ne trouvait, à son arrivée, qn'un ou.
til us6, fatiguó, ot qu'il lui était impossible de r('trempor.
On conçcit que dans c('s conditions les alll.mands décidês, énNgifluement
commandés,
avaicant beau jeu dans
la colonia portugaise.
N a vária correspondência
dirigida às cstaGões superiores o coronel Sousa Rosa expôs claramente
a situação em que se encontrou a expedi<:ão, sllgprindo (I solicitando as providüncias
que devel'iam ser tomadas para
a mplhorar, Empregou
os maiores esforços para vencer
as flllormps dificuldades de toda a ordflm ql)(' foram surgindo no decurso
da campanha,
e no desrmponho
da
sua missão, que era não só militar mas também política,
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procurou sempre defender, o mais possível, os interesses
do nosso País,
A direcção
superior das operações nem sempre pertenceu inteiramente
ao comandante
da expodição, mesmo
quando ainda não estava oficialmente subordinada
ao
general Van Deventer,
Assim teve de aceitar a atitude
defensiva imposta às nossas tropas ao longo do Rovuma
e, posteriormente,
a protbiçâo de utilizar Pôrto Amélia
e fi linha de penetração
que se dirige a Mont('pllez. E,
pelas operações realizadas
no nosso território sob o comando superior
do referido general e pelas suas determinações,
por vezes contrárias
ao parecer do comandante da expedição
portuguesa,
como, por exemplo, a
retirada
cta primeira
coluna que êste mandara concentrar em Muirite para cooperar com as tropas britânicaa;
não podo o general Sousa HO'3a ser tornado responsável.
A sua acção militar pode hojo ser discutível, num ou
noutro ponto, sobretudo quando apreciada som o prévio
exame dos docnmentos
que a 61a digam respeito.
Maa
tal facto não justifica,
nem mesmo, em cirCIIIH\tância
alguma, pode oxplicar, a campanha
lovantadr, contra o
general
Sonsa Rosa, quo chegou ao cúmulo de nem
mesmo respeitar
a sua honra.
A comissão,
ao concluir õsto relatório,
salienta qne,
não se tendo provado a veracidade
das acusuçõos feitas
ao general
Tomás de Sousa Rosa, algumas das quais
eram infamuntes, justo é que a êste oficial general seja
dada uma pública reparação
pelos agravos flue sofreu.
Exige-o
a sua honra e a dignidado do próprio exército,
que, com essa campanha do difamação. também foi atingida.-José
Rcdrique« Lopes de Mendonça e J/ato8, general do quadro de reserva - João Pereira Basto«, general chefe do estado maior do exército - Roberto da
Cunha Baptista,
general quartel-mestre
general.
13. o -lIillistério

da Guerra - 2. a Direcção Geral- 6.· Rcparliçãe

Condecorado
com a medalha
militar
de prata
da
classe de comportamento
exemplar,
em conformidade
com as disposições do regnlamento
aprovado por decreto
de 28 de Setembro
de 1917:
Gna-rda nacíonal republioana
Primeiro cabo forrador n." 36/1:090 da 1.1\ companhia
do batalhão n. o 8 Tomás Casaca.
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14. ° - llinislério da Guerra - Dirl'f~áo Geral dos Serviços Admilllslralim
do Exército - La Repartição
a) Declara-se
que o major do serviço de administração militar, chefe da secção técnica do Depósito Central de Fardumentos.
Eduardo Hipólito de Campos, passa a contar a antiguidade do seu pôsto desde 11 de Março
de 19~~, nos termos do parecer do Conselho Superior
de Promoções de 30 de Julho do corrente ano.

b) Declara-se
que 6 mandado prestar serviço na Mauuteução Militar, como adjunto, o tenente do serviço de
administração
militar, na disponibilidade,
em serviço na
2. a Repartição
da Direcção Geral dos Serviços Administrativos do Exército, José Bemvindo Correia Raposo.
c) Condecorados
com a medalha militar da classe de
, comportamento
exemplar. em conformidade com o reguIamento aprovado
por. decreto de 28 de Setom bro de
1917, os seguintes
oficiais do serviço de administração
militar:
Medalha de ouro
Tenente do quadro auxiliar,
Alfredo Acácio Afonso.
~edalha

na Manutenção

Militar,

de prato.

Tenentes:
Afonso Alvos de Araújo, Rodrigo José Correia Raposo, José Rôla Pereira
do Nascimonto,
José
Marques Vieira de Azevedo e Arnaldo da Veiga Cabral,

ri) Condecoradas
com a medalha militar de cobre da
classe de comportamento
exemplar.
em conformidads
com o regulamento
aprovado por decreto de 28 de Seternhro
de HH 7, as seguintes
praças do serviço de
administração
militar:
Segundo
sargento
n.? 157 da companhia
automóvel
do 5.° grupo do companhias
do administração
militar
José de Albuquf'rque.
Segundo sargento
n.? 447 da companhia de equipagens António :::)f'queira, do 1.0 grupo do companhias
de
administração
militar.
Segundo cabo n.? 2:985 da companhia de subsistênoias
José da Costa Barbosa, do 1.0 grupo do companhias de
adminis tr ação militar.
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Obl-tuárlo

1926
Julho

4-

Tenente coronel reformado João Borges Alpoim do
Canto.
»
11- neuera! reformado Casimiro Vítor de Sousa Teles.
"
13 - Tenente médico miliciano Sebastião Espadinha Corpas.
»
14 - Major reformado José Fernandes.
»
23- Capitão reformado João Baptista de Sousa Franco.
»
23- Capitão refo'nuado José São Francisco de Brito e
Moura.
23- Coronel na situação de reserva Francisco Afonso
Chaves.
»
29- Major reformado Anastácio Ramalho Falá.
»
30 - Coronel na situação de reserva Luís Augusto Nunes.
•
31- General reformado Luís Fausto Guedes Dias.
Agosto
3 - Capitão na situação de reserva Luís Lopes Ramos
ela Silva.
»
4 - Tenente-coronel
reformado José Xavier de Morais
Pinto.
»
6 - General reformado Júlio Côrte Real de Novais.
»
9 - General reformado Ernesto da Encarnação Ribeiro.
»
12 - Genera! do Divisão, reformado, António Augusto de
Sousa e Silva.

Rectificação
N a Ordem do Bxéreito n.O 7, 2.' série, de 1!l21, p. 247, 1. 15,
onde se lê: «Oddi Luigi», deve ler-se:
«Luigi Oddi- ; 1. 17,
onde se lê: «Passalacqua
Mario», deve ler-se: «Uurberto Passalacqua»,

Antón(o ~car
Está conforme.

de Fragoso Cal·mona.

·e '~
0'l!A;u.dante General,
1':'
~q

/
MINISTER10

DA GUERRA

31 DE AGOSTO DE 1926

ORDEM

DO
(2.a

EXERCITO
Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

1.o -Decretos
l1inislério da Guerra - Reparlição do Gahinele

Considerando que o tenente do exército francês Jean
Baradez, do ler rogiment d' nerostation à Versailles, pr('staudo serviço como contratado na Bscoltt Militar de Aerostação
em Alverca, dispensou ao primeiro curso de
observador em balão na referida Escola a sua leal e inteligente cooperação, a par de um trabalho assíduo e
bem orientado no mesmo curso, fornecendo ainda numerosos elementos materiais indispensáveis à instrução dos
oficiais alunos que gentilmente cedeu ao exército português e, sendo de justiça galardoar os serviços prestados
pelo referido oficial ao terminar a sua missão, o Govêrno
da República Portuguesa, em nome da Nação, decreta
que, nos termos do artigo 21.0 do decreto n.? 11:012,
de 30 de Julho de 1925, o usando da faculdade que lhe
confere o § 2.0 do artigo 7.0 do mesmo decreto, Beja
condecorado com o grau de cavaleiro da Ordem de Cristo
o tenente elo exército francês Jean Baradez.
Determina-se, portanto, a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com
fõrça de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e
.guardar tarn inteiramente como nele se contém.
Os Ministros de todas as repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Governo da
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República, em 21 de Agosto de 192G. de Fragoso Carmona - lrlanllel Rodriquee
José Stnel de Cordes - Jaime Afreiaio de Bettencourt Rodrigues-Abilio
Augusto
sos e Sousa - João Belo-Artur
Ricardo
berto Alves Pedrosa.

2." Série

António Óscar
Júnior - João
António Maria
Vuldês de PasJOI'ge - Felis-

Ministério da Guerra - f.a Direcção Geral- i.:l Reparlitão
O Govêrno da República Portuguesa, sob proposta do
Ministro da Guerra, decreta que, nos termos da lei
n. o 1:817, do 12 de Agosto, e decreto n. o 11 :077, de 14
de Setembro de 1925, se paguo o subsídio mensal de
MOO a D, Albertina Nóbrega o Silva, viúva do tenente
miliciano de infantaria João da Silva Júnior.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 21 de Agosto
de 1926, - António Óscar de Fragoso Carmona - Manuel Rodrigues Júnior.
lIinistéiio da Goerra - I.a Diretçio Geral- 1.a Repartição

O Governo da República Portuguesa, sob proposta do
Ministro da Guerra, decreta que, nos termos da lei
n.? 1:817, de 12 de Agosto, e decreto n." 11:077, de 14
de Setembro ele 1925, se pague o subsídio mensal de
611> a D. Ermelinda
Augusta Reis, 'Viúva do tenente
chefe de música, reformado, Manuel da Glória Reis.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 28 de Agosto
de 1926.-Ant6nio
Oscar de Fragoso Carmona-.Jlanuei Rodrigues Júsüor,

2. o - Por decretos de 17 de Julho último:
Estado maior general

General, o coronel do estado maior de artilharia de
campanha, com o curso do estado maior, Amílcar de
Castro Abreu e Mota.
Reserva

General, o coronel na mesma situação, Viriato Gomes
da Fonseca, nos termos do artigo 441.0 do decreto de
25 de Maio de 1911.

2.· Série
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3. o - Por decretos de 21 do corrente mês:
Ministério da Gllerra - t,a Direcçio Geral -

ta

Reparlição

Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de '7 do
corrente mês, que passou à situação de adido, por ter
sido roquisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério das Colónias, nos termos
do artigo 7.° do decreto de 20 de Novembro de 1914, o
tenente miliciano do quadro especial do regimento de
infantaria n." 23 José da Cruz Ribeiro.
4.° grupo de bataria.s de reserva

Tenente miliciano de reserva, o alferes miliciano de
reserva Francisco Inácio Valério, nos termos dos arti0
gos 429. e 432.° do decroto de 25 de Maio d€<1911,
contando a antiguidade desde 11 de Junho de 1921.
Regimento de infantaria

n.O 21

Capitão, supranumerário,
da 10. a companhia, o capitão de infantaria, supranumerário, adido, J osé Maria de
Mendonça, que, de regresso do Ministório das Colónias,
se apresentou em 20 do corrente mês.
Regimento de infanta.ria. n.'

34

Alferes chefe de música, o sargento ajudante
-ehefo de música, da guarda nacional republicana
Rafael AIves.
Quadro

subJosé

dos ohefes de músioa.

Alferos chefe de música, o sargento ajudante subo
-ehefe de música, do regimento de infantaria n." 21 Joio
Pereira dos Santos.
Adidos

Os coronéis de infantaria: da. guarda nacional republicana Arcanjo de Almeida Teixeíra e da guarda fiscal
António Baptista Justo, Francisco Macedo e António da
Graça Ferreira j os tenentes-coronéis: de infautaria da
guarda nacional republicana António Emilio Cortes, Jacinto Augusto Xavier de Mag Ihães Júnior e om disponibilidade, em serviço na mesma guarda, Júlio Tomás
Rodrigues de Sá j de cavalaria da guarda nacional republicana Mário da Cunha Bordalo Pinheiro; de infantaria.
da guarda fiscal Tito Lívio José de Oliveira Barreira,
Bernardino Pires Franco, José Honório Teixeira de
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Santana, Floriano Abílio Leal Pessoa e Torcato Maria
Carreira da Oosta; os majores: de infantaria da guarda
nacional republicana Luís José da Mota, Gastão da
Silva Teixeira, Alfredo de Melo Azeredo, António Alves
Viana, Ciríaco José da Cunha Júnior, Manuel Gonçalves Mendes e em disponibilidade, em serviço na mesma
guarda, João Rodrigues Baptista j de cavalaria. da guarda nacional republicana Francisco Justino Morais Teixeira, José da Costa, João Gomes da Costa Ramos, Júlio Augusto de Oliveira o, supranumerário, Matias dos
Santos; de infantaria da guarda fiscal .João de Sousa
Aguiar e Mauro Olavo Correia de Azevedo; os capitães:
de infantaria da guarda nacional republicana João Pedro da Silva, Eduardo Augusto Cordeiro da Cruz Nunes, João Lopes Gonçalves, João Henriques de Almeida,
Inácio Monteiro de Azevedo, Artur Maria Sarmento Rodrigues, João Maria Teixeira de Carvalho, António GaIvão J ácome de Castro, Francisco Alberto dos Santos
Lara, Eusébio Nunes do Castro, Miguel Maria Pupo
Correia, Luís Dias Costa, Luis Emílio Ramires, Luizik
da Fonseca Araújo, João César Carvalho Vasconcelos,
Aníbal de Barros, Herculano Cardoso do Amaral, Joaquim António Oosta, Amadeu Gomes de Figueiredo,
José António Castilho, Alcídio Augusto Lopes de Almeida, Joaquim Augusto Geraldes, José Ribeiro Barbosa, Bártolo Afonso Simões, Alfredo da Silva, António
Maria Falcão Teles, Francisco de Paula e Silva Ramos,
Jos6 Martins do Ó Júnior, Alfredo Eduardo Pinto, António Afonso País Gomes, José de Albuquerque, Luis
Ernesto da Cunha Lima, Augusto da Conceição Fontes,
Francisco Augusto da Cunha, António Augusto da Silva
Paiva, Luís Amaro de Oliveira, Carlos Moreira Vidal,
Mário Marrecas Ferreira Pimentel, Eduardo Corroia
Gaspar, Augusto Saraiva Ramos, António Gonçalves
Ferrão, José António da Costa, em disponibilidade, em
serviço na mesma guarda, Mário Augusto Teixeira Dinis, Jaime Ribeiro, e suprunumerârios José Gonçalves
Losa, Manuel António Vieira, Rodolfo Santos, Joaquim
de Góis Nogueira, e miliciano do quadro especial Artur
da Cunha Azinhais j de cavnlaria da guarda nacional
republicana José Lúcio da Silva Júnior, Manuel Martiniano de Oliveira Marrecas, António Luís da Silveira,
Joaquim Filipe Chaveiro, Manuel Joaquim Pereira, José
Maria Carrilho de Carvalho, Luis de Sousa, Bento
Moita, Henrique José de Oliveira, António Elias Gar-
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cia, António Raúl da Costa Mira, e supranumerários
João de Albuquerque, António Maria Vaz, Manuel de
Castro Manso Preto, Francisco Gomes Barroso;
do
quadro auxiliar dos serviços de engenharia, da guarda
nacional republicana António do Rosário dos Santos
'Gonçalves, miliciano de telegrafistas do quadro especial,
da guarda nacional republicana Manuel de Medeiros
Tâuger, picador da guarda nacional republicana Ciríaco
Rodolfo Nunes Mrrtins Costa, chefes de música da
guarda nacional republicana Joaquim Fernandes e António Alves, de infantaria da guarda fiscal Henrique Alves de Ataíde Pimenta, Fr-ancisco António de Campos,
Lúcio de Campos Martins, Oscar de Carvalho Bastos, José Augusto de Moura, José Zeferino de Sequeira,
Augusto Alexandre de Castro Pereira Lopes} Afonso
Sande Lemos, Álvaro Pacífico de Oliveira e Sousa, Eduardo José dos Santos, Abilio Baptista Machado, Afonso Carlos Ferreira May, e supreuumoráríos
Fernando Teixeira de Faria e Eduardo Augusto de
Sousa Dias; os tenentes: de infantaria, da guarda nacional republicana Alexandre Francisco Ferreira Sarmento, Ernosto Chianca da Maia, Bernardo Pelicano de
Brito e Abreu, Tadeu Henrique Pinto, Carlos Celestino
Parreira de Almeida, Alfredo Soares da Costa, Laureano António Morgado, António Norberto de Matos
Cordeiro, Júlio Augusto Couceiro Feio, Manuel Lourenço, J osé Jacinto Figueiras, A ntónio Maria Camarate
Campos, Anísio Soares, Acácio Francisco Leão Cabreira
Henriques, Abílio de Assunção Lorena, José João da
Cruz Pereira, José de Paiva e Silva, João Duarte Pereira, António Ramos Paulos, Delfim Pais Lopes, Joaquim Videira, Carlos Gomes dos Santos, Francisco dos
Anjos Faustino, Carlos Anjos Quintino, Mário Alberto
Soares Pimentel, Romano Maximiano Rodrigues, Justino
Leite, Hcrmógenes Ovídio, J oão Baptista Meneses Costa,
Álvaro Duarte da Silva Sanches, António Gomes Rocha, António Augusto Ferreira Vaz, Adolfo Augusto
Gouveia Pinto Júnior, Cristóvão da Ponte Carvalho, Miguel da Conceição Mota Carmo, Joaquim de Freitas Oliveira Lima, Amorim Henriques, João de Sousa Nunes,
José Joaquim Fernandes, Armando Alberto de Morais
da Costa Florido, José de Albuquerque, César Esteves
Basso, Numa Pompílio Rosendo Correia, José Alexandre
Tomás, José Cândido de Campos Penedo, Luís Emílio
dos Santos Seca, em disponibilidade, em serviço na
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- mesma guarda, Eduardo Djalme Brandão de Azevedo,
António Borges Ferreira, Alfredo Abeillard Vieira, e
supranumerários
José Pedro de fatos, José António
do Carmo, Manuel da Silva Guerra, José Malta, Francisco Salgueiro da 'Silva, Henrique Leal de Magalhães,
Alberto Henrique de Figueiredo, Manuel António Correia, Josó Joaquim de Brito, Octaviano Soares dos Santos, Francisco António Murcos, Augusio dos Santos da
Conceição, João Baptista Oardoso de Brito, :Mateus Fortunato Soares, Joaquim Lopes, António Monteiro Lourenço, António Cândido Saldanha Palhoto, Aníbal Borba
da Silva, Joaquim Pedro Pinto Ferreira, José de Macedo
Júnior, Carlos Augusto Martins, Luís Augusto dos Santos, Raúl Faria Vilaça, Joaquim da Silva: LeonardoCaropos de Almeida, José Gil, António Soeiro da Costa,
António Homem Rebelo Júnior, Nuno de A..ndrade Ribeiro, Alfredo de Oliveira Guimarães, António Bartolomeu, Ismael de Jesus da. Gama Saraiva, Paulo Folgado
Dias, Salvador António Júnior, milicianos de infuntaria
do quadro especial da guarda nacional republicana Gustavo Adolfo Gouveia, Francisco 'Maria de Araújo Ribeiro, Horácio Lopes Gonçalves, Domingos Vaz Júnior,
Joaquim de Brito Vinhas Júnior, Luciano Augusto Vaz:
Pereira, Silvino Artur de Oliveira Saraiva, Amadeu Casimiro Calejo, Filipe Alistão Teles Moniz CÔr1:eReal,
João de Sousa Vairinho, Carlos José Almeida Anjos
Assis, Daniel Alberto Machado, Sisenando Vasques "M:acedo, Alberto Dâmaso Figueiredo Lopes Praça, Armando Vitorino Ribeiro, Hugo 'Mendes Dalado, José da Paixão Simões Saraiva, Aires Baptista da Costa, Carlos
Américo Garcês, Amadeu da Paz Olímpio, José Raimundo Pereira, e com o curso da arma Abílio dos Reis
Morais, milicianos do infantaria da guarda nacional republicana João Silveira Bettencourt, Artur Joaquim João
do Deus Figueiredo, António Rodrigues Rogado Júnior,
Ernesto Dias Jorge, de cavalaria, da guarda nacional
republicana Francisco Catarmo, Aníbal de Jesus 'Mcrais,
António Vieira, J 0110 Baptista Lopes, !Toaquim Pinto,
Matias Gabriel dn S11va Soares, Albino Augusto ele Oliveíra, Raúl Martinho, Manuel Barata de Azevedo, Manuel da Costa Ferro do Carvalho, Eduardo Augusto
Mascarenhas Mimoso Serra, António de Almeida Silva
Dias, Jo110 Rosado, Américo Júlio da Silva Reboredo
Sampaio e Melo, Júlio EstevGns, e suprnnumerários
Clemento José Juncal, João dos Santos, Manuel Vieira, Joa-
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quim José Galhardas, Gustavo Manuel Santana Cunha e
Castelo Branco, Roberto Gaudôncic Miguéns, Augusto
Luis Neves Marçal, António Gonçalves, José Maria Pereira, Manuel António Louceiro, Manuel José Marques,
Abel Monteiro Lourenço, Francisco Simões Caneira,
milicianos de cavalaria do quadro 'especial da guarda
nacional republicana António José Sobral Ribeiro e Jorge
Alberto da Silva Carvalho, milicianos de cavalaria da
guarda nacional republicana Lino Vaz Palma Antunes
o Júlio Domingos Borges Gaspar, do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia da guarda nacional republicana Francisco do Freitas Moura, em disponibilidade, em serviço
na mesma guarda Francisco José Seixas, elo quadro auxiliar elo:'!serviços de engenharia da guarda nacional republicana João António da Velha, picador da guarda
nacionr l republicnna Arnaldo 'I'avures, de infantaria, da
guarda fiscal Sérgio Augusto, Guilherme de Faria Correia
Monteiro, Filipe elo .l:" as cimento Barros, Eugénio Marinho
Ferreira de Sousa, António de Almeida Luz, João Baptista Pereira Júnior, Jaime Lourenço Guedes, Manuel
Aboim Ascen i10 de Sande Lemos, António Maria Freire
da Costa, Francisco Robalo, António Henrique Arez
Valente do Couto, Albano Robalo Nunes Ferreira, António dos Santos, Antero Voríssimo da Cunha, António
Manuel do Sousa, Albino Correia de Oliveira Machado,
João Rodrigues Canedo, Arnaldo José Claro da Fonsoca, Fernando Angusto da Câmara Lomolino, e supranumerários, Jesus de Deus Calado, António Augusto
Roque, Francisco Dias Furtado, Ernesto Júlio da Graça
Gonçalves, Ramiro António do Oliveira, Alberto da Cruz
Sovero Ferreira, João da Conceição Machado, Mário de
Almeida, José Caetano de Almeida, José de Almeida
Cassar e António Joaquim Dias, miliciano de infantaria
do quadro especial ela guarda fiscal José Raposo, de
cavalaria, da guarda fiscal Jorge Mário Melo Castro e
Sonsa; os alferes: de infantaria, da guarda nacional republicana José Alves Viana, e supranumcrários João Au- ,
gústo Lopes, António Alves Mendes, Ernesto Maria dos
Passos, Abílio Sales Martins, Luis Joaquim Moutinho,
Manuel José da Cunha Chaves, Amândio Augusto Durão
Fialho e da guarda fiscal, supranumerário, Augusto Oarlos Pinheiro, de cavalaria, da guarda nacional republicana Arsénio José dos Santos, e supranumerários Firmo
Baptista Lúcio da, Silva, Manuel Marciano, Luis Elias
Fontes Veiga, Fernando Infante da Câmara Almeida e
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Sousa, Manuel Peres, Carlos Alberto Gonçalves Macieira e Carlos Rodolfo Gavazzi, todos nos termos don. ° 3.° do § LOdo artigo 60.° do decreto n. ° 12:017, do
2 de Agosto do corrente ano.
Reforma

Alferes miliciano, o ex-alferes miliciano de artilharia
de campanha Ivo Ferreira Xavier, por ter sido julgado
incapaz de todo o serviço pelas juntas a que se refere
o decreto n. ° 10:099 de 17 de Setembro de 1924.

Minislério da Guerra - P

Direcção Geral-

a.a Reparlição

Promovidos a primeiros sargentos aspirantes a picadores, por se acharem compreendidos nas disposições
do artigo 14. o do regulamento do curso de picadores
militares, de 28 de Março de 1914, as prac;as abaixo
designndas :

Sogundo sargento n. o 374 do 1.0 esquadrão do regimento de cavalaria n." 2, António Augusto Teixeira.
Segundo sargento n.? 1:169 do 1.0 esquadrão do regimento do cavalaria n." 11, Laurentino Rodrigues Laguez.
Segundo sargento n.? 140, do 3.° esquadrão do regimento de cavalaria n." 1, José Carlos Banazol.

Ilillislério da Guerra- f.a Direcção Geral- P Reparlição
Condecorado com a medalha militar de cobre da classe
de bons serviços, sem nenhum distintivo, por se achar
ao abrigo do disposto na alínea a) do § 3.° do artigo 8.°
do decreto n.? 3:392, de 28 de Setembro de 1917, alterado pelo decreto n." 6:093, de 11 de Setembro de 1919,
o segundo sargento reservista Celestino Mendes dos
Santos, n. o 414 do 1.0 esquadrão de reserva do distrito
de recrutamento n. ° 5.
Direcção do Serviço de Saúde Mililar - f. n Reparlição
Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo G.o do decreto n." 5:570, do 10 de Maio de 1019,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,

.2." Série

ORDEM DO EXERCITO

N .• 17

697

e despachos ministeriais posteriores, desde 1 do Novembro de 1924, ao tenente do quadro auxiliar do serviço
de saúde José Marins de Loureiro, por ter completado
.s anos de serviço como oficial nos termos das reforidns
determinações, ficando assim alterado o decreto de 30 de
Maio de 1925.

4.

o-

Por decretos de 28 do corrente mAs :
linislério da Guerra - 1,& Direcção Gerll- 2,& Bepartiçao

Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 21 do
corrente mês que passou lt situação da adido o tenente
de infantaria, supranumerário, da guarda nacional republicana Octaviano Soares dos Santos, por só agora ter
havido conhecimento de que o referido oficial faleceu em
17 de Outubro de 1921.
Conselho de recurscs

Generais, os generais Tomás de Sousa Rosa, Adriano
Abílio de Sá, José Francisco do Barros, Artur Aníbal
Botelho e João Júlio dos Rois e Silva.
Quadro da arma de infantaria

,

Capitão. supranumerário,
o capitão de infantaria, supranumerário, adido, José Lucas, que, de regrosso do
Ministério das Colónias, se apresentou em 24 do corrente mês.
Regimento de sapadores mineiros

'I'enente-coronel, segundo
berto de Oliveira Pinto.

comandante,

o major Ro-

Reserva

Os coronéis, de infantaria José Vicente de Freitas e
JORé Fruncisco da Graça, do regimento de infantaria n.?
4 J oito dos Santos Pires Viegas, de artilharia, adido,
em serviço no Ministério das Colónias, José Tristão Pais
de Figueiredo, e de engenharia João Ferreira Craveiro
Lopes de Oliveira, os primeiros nos termos do artigo
0
86. da lei de 12 de Junho de 1901 e o último por ter
sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção.
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Reforma.

O tenente-coronel, na situação de reserva, João Vaz
Fernandes, por ter atingido o limite de idade, nos termos elo n.? 2.° do artigo 3.° do decreto de 25 de Maio
de 1911.
Ministério da Guerra - U Direcção Gcral- 4 a Repartição
Condecorado com a medalha militar de prata da classe
·de bons serviços o general António Teixeira. de Aguiar,
por se achar ao abrigo da alínea a) do § 2. o do artigo 8.°
do regulamento de 28 de Setembro de 1917.

Dirfcção do Serviço de Administração Militar - 1.:lo nepartição
Disponibilidade

O capitão do serviço de administração
militar, adido,
Dario de Carvalho Preto Ramos, que, de regresso do
Ministério das Colónias, so apresentou em 14 de Agosto
do corrente ano.
Concedidas as vantagens do que tratam o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 do Maio de 1919,
alterado pela lei n. ° 1:039, do 28 de Agosto ele 1920,
e despachos ministeriais posteriores, a contar de 7 de
Maio de 1925, ao tenente do serviço de administração
militar Amadeu Fernandea, por ter completado 8 anos
de serviço efectivo como oficial, nos termos das referidas
doterminaçõ
s, ficando por esta forma rectificado o decreto de 27 de Março do corrente ano que lhe concedia
as mesmas vantagens.
Concodidas as vantagens de quo tratam o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n,? 1:030, de 28 de Agosto de 1920,
e despachos ministeriais posteriores, aos oficiais do serviço do administração militar ao diante nomeados : a
contar elo 1 de Novembro de 1925, ao capitão Ilídio
Aníbal Botelho Coelho; de 20 de Dezembro do mesmo
ano, ao tenente do quadro auxiliar Telómaco José Garcia; do 20 do Julho último, ao tenente António Lopes;
e de 13 do mesmo mês, ao tenente Daniel António Reis
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Rosa, por terem completado, o primeiro 14 e os ros'tautes 8 anos de serviço efectivo como oficiais, nos termos das referidas determinações.

5.° - Pertaria
Por portaria de 28 do corrente mês:
linistério da Guern - P

Direcção Geral- P neparli~.ão

Manda o Govõrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, significar ao general António Teixeira
de Aguiar o alto aprõço om que tem os serviços qne
prestou durante o largo tem po em que exerceu o comando da extinta 2.11 divisão do exército e ainda, ultimamente, em circunstâncias difíceis e anormais, o da também extinta D.a divisão do exército, e louvá-lo Velas suas
superiores qualidades ele oficial disciplinado e disciplinador e por ror mostrado a mais elevada competência
profissional e inteligente critério não só no desempenho
de tam altos cargos como no de todos os que tem exercido na sua já longa carr iira militar, sendo tais serviços
considerados como extraordiaários e importantes.

6. o -

Por determlnação do Govêrno da República:
lIioi8lérie ib 9uem-l.&

Dí~

Geral

L" Repartição

Chefe, O coronel do secretariado militar Henrique
Horculano da Cunha,
Capitães do secretariado militar: Artur do Nascirneuto
Nunes, Gaspar António de Lima 'Peixeira e António
Joaquim de Azevedo Júnior.
'I'cnonte do secretariado militar J osé Cândido da
Conceição Baião.
Alferes do secretariado militar Fernando Rodrigues
Loureiro.
2." Repart íção

Chefe, o coronel de artilharia
Fonseca Oliveira.

Frederico Ernesto da.
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Tenente-coronel de infantaria Jorge Augusto Rodrigues.
Majores de infantaria: Jaime Vítor Ribeiro de Meneses, José Holbeche Correia de Freitas e Júlio José Domingues.
Capitães: de infantaria Alberto Herculano de Morais,
Josó da Cruz Xerez, Júlio Augusto da Costa Almeida,
José Joaquim Pereira de Castro e do secretariado militarManuel Pedro.
Tenentes: de infantaria, Alberto Alfredo de Gusmão,
supranumerário
João Mendes de Sousa Ramos e do secretariado militar Júlio César Prazeres.
3." Repartição

Chefe, o coronel de infantaria Miguel Baptista da Silva.
Cruz.
•
Major de infantaria Raúl Silvão Loureiro.
Capitães do infantaria: Domingos José dos Santos Lomos, Luís Quirino Monteiro, Henrique Gomes, Fernando
Nobre Madeira, Virgínio do Azevedo Costa, Gustavo
Arsénio Branco Ven tura e Francisco Alberto Lei te N 0gueira.
Tenente do secretariado militar Jacinto José Moreira,
4.' Repartição

'

Chefe, o coronel do infantaria Vergílio Aurélio Ilenriquos dos Santos.
Major de infantaria José Miguel Coelho Godinho.
Capitães: de infantaria Jerónimo Josó Nunes da Glória e Francisco Ferreira do Carmo e do secretariado
militar António Augusto Batalha.
Tenente do secretariado militar Paulo da Conceição
Carrilho.
Segundo oficial do extinto quadro dos oficiais civis do
Ministério da Guerra Crescêncio José de Matos.

lioislério da Guerra - 2.' Direcç10 Geril
1.. Repartição

Chefe, o tenente-coronel do secretariado militar Manuel de Matos.
Tenente do secretariado militar Joaquim Vieira Justo.
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2.' Repartição

Chefe, o major de engenharia Augusto de Azevedo
e Lemos Esmeraldo de Carvalhais.
Major do quadro auxiliar dos serviços de engenharia
António de Sena Cardoso Farinha Relvas.
Capitão do quadro auxiliar dos serviços de engenharia
Joaquim Gonçalves.
Tenente do secretariado militar Daniel Gomes da
Cruz.
3.' Repartição

Chefe, o tenente-coronel de artilharia Alexandre Herculano Garcia.
~ajor de artilharia Manuel Holbeche Correia de Freitas.
Capitães: do estado maior de engenharia Casimiro
Augusto da Costa Santos e do quadro auxiliar dos serviços de artilharia Sebastião Raimundo da Cruz Pimenta.
Tenentes: do estado maior de artilharia de campanha
José Frederico da Silveira Machado e do secretariado
militar José de Sousa Nunes.
4.' Repartição

Tenente-coronel de cavalaria Manuol da Costa Latino.
Major de cavalaria Artur José de Almeida.
Capitães: de cavalaria
António Mário de Campos
Soares, José Lúcio de Sousa Gonçalves -Nunes, Carlos
Duarte Mascarenhas do Menosos e Inácio Caldeira Risques Pereira, veterinários Fernando Augusto Palhoto e
António Messias Abade e do secretariado militar Luciano de Vasconcelos.
Tenentes: veteriuário Joaquim Ribeiro Teles Júnior e
do serviço de administração militar José Marecos.
O.' Repartição

Chefe, o coronel do serviço de administração militar
João de Brito Pimenta de Almeida Júnior.
Coronel do serviço de administração militar Alfredo
Ernesto Maltês Pico.
Tenentes-coronéis do serviço de administração
militar
Luís António da Silva 'I'avares de Carvalho, Eduardo
Augusto Cortês e Tomás Júlio do Campos Azevedo.
Capitães: do serviço do administração
militar Carlos
Domingos Nunes, David Vaz da Fonseca Aboim, João
Coelho Lopes, Carlos Chaves Costa, Virgilio Pereira
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da Costa, Mário Rodrigues do Carvalho o miliciano Folísberto Jo 6 'I'avares,
'I'onoutos : do serviço d admiuistracão militar Rui AuI

gusto da ilva Mondes, Silv6rio Â.UO'URto Pone s Nunes,
Francisco Maria Ramos Valont ,António
imõe F' rnandes Júnior, Basílio Eduardo, Fausto Ro ário da Concoição e José Armando da Palma G1':1(':1.,O mili ianos
João
uilhó, Luís Gouçalvos Vali nça, Sérgio .Jo:-6 I' rnandos Sorrn, Simão da Costa Almeida, Ln! Gonçulv
Robordão, Alfr do da Cruz r orrl sto, Màrio urlos Pa-

choco, Luís António do Olivoiru o António Manuel dos
Santos Vila.
linislério da Guma- 3.a Direttão Geral

Primeiro sub- h(\1', o coron I do
maior AI!'r Ido Iurl s Pimontcl ,h '.
Segundo
HII b-chofo,
maior Aníbu] Augusto

o

• rlo

<'01'00(,1

Rumos

d

orpo do

talo

corpo do

'. tado

Mirnnda.

1." 1 opo.rtiQu.o

Oh fo, o coronel dr) corpo <lo I!\tado maior Micu ·1 elo
Alm ida untus:
I

2,· Ropn.rtiQ:1.o

Cht f o C01'011 1 do corpo do o. tud
Au O'U. to Freiriu.

u ai r Fernando

3." RopnrtiQ, o

Chefe,
<ln Cunha

o c ron 1 do ('01'[10 d e t c1 mnior
do (I~çn. (lo. Costa FI' litll
AtOl idn.

nil rI

4." Rop rtiçl~o

hef, ,
Couto

o cOJ'on .. l

mI> ,iro

UO

t'Ol'pO

do ostatl

1

n.ior Oa PI r d

Vilas.
6,· R p rti lLo

IH~f'. O corOlul tlu corpo do ( tallo m. 'or Lnl
O'ttsto Fl'l'I'üim

," Rop rtiç

hufl,
b to c1

I

o coroa 1 <lo
ih' B/l 'to.

o

rpo tio

7." R p rt

Oh f" o
Bn1dll(no tI
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8.' Repartição

Oh fe, o capitão do ccrctariado
da. Silva.

militar Manuel José

lioilério da Guerra- P Direcção Geral
Sub-director
dos orvi 'os do exército, O coronel do
corpo do stado maior Alfredo Mendes de Magalhães
Ramalho.
L' Repartição

hofe, o coroo 1 do corpo do (l tado maior, supranumerário, Alberto Guerreiro Peixoto O Cunha.
2.' Repa.rtição

Chefe, o coronel do corpo do estado maior .A.runldo
do ~!olo.
3.' Repartição

Ch fl~, O corei ol do corpo do estado maior José Augu to Lobato Gu rra.
4.' R'3pattição

11 fo, int rino, o t m nte- 'orou 1 do corpo do stado
maior António .laria do Freita
oares.
Dtrecção

da armo. de infantaria

Chof (la 1.1\ Ropnrtiç, o, o coron 1 do infantaria Júlio Augu to Rodricu
d .\l:Çuiar Júnior.
"h '1'0 da 2. H purtição, o corou 1.d iufanturía J aimc
11

Vn;".

hofo da :3.11 Rcpnrtição,
o coronel do infantaria José
Virgolino Foio Qual' mn,
'1' mente -coron i {I infantar-ia Albino Cândido
Pinheir do '1 tro, Jos :\brin Inrtinho O Geraldo Fi.
euciredo II .A 1>1'('\1 l' Cn. tro.
b ~l:Jjo!'o
d infnntaria
lo' mando Álvaro de A!Jnei(ll1
Carvalho, Jo '. Eduardo
:\101' 'im 'al('s, Henriqu
d
:.'11010, J()~(: 'I'ri tão de Bett ueourt, Joaquim Feliciano
de \7.('\' (lo, ntónio A1WlI
Vítor ~ abo ( do regímento d infr ntaria n.? 11, Aníbal {to H go Quintunilha.
apitl
tI infantaria
João Augusto Fontes l'eroiru
do 111'10, Alb rto .To.'· . ptano l~nn(lS I· rt'ÍI'O <iuar<,sllIn,
})l (Iro ti
Andr, d Pi arra (' OOIl\'eia, !i'ol'llllldo Sohri.
Ilho '}
ano, Li!> !', to FiutP"llio '{t Viana Brandão, FI' ti rico T:ull:l.gnini de 0\1 li. g,lrbosll,
...{anuol Máximo
da 'ii 'l\ B lrrO ,e
rn di ponibilidlld
Artur Br.
umpos de Oli\' im Pinto.
ti)

(L
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Direoção da arma de artilharia

Sub-director, o coronel de artilharia Amílcar Barcínio Pinto.
Chefe da La Repartição, o major de artilharia Abel
Joaquim Travassos Valdês.
Chefe da 2.11 Repartição, o tenente-coronel de artilharia José Jorge Ferreira da Silva.
Chefe da 3. a Repartição, o major de artilharia Abel
Nunes Porestrelo da Silva.
Majores: de artilharia Gilberto Duarte Mota e João
Isidro Tavares Montano, e em disponibilidade Júlio
Ferreira da Silva Alegria.
Capitães: do artilharia Fernando Júlio Borges, Mário Alberto Sardinha Pereira Coelho, Inácio José Rodriguos da Costa, António José Caria, do quadro auxiliar dos serviços de artilharia Manuel Nunes e Manuel
Ascenso Marques.
Tenentes: de artilharia Aníbal Frederico da Silveira
Machado, José Guilherme Duarte Perry de Almeida e
Brito, e em disponibilidade Filipe Pereira Marcely.
Tenente do quadro auxiliar do serviço de artilharia
Manuel Mendes da Rocha.
Direcção da arma de cavalar-la

Sub-director, o coronel de cavalaria André Avelino
de Oliveira Reis.
Chefe da V' Repartição, o tenente-coronel de cavalaria Carlos de Cadoro (Barão de Cad oro ).
Chofe da 2. a Repartição, o tenonte-coronel de cavalaria Alberto Machado Cardoso dos Santos.
Chefe da 3.& Repartição, o major de cavalaria José
Júlio Duarte Silva.
Major de cavalaria Artur Heitor Eça Figueiró da
Gama Lôbo.
Capitães de cavalaria José Joaquim Romão, José dos
Passos, J úlio Baptista Gonçalves Macieira, Francisco
José da Fonseca Uoutiuho e Castro e Luís António de
Carvalho Viegas.
Tenentes: de cavalaria Raúl da Silva Gomes, e do
secretariado militar Cornélio José de Carvalho.
Direoção d't arma de engenharia

Chefe da 4. a Repartção,
de Meneses Leal.

O

major de engenharia Luís
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Coronel do quadro auxiliar dos serviços de engenharia Joaquim Gomes Maugénio.
Tenente-coronel do quadro auxiliar dos serviços de
engenharia Manuel Moreira.
Direcção do serviço de saúde militar

Chefe da La Repartição, interino, o major médico graduado António Monteiro de Oliveira.
Chefe da 2. a Repartição, interino, o tenente-coronel
médico Manuel de Jesus Susano.
Chefe da 3.11 Repartição, interino, o coronel médico
José Henriques Bugalho.
Chefe da 4.11 Repartição,
interino, o tenente-coronel
farmacêutico António Júlio Correia.
Capitães : médicos Mário Alberto Pegado Pereira Machado e António Júlio Ribeiro, e do quadro auxiliar do
serviço de saúde militar António Joaquim Fabião Júnior.
Tenente do quadro auxiliar do serviço de saúde militar
José Bernardo.
Alferes do secretariado militar Alexandrino de Simas
Nunes.
Direcção do serviço veterinário militar

Chefe da La Repartição, o coronel veterinário António Augusto Barradas.
Ohefe da 2. a Repartição, O tenente-coronel veterinário
Aniceto Rodrigues da Oosta.
Chefe da 3." Repartição, o tenente-coronel veterinário
Manuel Brás Serra.
Alferes do secretariado militar Pedro Oaldeira de
Avelar,
Direcção do serviço de administração militar

Chefe da La Repartição, o tenente-coronel do serviço
de administração militar Francisco Homem de FiO'uoiredo.·
I:>
Chefe da 2.& Repartição, o coronel do serviço de
administração militar Francisco Augusto Henriques Segurado Acheman.
Ohefe da 3. a Repartição, o coronel do serviço de
administração militar João Evangelista da Costa Roxo.
Ohefe da 4. a Repartição, O tononte-coronel do serviço
de administração militar Manuel Eduardo Martins.
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Tenentes-coróneis do serviço de adminístração militarJoão Carlos de Almeida e Brito, Joaquim Marreiros,
Vicente Ferrar Maria Franco, Armando de Almeida
Lima, Abel da Fonseca Osório, José Marques e João
Maria Penteado Pinto.
Majores do serviço de administração militar Fernando Pedro Aftalo de Chelmick e Guilhermino Augusto de
Melo Sárria.
Capitães do serviço de administração militar José António Cerveira, Carlos Eleutério de Almeida, Acácio Augusto Nunes da Silva, Luis Cândido Passos Pereira de
Castro e Eduardo Rodrigues Neto de Almeida.
Tenentes:
do serviço de administração militar JoséROla Pereira do Nascimento, José de Almeida Amaral,
Cândido Nunes Pinheiro, João Carlos da Silva Valente,
Fernando Raposo de Oliveira, Arnaldo da Costa Moura,
milicianos Raúl Pena e Silva e Artur Ribeiro de Almeida, e do secretariado militar José VItorino dos Santos.
Alferes do secretariado militar João Maria Loureiro.
e Carlos Pinto dos Santos.
Conselho

de recursos

Secretário, o tenente-coronel
José Carlos Afonso Barroso.

do secretariado

militar

1.· Região militar

Ajudantes de campo do comandante, os tenentes do
regimento de artilharia n,o 6 Nuno Avidos do Espírito
Santo, e do regimento de cavalaria n." 9 José Carlos
Martins de Meneses.
Capitão do secretariado militar J OSÓ Mário Coutinho.
Tenente do secretariado militar José Bernardino Tôrres Júnior.
Inspecção

dos serviços

administrativos

Inspector, o tenente coronel do serviço de administração militar Manuel Gomes ReMIo.
Major, o major do serviço de administração militar
Acácio Augusto do Araújo Negrão e Sousa.
Capitães, os capitães do serviço de administração
militar Joaquim Gomes Salazar Braga e Eurico Baptista Severo de Oliveira.
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2.a Regido militar
Inspecção dos serviços administrativos

Inspector, o tenente-cor?ne.l do serviço de' administração militar Manuel de Oliveira.
Major, o major do serviço de administração militar
Carlos Gomes Teixeira.
Capitão, o capitão do serviço de administração militar Alcide de Oliveira.
3.a Reglâo militar

Inspecção dos serviços administrativos

Inspector, o tenonto-coronel do serviço de administração militar Joaquim Moreira de Almeida e Sousa.
Major, o major do serviço de administração militar
Domingos do Sousa.
Capitão miliciano, o capitão miliciano do serviço de
.administração
militar Francisco Jacinto Ribeiro Soares.
4.' Região militar
InspeJcão dos serviços administrativos

Inspector, o tenente-coronel do serviço do administração militar Honorato Lúcio da Silva Morais.
Capitães, os capitães do serviço de administração militar Agnolo Augusto de Gouveia Cabral e João Domingues Peres.
Govêruo milltar

de LIsboa.

Segundo comandante, o coronel de artilharia, tírocinado, António Pires Leitão, ficando exonerado de comandante de artilharia.
Comando da artilharia

Comandante, interino,
Carlos Tavares.

o coronel

Inspocção dos- serviçoa

de artílharía João

administrat.i,vos

Inspector, o coronel do serviço de administração militar João de Azevedo Zuzarte Pinto Prado.
Capitães, os capitães do serviço de administração miIitar Carlos David dos Santos, Manuel Augusto Edmond
dos Santos e Augusto Alvos Rodrigues.

708

ORDEM DO EXERCITO N.o 17

2.' Série

Inspecção das tropas de pioneiros

Inspector, interino, o coronel de engenharia
tanislau de Barros.

José Es-

InspecQão das tropas de comunioações

Inspector, interino, o coronel de engenharia José Francisco Correia Leal.
Major de engenharia João Tamagnini de Sousa Barbosa.
/Major do quadro auxiliar dos serviços de engenharia
Viriato Gonçalves.
Capitão miliciano de caminhos de ferro do quadro especial Júlio Maria Pereira Bôto.
Capitão do quadro auxiliar dos serviços de engenharia
José Viegas dos Mártires.
Quadro da arma de infantaria

Coronel, o coronel de infantaria do extinto distrito de
recrutamento n.? 16 Henrique Alberto do Oliveira.
'I'enento-coronel, o tenente-coronel do infantaria do
extinto distrito de recrutamento n. o 28 Júlio César Moreira Sales,
Majores, os majores: de infantaria António Leite de
Magalhães, Jaime Augusto da Rosa Alpedrinha, Luis
Maria da Gama Ochoa, Francisco Rosa Ventura, André
Francisco Brun, Jorge Marrecas Ferreira Pimentel, do
extinto distrito de recrutamento n.? 20 l\Iiguel Augusto
Alves Ferreira, e do extinto distrito de recrutamento
n. o 28 Romano Barnabé Ferreira.
Capitães, os capitães : de infantaria João Guilherme do
Meneses Ferreira, Miguel Francisco da Conceição Santos, Luís Augusto Blanqui Teixeira, Augusto da Silva
Fernandes, António Pedro da Rosa, Carlos Eugénio da
Costa Álvares, Joaquim Cavaleiro, João Afonso de Miranda, Francisco de Assis da Silva Ramos, Raúl Caldeira. Garcia de Andrade, Camilo de Sena de Oliveira,
Eduardo de Almeida Esteves, António Arcanjo 'I'eixoira,
Aurélio Figueiredo Nunes da Silva, António Dias, Júlio
Mário da Cunha Viana, Severino Gonçalves Guerreiro
Chaves, António Eduardo da Costa LObo, com o curso
do estado maior. Carlos António de Bragança
Parreira,
Júlio Duarte Ferreira, do extinto distrito de recrutamento n." 10 Joaquim Maria Neto, <loextinto distrito de
recrutamento n.? 19 António Augusto Franco, o do extinto distrito de recrutamento n.? 30 José Gomes.
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Capitão,
supranun;terári?,
? capitão, supranumerário,
de infantaria
do extinto distrito de recrutamento
n.? 20
António Guerreiro.
Tenontes, os tonontes : de infantaria
João de Almeida
Correia, Joaquim dos Prazeres Pereira, José Maria Ribeiro da Silva, Joaquim
Delgado França, Ilidio João
Cabral Feliz Campeão, Vasco da Veiga Cabral
Beleza
dos Santos, José Filipe de Campos, Adriano Augusto de
Fiaueiredo
Dores, António Jerónimo
Arnao Taveira
da
Paixão 1\1ete10, Carlos de Jesus Vilhena, do extinto distrito de recrutamento
n.? 10 João José de Morais, do
extinto distrito de recrutamento
n.? 30 Pedro Augllsto
Afonso Cardoso Dias, do extinto distrito de recrutamento
n." 31 José da Rocha Soeiro, do extinto distrito de recrutamento
n." 34 João Maria Esteves, do extinto distrito do recrutamento
n." 35 José Correia de Carvalho,
da guarda nacional republicana
José Pontes Bita, e doLO grupo do metralhadoras
Eugénio Gonçalves de Magalhães Figueiredo,
sondo O último pelo pedir.
Tenente miliciano, O tenente miliciano de infantaria do
extinto distrito
do recrutamento
n. ° 20 Ovídio Alberto
do Faria Poças Falcão.
, Regimento de infantaria n.· 1
Comandante
do 1.0 batalhão, o tenente-coronel
do inantnria João Jos6 de Melo )Iigu6is.
Tenentes,
os tenentes de infantaria
da guarda nacional ropublicana
Manuel Francisco de Sousa Viana e Joaquim Alberto de Lara Alegre.
Regimento de infantaria n.· 3
Tenente miliciano do quadro especial, o tenente miliciano do mesmo quadro do regimento de infantaria n. o 10
António Maria do Sousa Pinto, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.· t5
Comandante,
o coronol do regimento
de infantaria.
n.? 11 José Francisco Mendes do Passo.
Regimento de infa.ntaria n.· 6
Capitão da La companhia, o capitão de infantaria
tónio Eduardo Cabral e Castro.
Capitão da
de infantaria
pelo pedir.

An-

Regimento de infantaria n.s 8
10.:l companhia, o capitão do regimento
n.? 29 Joaquim
Eduardo
da Silva
t.
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Regimento de infantaria n.O9

Tenente miliciano do quadro especial, o tenente milidano do mesmo quadro do 3.0 batalhão do regimento
de infantaria, n. o 2 José Fruncisco da. Silva.
Regimento de infantaria n.O10

Alferes, supranumerário,
o alferes d.e infantaria, supranumerário, do extinto distrito de recrutumcato n. o 30
Gaspar Pereira Rodrigues.
Regimento de infantaria n.s 11

Comandante, o coronel de infantaria Henrique Ribeiro
de Almeida, ficando exonerado de vogal da comissão
técnica de infantaria.
Regimento de infantaria Ir.° 14
Tenente, o tenente do regimento do infantaria n. o 9
António de Figueiredo, pelo pedir.
Regimento

de infanta.ria n.O 16

Capitão ela 2.a companhia,
MárioBotelho Mata e Silva.

o capitão

RegimeDto de infantaria

elo infantaria

n.O 17

Capitão do. 2.a companhia, o capitão do 3.0 batalhão
do regimento de infantaria u. o 2 ~Ianuel Honrique de
Faria.
Tenente, supranumerário, o tenente, supranumerário,
do quadro da arma de infantaria José Lopes, por motivo disciplinar.
Regimenta. de.infanta1'ia n.O 24

Tenente miliciano, o tenonto miliciano do 3.0 batalhão
do regimento de infantaria. n. o 2 Augusto da Cunha
Machado.
Regimento de infantaria

n.·

31

Capitão da 11." companhia, o capitão de infantaria
Columbano Djalme Brandão do Azevedo.
Regimento de infa.ntaria n.O 35

Segundo comandante. o tenente coronel de infantaria
Eduardo Bandeira do Lima Júnior.
1.° grupo de metralhadoras

Tenonte, O tenente do 5.° grupo de metralhadoras
António Rodrigues de Moura.
.
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Quadro da arma de artilharia

Coronéis, os coronéis de artilharia Francisco Roberto
Guerreiro da Trindade, José Maria Rebelo Valente
de Carvalho, Francisco Henrique Xavier Pereira, Luís.
Pinto da Ascensão "Moreira, Artur Octávio do Rêgo Chagas, Jacinto Jos Réis Fi sher , Mariano AugustoChoque Júnior e José Pedro Soares, ficando exonerados
os cinco primeiros do vogais da comissão técnica de
artilharia' a pé, o sexto e o sétimo de iguais cargos da
comissão técnica de artilharia de campanha e o últimode chefe do extinto distrito de recrutamento D.O 25.
Tenentes-coronéis,
os tonentes-coronéis de artilharia.
Joaquim da Silveira Malhoiro e João de Azevedo Monteiro de Barros, ficando exonerados de vogais da comissão técnica do artilharia de campanha,
Majores, os majores de artilharia Albino Penalva de
Figueiredo Oliveira Rocha e, com o curso do estado
maior, João José Pereira Damasceno, ficando ambos.
exonerados de vogais da comissão técnica de artilharia
a pé.
Capitães, os capitães do artilharia J osó Júlio Serzedelo Coolho, Nuno Álvaro Brandão Antunes e do extinto distrito de recrutamento n.? 35 Manuel de Miranda,
ficando os dois primeiros exonerados de vogais da comissão técnica. de artilharia de campanha.
Regimento de artilhal'ia n,· 3
3,· grupo

Capitão da 6.a bataria, o capitão do quadro de arma
de artilharia Rogério de Paiva Oardoso.
Grupo de bata.ris.,s de artilharia

a cavalo

Tenentes, os tenentes: do regimento de artilharia n. o
7, Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz, do regimento
do nrtilharia de montanha Manuel J oaquim Ferreira, e
da bataria n.? 3 de artilharia de montanha Oswaldo da.
Conceição Vieira de Andrade.
Quadro da arma de cavalaria

Tenentes-coronéis, os tenentes-coronéis de cavalaria
Francisco Cândido Vieira de Sousa Loreno, ArnaldoMartim Afonso Chichorro da Costa, Eduardo Correia de
Sá, Oarlos Alberto da Guerra Quaresma, António Augusto Namorado de Aguiar, António Augusto de Abreu
Amorim Pessoa e Alexandre Inácio de Barros Van-Zel-
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ler, ficando exonerados de vogais da comissão técnica
de cavalaria.
Majores, os majores de cavalaria Francisco Martins
Lusignan de Azevedo, e, com o curso do estado maior,
Viriato Sertório dos Santos LObo, ficando exouerudos
de vogais da comissão técnica de cavalaria.
Capitães, os capitães de cavalaria José Feliciano da
Costa Júnior, Luis Filipe Azinhais Mendes, José de Sá
Pais do Amaral e Zarco Gomes Pereira da Câmara, ficando os dois primeiros exonerados de vogais da comissão técnica de cavalaria.
Tenente, o tenente de cavalaria Francisco Jardim
Granger.
Regimento de oavala.rin. n.· 2

Tenente miliciano, o tenente miliciano do quadro da
arma de artilharia, inscrito na escala dos sargentos da
arma de cavalaria, Américo Ernestino Gonçalves.
Regimento de cavalaria n.· 4

Tenente, o tenente do estado maior de cavalaria João
Herculano de Moura, ficando exonerado de íustrutor da
Escola de Aplicação de Cavalaria.
Regimento de oavalaria n.· 7

Tenente, o tenente, supranumerário, da guarda nacional ropublicaua Carlos da Cunha Pinto Balsemão.
Regimento de cavalaria

n.s 9

Tenente, o tenente do regimento de cavalaria n,o 6
António Augusto Redrlgues Miguel, pelo pedir.
Quadro da arma de engenharia

Majores, os majores de engenharia Ventura Malheiro
Reimão e Ileitor de Mascarenhas Inglês, ficando exonerados de vogais, o primeiro da comissão técnica de pioneiros, e o segundo da comissão técnica de telegrafia
militar.
L· grupo de esquadrilhas

de aviaQão «República"

Segundo comandanto, o capitão de infantaria, piloto
aviador, Carlos Fernando da Cunha e Almeida.
Esquadrilha

n.s 1 de caQII.

Oficial da secção do transmissões e ligações, o alferes, supranumerário,
do regimento de infantaria n," 2
Luis Guerreiro Padilha de Castro.
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Esqua.drilha de aviação de treino e depósito
pilôto aviador, An-

Capitão, o capitão de cavalaria,
selmo Matos Vilardebó.

Distrito de recrutamento e reserva n.v 1

Chefe, o coronel de infantaria Fernando Astolfo da.
Costa.
Sub-chefe, o tenente coronel de infantaria João Nepomuceno de Freitas, ficando exonerado de vogal do júri
para avaliar as provas dos capitães do quadro colonial
candidatos ao pôsto de major.
Secretário, o tenente do secretariado militar Luís Dias
Catarino,
Adjunto, o capitão miliciano do quadro especial do,
regimento de cavalaria n. ° 3 Inácio Loiola Pires da
Silva, pelo pedir.
Distrito de recrutamento e reserva n.s 2

Chefe, o major de infantaria, supranumerário, do extinto distrito de recrutamento n." 22 Francisco Pedro
Curado.
Sub-chefe, o capitão de infantaria do extinto distrito
de recrutamento 11.° 22 Abel Malhou Zuniga.
Secretário, o tenente de infantaria do extinto distrito
de recrutamento n.? 22 Francisco de Oliveira Coelho.
Adjunto, o tenente de infantaria do extinto distrito
de recrutamento n. ° 22 Joito Gomes Toj al,
Distrito de recrutamento e reserva n.· 3

Sub-chefe, o major do quadro auxiliar dos serviços.
de artilharia David da Conceição Oliveira.
Secretário, o tenente de infantaria do extinto distrito
de recrutamento n. o 3 Gabriel Martins.
Adjunto, o capitão de infantaria do extinto distrito de
recrutamento n." 3, Francisco Gonçalves Calhoiros.
Distrito de recrutamento e reserva n.s 4

Chefe, o coronel de infantaria do extinto distrito de
recrutamento n.? 4 António Artur Pereira da Luz.
Sub-chefe, o major do regimento de infantaria n,° 33José Francisco Guerreiro Fogaça.
Secretário, o tenente miliciano de artilharia do quadro
especial, do extinto distrito de recrutamento n.? 4 Mário
Lop o do Carmo.
Adj unto, o capitão no regimento de infantaria n. o 4
Miguel Tavares Blanco.
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e reserva n.O IS

Chefe, o coronel de infantaria Jorge Pais de Oliveira
Mamede.
Sub-chefe, o major de infantaria Manuel Joaquim
Crêspo J únior.
Secretário, o tenente do secretariado militar do extinto distrito de recrutamento n.? 5 António Isidro Gama.
Adjunto, O tenente de infantaria, supranumerário,
do
extinto distrito de recrutamento n.? 5 Angelo Vítor da
Silva Laffont.
Distrito de reorutamento e reserva. n.s 6

Sub-chefe, o capitão capelão do extinto distrito de recrntamento n.? 32 Pedro Rocha.
Secretário, o tenente de infantaria do extinto distrito
de recrutamento n. ° 32 l\lanuol Jorge.
Adjunto, o tenente de infantaria do extinto distrito
de recrutamento
n.? 32 António do Couto e Vasconcelos.
Distrito de recrutamento e reserva n.· 7

Chefe, o coronel do regimonto do infantaria n.? 15,
.João Maria Teles de Sampaio Rio.
Sub-chefe, o major do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia Celestino Cláudio dos Santos Cidruis.
Secretário, o alferes do secretariado militar do extinto
distrito de recrutamento n " 7 Joaquim de Sousa Brito.
Adjunto, o capitão do quadro auxiliar dos serviços
de artilharia do extinto distrito de recrutamento n. ° 7
.Joaquim da Fonseca..
Díatrí to de reorutamento

e reserva n," 8

Chefe, O coronel de infantaria do extinto distrito de
recrutamento n." 29 Pedro da Cunha Souto.
Sub-chefe, o major do infantaria do extinto distrito
de recrutamento n," 29 Francisco Feio do Vale.
Socrotário, o alferes do secretariado militar do extinto
distrito de recrutamento n.? 8 Manuel da Silva Araújo
e Gama.
.
Adjunto, O capitão de infantaria do extinto distrito
de recrutamento n.? 29 Francisco de Passos Brandão.
Distrito de recrutamento e reserva. n.> {),

Chofe, o coronel de infantaria António Maria do Couto
Zagalo.
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Sub-chefe, O capitão de infantaria do extinto distrito
de recrutamento n." 9 Francisco Pinheiro.
Secretário, o capitão do regimento de infantaria n.? 9
João Correia de Paiva Júnior.
Adjunto, o tenente de infantaria do extinto distrito de
recrutamento n.? 9 Manuel de Almeida.
Distrito de recrutamento e reserva

'!l ••

11

Sub-chefe, o capitão de infantaria do extinto distrito
de recrutamento n.? 11 Alfredo Augusto Xavier Perestrelo da Conceição.
Secretário, o tenente miliciano de infantaria do quadro
especial do extinto distrito de recrutamento n.? 11 José
Augusto de Almeida.
Adjunto, o tenente do regimente de infantaria n.? 11
António Pires Mendes.
Distrito de Tocrutamento e reserva n.· 12

Chefe, o major do regimento de infantaria n.? 12 João
de Sena Belo Júnior.
Sub-chefe, o capitão do regimonto de infantaria n.? 12José Joaquim Pinto Monteiro.
Secretário, o tenente capelão do extinto distrito de recrutamento n.? 12 Joaquim Augusto.
Adjunto, o tenente do regimento de infantaria n.? 12
Francisco Dias de Andrade Pissarra.
Distrito de recrtrtamenzo e reserv.a. n,> 13

Chefe, o major do regimento de infantaria n. ° 32 António Fernandes Varão.
Sub-chefe,
capitão de infantaria, supranumerário, do
extinto distrito de recrutamento n." 13 José da Luz.
Secretário, o' alferes do secretariado militar João Baptista Pires.
Adjunto, o tenente de infantaria, supranumerârio, do
extinto distrito de roerutamento n," 13 César Augusto
da Costa Gomes.

°

Distrito de reorutamento e reserva n."

a

Chefe, o coronel de infantaria José Torcato RamiresLeiria.
Sub-chefe, o capitão do secretariado militar Joaquim
de Almeida.
.
Secretário, o tenente do secretariado militar J anuário Simões Silva.

716

ORDEM DO EXERCITO

N.o 17

2." Série

Distrito de reorutamento e reserva n.s liS

Chefe, o major de infantaria do extinto distrito de
recrutamento n." 33 Francisco Gonçalves Correia Velhinho.
Sub-chefe, o capitão do regimento de infantaria n. °
33 Leonel Neto de Lima Vieira.
Secretario, o tenente de infantaria, supranumerário, do
extinto distrito de recrutamento n. ° 33 Aníbal Marreiros
Dias.
Adjunto, o tenente, supranumet-ário,
do regimento de
infantaria n.? 33 José Maria Varela.
Distrito de reorutamento e reserva n.s 16

Chefe, o coronel de infantaria Jerónimo Osório de
Castro.
Sub-chefe) o major de infantaria João Henrique de
Melo.
Secretário, o tenente do secretariado militar António
José de Sousa.
Adjunto, o capitão de infantaria do extinto distrito de
recrutamento n." 16 António José Marques.
DIstrito de reorutamento e reserva n.> 17

Chefe, o tenente-coronel do regimento de infantaria
n. o 17 António Henriques de Meneses Soares.
Sub-chefe, o capitão do regimento de infantaria n." 17
José Pedro Canelas.
Secretário, o tenente supr anumerário do regimento de
infantaria n.? 17 António Joaquim Galrito.
Adjunto, o capitão do regimento de infantaria n.? 17
João Francisco Páscoa.
Distrito de reorutamento e reserva n.s 18

Chefe, o coronel do extrito distrito de recrutamento
n." 31 José Martins Caiado de Sousa.
Sub-chefe, o major de infantaria do extinto distrito de
recrutamento n. o 31 António Amadeu Rodrigues de
Sousa.
Secretário, o capitão capelão do extinto distrito do recrutamento n.? 18 João Baptista Pires de Morais.
Adjunto, o capitão de infantaria do extinto distrito de
recrutamento n. o 18 Aníbal Martins Gomes Bessa.
Distrito de reoruta.mento e reserva. n.O19

Chefe, o major do regimento de infantaria n." 28 Albano de Melo Pinto Veloso.
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Sub-chefe, O major do regimento de .infantaria n. ° 24
Mário Sílvio Ribeiro de Meneses.
Secretário, o tenente de infantaria do extinto distrito
de recrutamento n.? 24 Vitorino de Almeida.
Adjunto, o capitão de infantaria do extinto distrito de
recrutamento n.? 24 Francisco Gonçalves Corono.
Distrito

de recrutamento e reserva nO 20

Chefe, O coronel de infantaria do extinto distrito de
recrutamento n.? 23 Severino Joaquim Gordo.
Sub-chefe, o capitão de infantaria do extinto distrito
de recrutamento n.? 23 Manuel Duarte Lopes Subtil.
Secretário, o tenente capelão do extinto distrito de recrutamento n. ° 23 Saúl da Cruz.
Adjunto, o capitão, supranumerário, do regimento de
infantaria n." 23 António Rodrigues.
I

Distr1to de recrutamento e reserva n.O 21

Sub-chefe, O capitão de infantaria do extinto distrito
de recrutamento n.? 21 João Augusto do Rêgo Bayam.
Distrito de recrutamento e reserva n.s 22

Sub-chefe, O major do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia João Marçal.
Distrito de recrutamento e reserva. n.v 23

Chefe, o tenente coronel de infantaria José Maria de
Freitas.
Sub-chefe, o major de infantaria Alfredo de Sousa
Galvão.
Secretário, o tenente do regimento de infantaria n. °
27 Manuel Joaquim da Trindade,
AJjunto, o capitão de infantaria do extinto distrito de
recrutamento n.? 27 José João da, Câmara Lomelino.
Distrito

Chefe,

O

de reorutamento e reserva n.v 24

coronel do infantaria Álvaro Pais de Ataído

Distrito de recrutamento e reserva n.s 25

Chefe, o tenente-coronel
de infantaria do extinto
distrito de recrutamento n." 25 Eduardo Gomes da
Silva.
Sub-chefe, o tenente-coronel de infantaria Antero Homem de Noronha.
Secretário, o capitão de infantaria do extinto distrito
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de recrutamento n. o 25 Francisco Machado de Barcelos
Júnior.
Adj unto, o capitão de infantaria, supranumerário, do
extinto distrito de recrutamento n.? 25 José da Cunha
Bettoncourt Júnior.
4." companhia de reformados

Comandante, interino,
regimento de infantaria
pedir.

° tenente,

supranumerário, do
Soares, pelo

n," 34 António

8.· oompanhia de reformados

Comandante, o capitão, supranumerário, do regimento
de infantaria n." 17 João António Sequeira.
Esoola de Aplicação de Infantaria

Director da secção de tiro, o tenente-coronel
fantaria Joaquim Augusto Tôrres .

de in-

.Escola Militar de Avia.Qão

Segundo comandante, o capitão de cavalaria, pilôto
aviador, Alfredo Delesquo dos Santos Sintra.
Ajudante, o capitão de infantaria Belmiro Augusto
Vieira Fernandes.
Escola Central do Sargentos

Professor, o tenente de infantaria, instrutor, Ilenrique
Martins Figueiroa.
Parque de material aeronáutico

Director, o capitão de iufantaria,
Carlos da Cunha e Almeida.

pilôto aviador, Luis

Tribunal Militar Territorial de Pórto

Secretário, .0 capitão do secretariado militar José do
Rosário Ferreira.
Adjunto, o tenente do secretariado militar Aníbal Barreira.
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Vogal relator do conselho administrativo, o major do
serviço de administração militar, no quadro, José Augusto Sá da Costa.
Instrutor militar da 1.11 secção, o capitão do infantaria
António Alberto Quintão Meireles.
Oficial de serviço, o capitão de infantaria Henrique
Augusto Perestrelo da Silva.
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Arquivo Histórico Militar

Director, interino, o capitão de infantaria Júlio César
Augusto Gomes.
Adjunto, o tenente de infantaria Manuel da Silva Medeira,
Direcção dos Serviços Gràâcos do Exército

Chofe dos serviços cinematogrúficos, o capitão de intantaria Manuel António de Carvalho.
Carreira de tiro de Coimbra

Adjunto, o tenente ele infantaria Ricardo de Andrade.
Júri para aval lar as provas dos capitães do quadro colonial,
candidatos ao pOsto de major, no corrente ano

Vogal, o tenente-coronel do regimento de infantaria
n. o 19 António de Barros Rodrigues.

7.0 -llilli

léTiofia Guerra-I.a

Direcção Geral-1.1l Rc;artição

Vencimento que, nos termos da lei n." 1:668, de 9
Setembro de 1924, compete ao oficial reformado
em seguida mencionado, que pela Ordem do Exército
n,? 15, 2.a série, do corrente ano é considerado com o
posto que lhe vai indicado:
Alferes João Miguel, 991514.
de

8. o -lioihlérlO da Guerra- f.& Direc{lo Getal- 2.& lleparl~ão
a) Declara-se que, por portaria da 1.11 Repa.rtição da
Direcção Geral 1\1 ilitar do Ministério das Colónias de 17
de Junho último, publicada no Boletim ~lilita1' n,o 7, de
10 de Julho do corrente ano, foi dissolvida a. comissão
nomeada por portaria. de 10 do Dozembro de 1925 e
louvados os oficiais abaixo mencionados que dela fizeram
parte, polo muito estudo, competência e inteligência de
que deram provas no desempenho da comissão de que
foram encarrega.dos para o estabelecimento de novas
normas da organizac,:ão militar colonial, comissão esta
extraordinária e importante de serviço militar:

General do quadro de reserva Pedro Francisco Massano de Amorim.
'
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Coronéis: do corpo do estado maior Luís Augusto
Ferreira Martins e de infantaria Manuel Augusto Rodrigues da Silva Lopes.
Majores: de infantaria António Germano Guedes Ribeiro de Carvalho e de cavalaria Francisco Xavier da
Cunha Aragão.
Capitão de infantaria Paulo Augusto do Rêgo.
b) Declara-se que os oficiais ao diante nomeados, na
situação de disponibilidade, nos termos do § único do
artigo 1.0 da lei n. o 1:250, de 6 de Abril de 1922, deixam de estar na mencionada situação por lhes terem cabido
nos respectivos quadros as vagas dos referidos postos:

,

Coronéis de infantaria: António da Graça Ferreira,
Júlio Augusto Rodrigues de Aguiar Júnior, Jaime Vaz e
Henrique Alberto de Oliveira.
Tenentes-coronéis de infantaria: António Vaz Velho
da Palma, António de Barros Rodrigues, José Maria de
Freitas, José Estêvão Cacela Vitória Pereira, António
Lopes Mateus, Artur José dos Santos, Gregório Nunes
Geraldes, Alfredo Dias Pereira o Luís Carlos de Almoida Casassa.
Majorcs : de infantaria Romano Barnabé Ferreira,
João do Nascimento Machado, Zeferino Camossa Ferraz
de Abreu, José Casimiro Vieira de Abreu, José António
de Oliveira, Raúl Verdades do Oliveira Miranda, Alfredo
de Sousa Galvão, Armando Augusto Pires Falcão, com
o curso do estado maior Francisco de Passos, e do cavalaria Francisco Augusto Ribeiro.
Capitães: de cavalaria Antonino Raúl da Mata Gomes
Pereira, João do Sacramento Montoiro, Manuel Joaquim
Pires, 'I'omás A ugusto Salgueiro Fragoso, João Gualborto do Barros e Cunha, e chefes de música Isidro Peres o Inácio Maria da Costa.
c) Declara-se que aos oficiais ao diante nomeados, nos
termos da lei n.? 1:250, de 6 de Abril de 1922, couberam nos respectivos quadros as vagas dos referidos
postoa :
Tenentes-coronéis do infantaria: supranumerário Bruno
José do Carmo, adidos Bernardino Pires Franco, José
Honório Teixeira de Sant' Ana, Floriano Abílio Leal
Pessoa, Áhraro Colen Godinho, Júlio Tomás Rodrigues
de Sá, e graduado António Júlio Guimarães Lobato.
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Majores de infantaria: supranumerário José Augusto
de Melo Vieira e adido Francisco Vicente da Silva ..
d) Declara-se que os tenentes-coronéis de infantaria,
em disponibilidade, João José de Melo Miguéis e Eduardo
Bandeira de Lima Júnior deixam de estar nesta situação
bem como na mencionada no § único do artigo 1.0 da
lei n." 1:250, de ü de Abril de 1922, por lhes ter cabido
no respectivo quadro a vaga do respectivo pósto.

e) Declara-se que os oficiais, em disponibilidade, ao
diante nomeados chegaram à sua altura para entrar
nos respectivos quadros:
Majores: de infantaria António Leite de MagalhlLes,
Francisco Rosa Ventura, André Francisco Brun e José
Eduardo Moreira Sales.
Capitães: de infantaria Alfredo Augusto Xavier Perestrelo da Conceição, Júlio César Augusto Gomes, Belmiro Augusto Vieira Fernandes, J cão Guilherme de Meneses Ferreira, Miguel Francisco da Conceição Santos,
António Alberto Quintão Meireles, Joaquim Cavaleiro,
Carlos Eugénio da Costa Álvares, António Pedro da
Rosa, f\..ugusto da Silva Fernandes, Luís Augusto Blanqui Teixeira, António Arcanjo Teixeira, Alberto José
Caetano Nunes Freire Quaresma, Eduardo de Almeida
Esteves, Camilo de Sena de Oliveira, Raúl Caldeira
Garcia de Andrade, Francisco de Assis da Silva Ramos,
João Afonso de Miranda, Aurélio Figueiredo Nunes da
Silva, António Dias, Fernando Sobrinho Toscano, Júlio
MálÍo da Cunha Viana, Severino Gonçalves Guerreiro
Chaves, António Eduardo da Oosta LObo, com o curso
do estado maior Oarlos António de Bragança Parreira,
pilotos aviadores Luís Carlos da Cunha e Almeida o AI.
fredo Dovale Portugal, de cavalaria José de Sá Pais do
Amaral, Zarco Gomes Pereira da Câmara, e pilôto aviador Alfredo Delosque dos Santos Sintra.
Tenontes: de infantaria João de Almeida Correia, Manuel da Silva. Madeira, Joaquim dos Prazeres Pereira,
José Maria Ribeiro da Silva, Ricardo de Andrade, Joaquim Delgado França, Henrique Martins Figueiroa, Ilídio João Cabral Feliz Campeão, Vasco da Veiga Cabral
Beleza dos Santos, José Filipo do Campos, Manuel José
Rodrigues, Adriano Augusto de Figueiredo Dores, Carlos de Jane Vilhena, António Jerónimo Arnao Taveira
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da Paixão Metelo, de artilharia José Simplício Virgolino,
e de cavalaria Francisco Jardim Granger.
f) Declara se que o tenente-coronel de infantaria, nos
termos da lei n." 1:250, de 6 do Abril de 1922, em disponibilidade, Joaquim Augusto 'I'ôrres, chegou à sua altura para entrar no quadro dos majores da sua arma.

g) Declara-se que os majores de infantaria, nos termos da lei n." 1:250, de 6 de Abril de 1922, em disponibilidade, Jorge Marrecas Ferreira Pimentel e Joaquim
Feliciano de Azevedo, chegaram à sua altura para entrar no quadro elos capitães da sua arma.
h) Declara-se que os capitães, nos termos da lei n." 1:250,
de 6 de Abril de 1922, de infantaria Columbano Djalme
Brandão de Azevedo, Júlio Duarte Ferreira, Henrique
Augusto Perestrelo da Silva, Mário Botelho Mata e Silva,
pilôto aviador Carlos Fernando da Cunha e Almeida, e
de cavalaria Anselmo Matos Vilardebó, todos cm disponibilidado, chegaram à sua altura para entrar no quadro dos subalternos da sua arma.
.

i) Declara-se que os oficiais ao diante nomeados, em
disponibilidade, em serviço nas unidades que lhos vão
respectivamente indicadas, chegaram à sua altura para
entrar nos respectivos quadros:
Regimento de infantaria. n.· 2
3.° batalhão

Tenentes, os tenentes de infantaria Matias Rodrigues
Figueira Júnior e Nestor de Oliveira LObo e Silva.
Regimento de infantaria n.· 3

Comandante do 3.0 batalhão. o major de infantaria
António Maria Pinto Cardoso Salgado.
Regimento de infantaria n. o 6

Ajudante do 3.° batalhão, o tenente ele infantaria António Teixeira.
'
Capitão da 2.11 companhia. o capitão de infantaria Sebastião Maria da Nóbrega Pinto Pízarro.
Capitão da 5.1l companhia, o capitão de infantaria Matens de Sousa Fino.
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Capitão da 7. a companhia, o capitão de infantari a Alfredo Augusto da Silva Braga.
Regimento de infantaria n.· 7

Capitão da 6.a companhia, o capitão de infantaria
Luís Augusto de Oliveira Franco.
Regimento de infantaria n.O10

Comandante do L" batalhão,
Manuel Valente.

o major de infantaria

Regimento de infantaria n.· 12

Capitão da 10.1' companhia, o capitão de infantaria
Caetano Alberto do Carmo Azevedo.
Tenente, o tenente de infantaria Edmundo Quirino
N unes de Sousa.
Regimento de infantaria n.s 13

Tenentes, os tenentes de infantaria Aníbal Augusto
Ferreir a Vaz e Bartolomeu da Silva Varela.
Regimento de infantaria n.· 16

Capitão da 5.a companhia, o capitão de infantaria Má.
ximo Sisenando Ribeiro Artur.
2.° batalhão

Tenente, o tenente de infantaria Joaquim José Bastos
Antunes Ferreira.
Regimento de infantaria n.· 17

Capitão da La companhia,
José Pedro Canelas.

o capitão de infantaria

Regimento de infantaria n.O19

Tenentes, os tenentes de infantaria Filipe Cândido de
Sousa Dias Ribeiro de Carvalho, Cândido Pinto de Figueiredo e António Joaquim Alves Melão.
Regimento de infantaria n.O21

Oficial do quadro auxiliar dos serviços do artilharia,
o tenente do _mesmo quadro Vitoriano da Cruz Nazaré.
Regimento de infantaria n.O 26

Tenente,

o tenente

de infantaria José de' Sousa Paz ..
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Regimento de infantaria n.s 29

Capitão da 3.:1 companhia, o capitão de infantaria António de Quadros Flores.
Regimento de infantaria n.· 30

da La companhia, o capitão de infantaria António Afonso Terroso.
Tenente, o tenente de infantaria Amândio Augus to
de Morais.
Capitão

Regimento de infantaria n." 31 .

Capitão da 2. a companhia, o capitão de infantaria
Carlos Alberto Ferreira Henriques.
Regimento de infantaria n.s 32

Segundo comandante interino, o major de infantaria
Júlio Garcês de Lencastre.
Tenente, o tenente de infantaria Laurindo Ferreira de
Magalhães e Vasconcolos.
Regimento de infantaria n.· 33

Tenentos, os tenentes do infantaria Heitor dos Santos
Patrício e José da Encarnação Alves de Sousa.
Regimento de infantaria n. o 34

Capitão da 8.a companhia,
Leopoldo Gerardo Martins.

O

capitão de infantaria

1.o grupo de metralhadoras

Tenentes, 08 tenentes de infantaria Carlos Alberto
Barcelos do Nascimento e Silva e António da Encarnação Santos Vieira.
5.· grupo de metralhadoras

Tenente,
Dias.

o tenente

de infantaria

Fausto Fernandes

Esquadrilha. de aviação de troino e depósito

Capitão, pilõto aviador, o capitão de cavalaria, pílõto
aviador, António de Sousa Maia.
j) Declara-se que deve ser consideruda pelo pedir a
no Arquivo Histórico Militar, como adjunto,
inserta da Ordem do Exército n. o 15, 2. série, do corrente ano, respeitaute ao capitão de infantaria Manual
Afooso de Campos,
colocação

li
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k) Declara-se que o tenente de infantaria, supranumerário, Humberto do Nascimento Castanha, que, pela
- Ordem do Exército n. ° 15, 2. a série, do corrente ano,
foi transferido para o regimento de infantaria u.? 5, pertencia ao 2.° batalhão do regimento de infantaria n.o16
(l não
ao 2.° batalhão do regimento de infantaria n.? 2,
como, por lapso, consta da citada Ordem,
l) Declara-se que, por decreto de 5 de Dezembro de
HI23 , inserto no Diário do Gooêrn» n." 295, 2.& série,
de 20 do mesmo mês, foi nomeado professor ordinário
da 2.a secção, minas, da Faculdade Técnica da Uuivorsidade do Põrto, o coronel de cavalaria João Rodrigues
Ascensão.
'Í/~) Declara-se que o capitão do, estado maior de artilharia Elísio Mário Santos Lobo foi dispensado do .serviço que desempenhava no Arsenal do Exército o em 17
de Julho último mandado apresentar no sector norte da
defesa marítima do campo entrincheirado de Lisboa, por
ter sido colocado no mesmo sector como adjunto.

n) Declara-se que é João António de Saldanha Oliveira
e Sousa o verdadeiro nome do tenente de artilharia que,
por determinação ínserta na Ordem elo Exército n. ° 15,
~.• série, do corrente ano, foi transferido do batalhão do
artilhuria do guarnição para a companhia de especiaIis-as,

o) Declara-se que as vantagens do § único do artigo
6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919, mo.
dificado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920.
concedidas ao tenente miliciano de infantaria n." 31
Aucíndio Ferreira dos Santos, e não de infantaria. como
por lapso foi publicado na Ordem elo Exércíto n.? 15
2. ~ série, do corrente ano, são a partir de 26 de Feve~
roiro de 1926 e não de 13 de Julho do mesmo ano,
como igualmente por lapso foi publicado na mesma Ordem.
p) Vencimentos que, nos tormos do decreto n." 10:099,
do 17 de Setembro de 1924, competem ao oficial em seguida mencionado, que pela presente Ordem do Exército
é colocado na situação de reforma:

Alferes miliciano de artilharia Ivo Ferreira

Xaviçr,
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4t>1~70, sendo: pensão do reforma, 200t!32; 100 por
conto de invalidez, 20M32; 10 por cento sobre o total,
41606; tem o sêldo de capitão.
. q) Declar-a-se qne por portaria da 1.- Repartição da.
Direcção Geral Militar das Colónias, de [) de Julho último, publicada no Boletim Militar das Colónias- n.? 7,
de 10 do mesmo mês, foi o tenente de infantaria Carlos
de Jesus Vilhena louvado porque em 14 de Janeiro de1910, sendo ao tempo segundo sargento da 9.11 companhia indígena de infantaria de Angola, sabendo-se no
põstc do Luxíco, pelas 5 horas da tarje daquele dia,
que na margem esquerda do rio Luxico estacionava um
elevado número de indígenas com manifesta intenção de
hostilidade, se ofereceu .imediatamente pal'a ir parlamental' com êles, e, com risco da própria vida, houve-se
de tal forma que o gentio se afastou, revelando assim
qualidades de coragem e valor militar dignos de registo
e de estímulo para os seus camaradas em idênticas dr ..
cunstâncias.

,

r) Declara-se que por portaria da 1." Repartição da
Direcção Geral Militar das Colónias, de fi de Julho
último, publicada
no Boletim Militar das Colónias
n. o 7, de 10 do mesmo mês, foi o tenente de infantaria Carlos de Jesus Vilhena louvado por em De ..
zembro de 1909, sendo ao tompo segundo sargento da
9. a companhia indígena de infantaria de Angola, ter procedido a um reconhecimento com 40 praças, a leste do
põsto do Lnxieo, região que ainda não tinha sido reconhecida e onde o gentio se manifestava em eoustante
rebeldia, tendo, havia um ano, atacado o referido pôsto,
e onde trucidaram o seu comandante (alferes Macedo)
e algumas praças europeias, mostrando no desempenho
daquele serviço que possui qualidades invulgares de zêlo
e valentia militar, trazendo desta forma benefícios para
a nossa soberania naquela região.

3) Declara-se que os oficiais ao diante nomeados, na
situação de disponibilidade, nos teT1l10S do § único do
artigo 1.0 da lei n. o 1:250, de 6 de Abril de 1922, deixam de estar na mencionada situação por lhes ter cabido
nos respectivos quadros as vagas dos referidos postos ~
~~
",.
r

'Coronéis:

de infantnria José Anastácio de Lia Falê,
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Casimiro Vítor de Sousa Teles, Pedro Serpa Afonso, e
de engenharia João Baptista de Almeida Arez.
Tenentes-coronéis de infantaria: Eduardo Gomes da
Silva, Albino Cândido Pinheiro de Castro e Hermenigildo Augusto de Faria Blanc Júnior.
Majores de infantaria: Adelino Norberto de Castro,
Albertino José de Serpa Côrte Real e Joaquim Feliciano
de Azevedo.
t) Declara-se que aos oficiais ao diante nomeados, nos
termos da lei n." 1:250, de 6 de Abril de 1922, coube
nos respectivos quadros I).S vagas dos referidos postos:
Coronéis: de infantaria, adidos, José
Assis e Almeida Matos e Joaquim Pereira
de engenharia, supranumerário, Herculano
lhardo.
Major de infantaria António Fardando
Tavares.

Cândido do
Cardoso, e
Jorge Gade Oliveira

u) Declara-se que devem ser consideradas como tendo
sido publicadas na Ordem do Exército n. o 15, 2. a série,
do corrente ano, as determinações insertas na Ordem do
Exército n." 16, 2.a série, do mesmo ano, que colocaram no estado maior de infantaria e no regimento de
infantaria n, o 12, respectivamente, o coronel de infantaria João Carlos Craveiro Lopes e o capitão da mesma.
arma António Mari:t Seromenho de Almeida.
v) Declara-se que devem ser considerados como colocados nos quadros das respectivas armas aqueles oficiais que se encontravam nos respectivos estados maiores sem comissão de serviço qlle lhes tivesse sido atribuída em Ordem do Exército.
x) Declara-se qlle os majores de infantaria, nos termoe da lei n." 1:250, de 6 de Abril de 1922, em disponibilidade, Luís Maria da Gama Ochoa e Jaime Augusto da Rosa Alpedrinb.a. chegaram à sua altura. para entrar no quadro dos capitães da. aua arma.
y) Declara-se que o capitão de infantaria, em dispo:
nibilidade, José Joaquim Pereira de Castro cherrou à
sua altura para entrar no respectivo quadro.
o
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z) Declara-se que se encontra suspenso das, funções
de serviço, nos termos do artigo 151.0 do regulamento
de disciplina militar, o alteres miliciano do regimento
de infantaria n. o 17, António J oaq uim Ferreira.

9. o -lioislério

da Guerra -I. a DirecçãoGeral- 3.' Beparliçl~

Determina-se que todas as estações militares, com
excepção das unidades e Distritos do Recrutamento o
Reserva, em que possam Ou devam ser empregados sargentos como amanuenses, enviem à La Direcção Geral
dêste Ministério, 3.& Repartição, até o dia 15 de Setembro próximo, proposta do número estritamente necessário de amanuensos que necessitem para o serviço, a fim
de se fixar o quadro de sargentos do Exército.
A proposta será acompanhada de uma relação nominal dos sargentos que efectivamente estejam já prestando serviço nas referidas estações militares.

10. o -linislério

da Guerra - f.a DirecçãoGeral- P Reparli~o

A seu pedido se publica o requerimento em que o coronel de engenharia Joito Ferreira Craveiro -Lopes de
Oliveira pede para ser submetido a julgamento do Oanselho Superior de Disciplina Militar e o 'despacho dado
ao mesmo requerimento:
Ee?" Sr. Minietro da Guerra.-João
Ferreira Oraveiro Lopes de Oliveira, coronel de engenharia, chefe
da 3. A Repartição da 2. a Direcção do Estado Maior do
Exército, teve, nesta data, conhecimonto, a par do relato de factos ocorrentes no batalhão de sapadores de
caminhes de ferro e no batalhão de telegrafistas de campanha, de que, por oficiais da arma, afectos a õsses
acontecimentos, é divulgada a noticia de haver o requerente interferido na nomeação, que se efectuou, do
sr. general Adriano de Sá para o cargo de director da
arma de engenharia, atribuíndo-sc-Ihe influência nessa
ueterminaçl10 ministerial.
Oonsiderando que flagrantemente falta à verdade e
torpemente o calu,nia quem tal afirma;
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Considerando que do bem notório procedimento de
oficiais das referidas unidades, jactando-se de com êle
terem imposto, por indispensável, a exoneração - que
está realizadado sr. general Adriano de Sá do cargo
em que esteve investido, se deduz que no conceito dês ses
oficiais seria falta de dignidade qualquer sugestão, pedido, lembrança ou diligência, fõsse de que natureza
íósse, no sentido de promover a nomeação que teve lugar e que ao requerente, em maior ou menor parte, se
atribui;
Considerando que, assim, está posta em dúvida, pelos
referidos oficiais, a honra do requerente, o que lhe faculta o direito de apêlo ao n. o 3.0 do artigo 149.0 do regulamento de disciplina militar, no intuito de ilibá-la:
Pede a V. Ex.a se digne mandá-lo submeter a julgamento pelo Conselho Superior de Disciplina Militar, e,
assim,
Pede a V. Ex.a deferimento.- Lisboa, 30 de Julho
de 1926.-JoClo Ferreira Craveiro Lopes de Olioetra,
coronel de engenharia.
Despacho: Indeferido. A nomeação do Ex.mo general
Adriano de Sá, que chegou a estar indicada, para director da engenharia foi exclusivamente da minha iniciativa, sem sugestão de qualquer espécie. O requerente
merece-me muita consideração pelas suas qualidades que
em diversas circunstâncias de serviço e outras tive ocasião de apreciar.-18-VIII-926.Carmona.

11.

o -

Direcção do Serviço de Saúde Militar _ t. a Repartição

Condecorados com a medalha militar da classe de comportamento exemplar, em harmonia com o regulamento
aprovado por decreto de 28 de Setembro de 1917:
Medalha de p1'ata

Capitão médico António Júlio Ribeiro.
1.° grupo de companhtas de saúde

Primeiros sargentos n,o 304 António Marques Proença
e n.? 1:605, Júlio António da Cruz Chora, ambos da
4.. a companhia.
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2.° grupo de companhias de saúde

Segundo sargento miliciano n. ° 897 da 2. companhia
João Marques Cardoso.
Ii

Medalha de

00

bre

2.° grupo de oompanhias de saúde

Primeiros cabos: n.? 147 António José Gonçalves Pilar,
e n.? 1:170, Germano de Sousa, ambos da 2.a companhia.
3.° grupo de companhias de saúde

Primeiro cabo
Jesus.

n, o

1:571

da 3. a companhia

Albino

12. ° - Direcção do Servito Veterinário Militar - t,a Reparlição
Rectificado, publica-se o vencimento a que tem direito,
nos termos da lei n." 1:668, de 9 de Setembro de 1924, o
oficial na situação de reserva em seguida mencionado,
em substitutção do que lhe foi arbitrado pela Ordem do
Exército n." 1, 2.a série, de 1925:
.
Tenente-coronel
185630(5).
13. o -

veterinário Joaquim Paulo do Carmo,

Direcção do Serviço de Adllliuislração ~lllitar -

ta Repartição

a) Declara-se que tem direito a usar a medalha comemorativa de cobre com a legenda aCuanhama-1915»,
criada por decreto n," 7:43ll, de 25 de Junho de 1921, '
o tenente do serviço de administração militar Alfredo
César de Brito.
b) Declara-se que se encontra suspenso das funções
de serviço, nos termos do artigo 151.0 do regulamento
de disciplina militar, o capitão do serviço de administração militar José Ferreira Marques da Cunha Júnior.

c) Declara-se, para os devidos efeitos, que, em virtude'
de lhe ter sido rectificada a contagem do tempo de serviço, de harmonia com o decreto n. 11 :374 de 22 de
Dezembro de 1925, o vencimento que compete ao capi(l
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tão do serviço de administração militar, na situação de
reserva, Bernardino José Setas, é de 183~47, sendo
176rS41 de pensão e 71$06 de percentagens
da lei
n.? 1:332, de 26 de Agosto do 1922, e não 1671$73,
como foi publicado na Ordem do Exército n." 21,2." sé.
sie, de 1924.
d) Declara-se que foi colocado no quadro dos oficiais do
serviço de administração militar, o capitão do mesmo
serviço, na disponibilidade, suspenso das funções de
serviço nos termos do artigo 151.0 do regulamento de
disciplina militar Dario de Carvalho Preto Ramos.

Obituário

1924
Março

3-

Capitão

médico miliciano

José Pereira

Je Alrueida,

1926
Agosto
Il

8- Capitão de infantaria

12 16 -

Coronel veterinário
Almeida.
Tenente de artilharia
Zeferino.

Eduardo
Francisco

César de Freitas.
Martinho Mota

de campanha

de

Américo Alvea

Ueo t.ificll.ção
Na Ordem do Exército n.· 16, 2.· série, do corrente ano, p. 6GO,
1. 36, onde se lê: «Edunrdos, deve ler-se:
"Edmundo", p. 675,
1.27, onde se 1;;: «Luís», deve ler-se: "Júlio" .

.António Óscar de Fragoso Ou'mona.
~.Está

conforme.

o Ajudante

General,

N.O 18
MINiSTERIO DA GUERRA
18 DE SETEMBRO

ORDEM

OE 1926

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

1o -Ilerreto
linistério da Gnerra - t • Dlrecçao Ilml - 2

a

I!pparltção

Ao Govêrno
da República Portuguesa
foi presente o
processo de recurso 11.° 1:571. rospoitauto ao coronel do
cavalaria Ferua.ndo Luis i\fousinho do Albuquerque,
que
recorre
por se julgar proterido na sua antiguidade
por
todos os coronéis promovldos ao abrigo da lei 0.° 1:~af)r
de ~.j. de Fevereiro do 19~~, a qIH'ID ainda não pertenceu a promoção
no respectivo quadro e bom asslm por
aqueles
que entraram no quadro pcstcriormeutc
à data
em que o rccorreute
entrou no quadro da sua arma.
I.- O recorrente
alega no seu req uerimon to \.fi. 3
a 51:
Que, tendo requerido a S. Ex." o Ministro da Guerra
para que lhe fõsso dito qu-il a sua antiguidado
om r.-lação aos coronéis promovidos pela lei n.? l:~39 a quem
ainda não pertencera
o pôsto de coronel na sua arma ou
serviço,
pois figuraudo
na lista dt~ antiguidade
dos corcnéis das diversas
armas o sorviços rolativa a a1 de
Dezembro do 1914 entro coronéis promovidos
com data
do 2 do Março de H):22 c com a data do 30 de Marco de
1922 o desejando
que ficasse bem osclarccido
quP os
coronéis
quo estão dentro dos quadros das suas armas
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devem ser mais antigo
do (Jue os promovidos
p la
lei u.? 1:239 c n <}IJtlJll uiudn não pertenceu-tal põsto no
respectivo quadro, ('XPÕO o s(l~uint<\:
1.0 Que, como resposta no requorimcnto
a (JUO 80 1'0,
fero, lho foi dito «quo estava por lapso, no Alnumaque
do Exérc.to roforido a ;31 do Dczr mbro dn 1n24, inscrito
DA. escala dos coronéis das di f('I'l'n tos nrmas o do corpo
do estado mai r à direita doutros
coronéis mnis nutigOH, pois Rendo coronel
do 30 t!n ~[al'('o do 19:.?~ Ó 1II11i8
moderno do que todos OH coronéis d.. 11 (lo un-smo 11108
o uno, qu('r tenham ou nao já dado cntrudu no n-spectivo
quadro, pois, pelo facto do ter .m sido promovidos
pdn
lei n.? 1:~:~9, não I!,'i.·ar:ull do ~('I' coronóis pHm torlos
os ef ..itos desde a data em que Inrn m promovidos,
('01110
clur: monto :::;0\'0 pela lei n," 1::l W, d(1 2;) (h Agosto do
19:!:!, c ainda pela n." 1:;30G, do:l d" II' ivoroiro d,\ 1\)~;3,
e "relntivumonte
aos coronéis da data do requerente,
Ó
muis moderno do que todos [lU' t 111\(1111 maior antiguilindo 110 põsto uutorior ,
~,o
.lulgn o recorrr-ntc
qlH, cm vir-tudo (la!! lui
D,OM 1:2:30 (\ l:H·tO, os coronóis
pl-onJO\ ido~ POI' aqll 'la
lci não sl'io cOl'on{'i~ para todos os !'f'(litOH, i 10 1\ ('0111
todoH o~ !I(lU diJ'(litOH
dll\'<'I'P ,poi
tl'lll m. n:llda.
t,t,
."ntivlllll('nto as fUI1~t'\(l!-l CjIlO POd.1'11l (IWHlIllPl'nh:u', n io fi·
gurando
(l1tr<1 ('la!! o COlllllllllo dOH l"!'giDl Intos acti 'os,
como clarullI('ntc
li
\'i' dn ]·i n,C) 1::~.t().
JlIlga o I'l'eorrpnÍl',
um i'a('!' das llli
ql1 l'l..,lIlUlU
êstf' cu. 0, que !lão podo SUl' cllnsielul'lulo
mais IllOd('I"IIO
do fllH\ os cor nri:,; a qUPln aiuda nl li PNtl'II('lll
o ]II, to
no rospl' ti\ o (jll;u!l'() (\, aind,( mais, qU( a <lati dn. RI!
prOlllO(:;
o l' tá 'I'I'nela (1111 vista (h !lIit< <jlll cih 11,"81::2:1\)
c l:B O; ; ,illl o 1\'col'I'j'nt( 1'(1
i !ll'olllo\'ido pnl'qlH ( la\'a
atin~id() pl'Ja I(lj n, o 1:~:~0, do :H dI' 1·\V( )'(1 il-O (I 1n~~,
não pod
li- ]lortnnto
1111\ (-Orolll,J
prolllo\'i(\o IH) tl'l'i Ir·
lll<'nto a ('. sa h.i, qlle III!' dli oljllipal'lIc:i'lIl.
11Ia sim 'm
(I

a,o

1I11l.1

data

Hlltl riOI'

a (', a Il'i,

( ('OIllO ha\ in

npl 1111 IIIll

corllll('l fIliO J" li a t'ljUipnl'lI«; o. Apolill:íl'io dll {II·
ga:"do qllt't!lro Itll."iliat' do ,PI'\'i<:O~ <I" ('II"('l\haria, hoj
DO qlladro dl n (ln-u, tP!TI d( III r ~ '(' o quI' ('l\slJ:lllllf IIto
dú:t eqllipal'lI~no tiO f('(·ol'l'Pllll. l' U,. illl a datn da II
proll!o(!l'Io klll do ' I' 11 do :\r are; d(1 1n:?~, COI!lO a do
}ll'inll iro ('oroll(is III'ollll)\'i(lo
, F. t,lV o 1'(I('01'1'l'lItl' IIU8
con<lÍl:ii(ls (la 1('i n.O l::!;~a, ('ollquallto a rl'f'('ridn Iii diga
no Slll arti~o 1.0 clllni~ d, doi. :t!IOS d' difl'J'( lI~a 110
p MtO do tOIlPutO.,
A lei foi iII t "pr( tnda Ó '0111 n ui!' •
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dentemente fals ado o título do referido quadro. D harmonia com 08 bons princípios disciplinares
e sobr tudo
com a lógica mais lem ntar, preferível par cia quo num
quadro em que a antiguidade é a única base, nêl não
fôsse incluído o requerente,
ou então, seguindo fi opinião da 2,11 Roparticno
da La Direcção Geral do Miuistério da Guerra, quando afirma qu os coronéis premovidos p la lei n. o 1:~;.msão coronéis pam todo os I,fpitos,
que n S
quadro figurassem todo o coronéis, q ui-r tivessem ou não entrado no quadro das suas arma, Dada
a mauifesta impossibilidade
de adoptar qualquer d sta
da últimas soluções, por ser m õutráriaa a princípios
fundamentais,
necoss àriaruento r sultn uma flucrant injustiça, qual
a do rocorr ntc, qu logulmcnte conqui tou ~
lugar naqu lo quadro,
er dõl constant mr-nt
deslocado
por outros
coronéis
qu ruais turd:
võrn.
Aponta ainda o ooronol rocorrcnt
no sou requorirn nto
vários sasos pus. Í\'(1i~. t nd nt s a domoustrnr :l irt'(l~uIaridmlo
111\ sua situação
O que 1110 pal'll('( m !l( m fundamentados, Não {. fácil eornproonder-,
aliüa, C'J1I - como
Jiz n citudn nota da 2. n n partição -!lO veja cluru 1III'lIfe
na lei n. o 1::340 q II \ os coronéis prom vi.los Iwl/\ I 'i
n." 1:2:39 não (\PÍ. IIlIl rlo or coronéi
para todos 0'1 ('ft'itos, «quluHl0 aqul'la tUNlIUil lui tom o cuidaJo d J('finir
limitar as suaM fun<; N;,
O próprio facto do não faz!'!" m pl\L't( do quadrt> IH'illl,
l'e~ ri(lo d('mOll '1m qtlO, p,'lo OWIlO , p_'ist( um (feito
quo lho u: o ó apIic:í~('l.
Sou l( YUlIo fi <"{Incluir qu IIi! clispo. i,ÕI'g }C'g'ais CJu s
l'elacionam
com o assunto são illlpl'rfpita:
nn tH~ónic:1. ,
<:011\'illll0,
l1:t ,'( 1'(lad{l, rllll\t'dial'
lima situnç.
ql1 III
par('cu incoIl\ <,uit uh'"
1I1.-A 2,:\ BI'parti<:iio ,la La n;I'(\("<:ão O !'al-iurol'mil. (l rl,lata 1'01 11 (I" .J IIIho dll!);.!;,:
1.0 Qn não l'l'couhl'co :lO rl'COI rllllt< o tlirt'ito 11tl r •
ó

Ctlrso

por

11110

stUI' IIU, I~as()s IJI'(\\'isto'

no

1\I'li~1I

1_,0

<10 regulalll
nto do 'onsl'lho. 'u)lI'I'iol' do PI'OlllO!.; I" d
10 (l(} J\go to d( lnll, 11('111 jtll;.!;H 1\ n\(lt,~rin do 1ll('.11I
cOll1pr\'I'llCIid:~ 1'111 IlI'llhulIl elos 1I,'lIl1l'l'O!\ do nrtig li,o do
rllf~'ridl) "I ~1I11l1ll1nto, pl'1l) qU( ( (II' opinil1o 11,(11I, t r·
CUI'SO
l' tú ind('\'irlulllllltl'
fOl'lIIl1lacln,
2 () ( 1I( o l'(I('ClI'l'I'lItl' foi )ll'olllO\'i,!n '\ ('urOl\( 1 nll t '1"
mns ,Ia Il'i 11,° 1 ::Hn, ,l( :!~)di \"0 to (I H):?~, (itllllllo
a allti~llirlll I" di' :311 ,1(, :\[:tn:n do Illl'. mo nno, por 111cr ,to do 10 II FI Vl'l'llil'O .II H):.?:~, t IIdo,1I1< IH'rtl'ncill
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1:396, de 3 de Fevereiro de 1023, considera
vigor, cm todos os artigos e IH\ra todos o
efeitos, a lei n." 1:340, (I, flualmonte, a lei n." 1:619, de
5 de Julho de 1924-, suprimo o artigo 4.° da lei n.? 1:340,
pelo quo os oficiais ficaram com o limite do idade do
põsto que alcançarum.
O. o Quo o facto da lei n, o 1:340 marcar a situação a
dar aos oficiais promovldos pela lei n.? 1:2:l9 nada qtl(\r
dizer para o caso; foi devido não só om virtud das promocões já feitas e 11 fazer' ter lU ficado uns quadros ixcedidos, COlllO também, ('111 dotorminndos po 'tos, ficar ln
xistindo oficiais cm Jll('1l01' número do <lHO o fixado na
lei orgünica,
por não te rem "ido preenchida
as vngu:
dos posto' irn diatam ntc inlorior a, "isto assim o d terminar
o artigo 2,° da 1'('1'l'ri<111. lei.
6. ° Quo 01'\ ficiai« promovidos
por oícttos das 1 ,i.
n.o, 1:2,H) ( 1:3-10, euiquuuto
lI1('S J11Ío cal>
no 1'1'1l quadro a vngl\ 00 põsto q no ohtivornrn,
s: o COll tudos no
quadro do pÕ8tO anu-t-ior , lt t\l'llll'lhulII,:a do quC' , uevde
D.O

em pleno

com

o,' tonontcs-coronóls

[>1'01110\

idos

:I ('01'011('1

1I0~

ter-

mos do artigo 4(j3,O (10 decreto do ~;) d( ~taio II' 1\.J11,
})Ol' efeito do § 2. do mesmo artigo, motivo porque s
publicou a (let'lllrn...:; o 1'1'1',,1' mto no ('(HOII!'I \t:d(h (' H
têm publicado outras relativar n oficiais nas mo ma tOUdiçõo: .
7.° Que O~ coronéis promovidos p( las lois 11.0• 1:}•.1'
e 1::3.-1.0
a quem ainda não 1)('rtl'lll"\1 :t 0l1tr, (I-! 110 (!llndro por vt\cntUI':t
não ti'lll ligllrado JIll li ta do :lntigllidado dos coron('i
dng difll]'('lIlr~ al'111:18 p tIo ' rpo d(
c!ltnd
mnior, pOl' Ó há pOlll'
tor ido ·oUlplt·tndll tl
e.'ist"llto, 1I!)!it~ 1'~\ll;lI,ti\ão, 1,),lo q\l 110 pró, imo Ul/ul1laqUi' dI/ krl'/','lfo J:t til \1'111 hgu1'1Il',
8,° Quanto !lO rl'('orrl'ntt' diZ('I' qUI jtlJgn tt I' (1 IHHltl

trado

jft

Q1ll' Il dntn

tia

Ilha o.'pirado

o

~Ult prollHl<:l\o

(lstl! 1'1'1'/1111, l'llll!Ol'tl

pa!·,\. 'l, tl\ a~ Ullto ,('1' trlltlldo
m l'(' 'UI'HO, li rppltrtic.:ãtl
inf'ol'ru1t (llll II o ~ li n ('01'1 II-I
do C)lIadl'O nu.'ililll· do li I'\'it;otl do l'llgl'lIhuria
J\ poliu rio da!i bagas C]1I0 ({PII II <'qIIi p:tI' t:, o 110 J'( ('01'1'111 ,
vi to C]II(', ~1'Il(lo -;, tll tl'11 '1It d,\ 1 d" ))('l"Il,!Jl'O dI} 1 ~) ,
nqm'ln
o pra nOH tf'fl1IO'l dn 1Ililll'a h) cio tll'tig'l l,P (I
1m n.O 1 :230, d.. 1 d,' f' ·t( lllhro <1(1 1\\111, 11, o c1ir"rindn,
portanto,
mui <I! doi~ IUIOS dl' notigllidlll!(
110 1'1'1' ,d !
p~!lt(), luas. im O (·oro!,..l do IjI1,H!rO 11II:iliar tio
• 1'"I~()!I d
nr-tilhnrin.To { .A 11"11, to dt' (lIadro. (l1'1)1ll \ ido
n .. to pôsto 1'111 30 tlt l!ll't,:o (!t 1U22, poi ('1111>01'. I' otI

111'HZt)
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mas ainda que por tal facto im po vtaria O tabolecor logísIação nova, qual a. do promover novamente
no pô to que
já possuía qualquer oficial todas 11S v Zl'S quo vstando
fora do quadro ou a mais nêle, neste tive se de ingressar
por vucatura, o qn além do absurdo seria oxtravagunt
D.
«(3,° Que no parecer do gx,Ill0 promotor há provávelmonte confusão
entro a colocação na oscaln do antiguidade de pôs to e pn-cnchhnonto
d vacatura no quadro,
qUI) são coisas
absolutamonto
diferentes, porquanto,
fr .
qüent monto, alguns
oficiais d maior a1lti"IJiclado no
pôsto estão fora. (lo quadro, emquauto outros dos mui
modernos nõlo estão, sucedcnrlo até que os mais morl 1'nos tenham sido promo\'idos
011 entrado
n quadro,
p la salda, dos mais antigos,
pam qualquer situucão
tom pl)J'áril.l. ou definiti va, q uo lhes m tiva n sua saída doquadro s ,
«Os oficiais promovidos
nos termo
da lei n.? 1:2a9,
estiw pI'l'h'itllllWIJ10
nos ClISO d01l oficiais pI' movidos
nos termos do :ll'tig,) 4()3,O da ol'gunizllçi1.o <lo exército
do 2;) <'1(\ Maio eln IHll, o «110 f:)cilnwutn!io
c tu pl'l'l'Jl (lo,
visto quo, aquela lI'i tem o rur-smo fim, do uura muut-lra
murs ampla, atingiu.lo todos OH postos 8(11)('riOI'(1,' a ten 11t o para toda' :1.11 Ilrlllt1s
servicos, qur O rI rl'rido
nt'tigo
4ü3." t('lll do lIllla formu mais ró, tl'icta, p(ji~ 1'16
ntingo ns arma~ c> snl'vi<..'os do e~turlo maior'
o po to
d(' <'OI'on01, quul foi o r{n lilZ 'r Ü('~:lpl\rl'I' r a gl'<lllclo
dosigllaldado
rlC' pro!lloção
<til ha\'ia (llItl' \ II. dil Ir
ltrllWs
orvÍ<:os, )lois <'l11qll<lllto uns ,tal'tlnl Illui, .. a1r:ZIl(!Ol', 0lltl'08 (st:n':llll
muito lIyaIH.'"do, , qlll nas :11'1II I\;'
e 110 sOITiço do (')ltado muior iria Cl'rtaull nt I'dlll:til'-:.)
nu promoc:ão :t gt'IH'I'n!

u,

o artigo
l~,o da r('ol'dI' ~;) tI(1 Maio dll 1!)11, ~ )~III1(I()
n Illllncit'a
('01110 l'OIl!ita
(lo :I~sllnto ('(111 'id(Il'lldO cio pari'
COI' do K",IHO promotol',
:I (';0,(',,111ol'ganizlt<lu
todo
o
al10s fi pu bl i('jl da 110 A 11/1(111(/(/1/('
rio I~'.r,,s,.rilu /I tt' gorH,
noi'! tt'l'lIlflS
(lo I'pfi'l'ido
:ll'tig-o, tt'I'ill
ido (11'1':1,1:1, poi
lllln('ll porlflrialll n ..la tl'l' fi~II':l(lo, COJ1lo o ti II! ,i lo :lll
,,4,0 QIIl' S(

1'1), ...(

Illn~ intC'l'jll'<'t<ll'

gauil<l<:ito do 1'~('I'('i1n

ho.ip,

Og ('01'0 11{,i ' qUI'

lIl\o

(

ti\

("'111'111

110 (1'I'ld,'o

(110

('!l-

~tl'Íto ela (1111:1\"1':1, tlll ('01110 I' ('Oll, id(II';ltlo !lO l'(f('rifo
considl 1';IIlc!O) ( :1:'; ii" 111111(';1 pod(ll'ialll COII('IlI'l'( l'
à ,":1~a por I' 1'011111 o. ('orul)('li~ C]IW (':til'(\~"( 111 (III! ,itu:1I': () c1ili,J'( 111<" !:tI ('01110:
adido", di I'0niltili(hd",
II_
]~I':~l1l1m"r{lrio~, 1'1<',; () qll( dal'i'l "ln 1'(' ilhlldo '1111' II 1'1 _
jl.:,',dn litita dI' :lntitruidncl'
dos (lol'lll1',i
6 (' poli ri
till!)

I'(
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antiguidade
do novo põsto atrnsada do um ano, otc.,
tendo o mesmo oficial ido ocu 1>[1 r na os iala de nc . 110 o
lugar que untoriormento
tinha em virtud
duma
onsulta da Repartição na qual N\t3. oxpunha circunstâncias
ocorrentes quo levaram o gx.mo ..Hinistl'O a concordar
com o parecer da Rppartic;i1.o, despnchaudo ne:
soutido; mas aiudtL o facto do o Consolho ,'uporior <I< Promocões naquele parecer o pelo facto aludido indicar a
mudança rl antiguidndr
confirma o critério da Repartição do qu a untiguidudo
<I põsto 6 da data. u qu
r f rida a promoção o não duquolu om que tiver vaga para
entrar
no quadro. O mosm SO prxl ('011 luir, ntre outros, do ro -ent: parecer <lo mo. mo 'oll81'Iho no proc so
n,? 1 :G:33 do rr curso do coronel do qundr
auxiliar do
s r-viços do engonhariu Joaquim Gomo' ~hngbnioJI.
«7.0 Que o facto apontado na dr slocação d lugar na
lista do antiguidndos
dOR coronói
do Almanaque dl ln:.?·1
para o do ln:?!) não (, par:1- consi.k rur, poi .. rlove u
um lup o, tanto menos para admirar,
qu nto ó C( I"to <III
embora n rof(wida pnbliclu:lto Ruja f(.ita s,"Ihro I, III IItu
fOrI1<'ciJo. om pnrtfl por { ·ta R 'purti<;: o (laborada
por
outra"
«8.0 Quanto n 11: o terom os r corrido apros nta<lo COI\.tostnção, nito \'0 a Hnpartiç; O n s. fa to motiv par, ..
pod( r aouzir quo os recorridos
a it 'm o ponto dCl I,i. t,
do n'col'l' nt , pois 6 C01')'Ol\t
com fI' qil 'n 'ia o ,.
fi vúrios
pl'occs:o
d< n cllr o u grand
maioria do
r cOl'l'iJos nada dizM por l'il'cunstlio('itl;J \'nril1 qu
cllsnllo l~ O tn.r n. 1Il n('Íonfil', por f:\ ('ihll <'Il h o pr umirC'lJI, Avultando d<. ntl' ola. o doi:al'l1Jl à. ju ti nprcinç, o do douto COIl olho li. 1'(1 olu<;. O do
'URO qu,
como ostC't! 'stn.o purfoitamonÍl
Jl('(wisto. !li I i pOI' 1
prccisHIllC'nt
f(lguIndo,
( por i so julgal' III d l)l Cl irio Ilduzirol\l quai. qu r razões qU( alt"m d sup ~rf{u .,
80 d v 'riam limitllr à <:itll<:. o <lo I<'gi I. <: lO'.
O quo tudo vi to d vidamentt pund rado ( OU\ ido
o )fini8t~rio
Público:
onsidernndo qu o r 'corl' nto foi Pt'olllO\'ido 'lO pO to
do corolH'l nos tClrmos da Illi ll.O l::HO, d 2;) dI \go t
de ln2:.? (Ord~1II do E.rh·cito n.O 10, L' '('l'Ío) 'lu mundou IIpIicar ns di po ic:(')n~ dl~ loi H,O 1 ::.?:m, .1< ~J.I l~.
eroiro do r(\l'( rido uno (Ort!rl/l elo 8.d,'r.ilo n, o :~, La
rie, do me mo tlIlO), 1\ tOl1 . Ol! oficiai
qll fi ln 11\ n(·io·
nnda ) i foram Ilbl' ngido
( rei II! do E érrito u.O
ó

I
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do Albuquerque
por ter fundamento
logal, devendo
ser colocado na r-scula geral do antiguidndo dos coronéis
da!'! diferentes
urruns e do corpo do estado maior à direita dos recorridos,
como aliás já. esteve no Almanaque
do E:cPJ'('ito rofori.lo a 31 do Dozombro de 19~4.
Uutrossim 6 do parecor :
a) Quo fi antijrui.lado
do põsto do coronel para os promovidos a õst« pôsto, nos termos das lois n.os 1:2H9 o
l:H·W, soja contada para os ofoitos do artigo 13.0 do decroto COIU fõrça do loi de 25 do Maio do 1911 desde
quando chogarum ou ehegal'('!lt à aua altura para proonclu-r vacatura
d(1 coronel nos quadros
das suas armas
o do serviço do «studo maior:
b) QIIO U lista <lo untiguidados
dos coronóis dov SOl'
organizada
com todos os oficiais dêsto posto qu compõr-m os quadros
das diforeutes
armas O do corpo do
estudo maio!' 0111relação numorada, conservando intor alado
o sem mímpJ'O os coronéis adido aos quadro
com
direito a promocao o os suprunum
rários.
O Ministro da Guorru o façn puhlicar o cumprir. Paços do Govõruo da República, 4- do Setembro do 1026.António Oscar de Fragoso Carmona - Manuel Rodrigues
nho

Júnior.

2, 0._ Por decretos de 4 de corrente:
Uinislrrio da Guma - f.a Dircttáu Gcral- i.a Itrparlit1io
Concodidas as vantagens
d quo trata o § Ú nico do
nrti~o G," <10 docroto TI.O [>:5íO. do 10 \1<, Junho d 1919,
motlificadn rola lei n.? 1:0.H), de 28 do Agosto do 1920,
dl'sdo 1 dO Dezembro
do 1924., até à data. da sua 1><1 agr-m lt. situnçãn (lo rrforma no out! o coronpl do n~l nharill, actllal lU n to 1'Clfornuulo, Manuol .J osé Pinto O 'ório!
por tor compllltado o t mI!o do sllrvi<:o. n0C ssário parn.
o :3.° aumento do tO por conto sOhro o IIOldo.

lini!lério da Gaerra - f. a Direcçáo Geral- 2.a BepartitA1

Conconi(!as as "nntll~(ms
do qn trata O (mie do
arti~o ô,O elo dccl'(,to n.O ó:!>70 d 10 tI .Muio d 1019,
modificado
pola lei n, o 1:030 d ...8 d Ago to do 192 ,

2.- Série

ORDEM: DO EX:~RCITO N.o 18

a contar da datas quo lhos vão de ignadas,
em s guida mencionado'
:

7J5

aos oficiais

Estado maior general

General, Francisco
das Chagas Porroirn, administrador geral do exército, desde 27 de Ago to do corrente
ano. por ter completado 5 anos do serviço efectivo como

gen ral.

: António

Info.ntarlo.
alvão Jácome

do Castro,
na
g aurda nacional republicana, dos do 1 do Novombro do
19~5, António Augusto Forreira no estado maior de infantaria, de d 10 do Julho do 19~6, por torem completado o tempo do s rviço efectivo como oficial, ncco sário
para o pri,n iro aum nto de 10 por cento Obre o sôldo,
Tenontes : Rogério Augu to, adido 00 Miuistério das
Colónia,
d do 2 de otombro do 1924, Francisco Ricardo
U rr iro no r gimento de infantaria
n.? 1, desde
3 d F v sreiro do 1925, ficando unia
do nenhum of ito
a parto do d creto do 2 d Junho do 1\)2:> quo lhe coocedeu as li' ma' vantagens,
Ianuel Lour nço na guarda
nacional r publica na, d d 6 d Muio d 1925, ficando
nula
d n nhum
f ito a part
do decr to do 14 do
Nov mbro do 1
qu lb cone 'ti u a m ma' van ta-I
g n , António Jerónimo Arnão 'I'av ira Paixão Metelo,
na di' pouihilidud , eh. d 2 d 1}PZ(llIl bro do 1 25, l' r _
derico CIH dnl! no 1'(' iui mto dr infantnrir n. ° 2, Ad ilíno e
Fruncisco LOI>
Rosa no r girnonto d infantaria 11.0 14,
Joaquim Pedro 00 'lho no rogimeuto d infauturia 11.0 17,
Eduardo F ranciseo 1 iboiro II José Joaquim Santa Clara
Barbas
no rezirnr nto do infuntnrin 0.° 22, Fl'llndse.o
Holh eh Fino na 1<... cola Militar, de 'do 13 do JlIlho de
1926, tencot('
milidanos,
Norbcrto Albano Múrias na
sc la do nplicnc;ão d infantaria,
d ~clo 1 d Novombr
do 19:?4, Manu 1 Jos ~ urdoso d
ima no r(\rrimcnto
d infantaria n. o 25, dC' do 2 dr Maio 19~() .T~ é TOID('S
ilv'iriubu no r O'imonto d infantaria n.~ 2 , c1 srl
19 d 1:0'0 t? ~ 1926, por t.c>rom ornpletado o t\l!UpO
do N'\'IÇO focÍlvo como ofiCial, 11
sário 1'lIra o primoiro num nto do 10 por c nto s bro o sOldo.
apitão

:.m

Artilharia

T

MOt

s: Jo ó FiJip, da Silva

evel no r(gimento

T

do urtilharÍ'l n.O 2, Mário AurTa t) L P
AI!'!' do Augu to Ou rra do regimento
d
artilharia
Ii.o 4)
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António Joaquim Miranda o Jaimo Vilhena de Andrade
no regimento de artilharia n. ° 6, Graciano Ferreira dos
Santos e Cassiano Augusto Tavares do Pina no regi.
meuto de artilharia n,o 7, desde 13 de Julho do 1026,
por terem completado o tempo de serviço efectivo como
oficial, necessário
para o primeiro aumento do 10 por
cento sõbre o sOldo.
Quadro auxiliar dos serviços de artilharia

Capitão, João Gomes no regimento de artilharia n.? 6,
desde 1 de Novembro de HJ24, ficando nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 27 de Junho de 1925
tIue lhe concedeu as mesmas vantagens.
'I'enentes : António Augusto Amado no regimento de
infantaria n. o 14, José Martins da Rocha e António Alonso
Moreira, adidos no Ministério das Colónias desde 6 de
Maio de 1925, ficando nula e de nenhum efeito a parte
dos decretos de 5 o 20 de Setembro de 1925 que lhes
concedeu as mesmas vantagens, António do Sousa Marquos, no quadro, desde 20 de Dezembro do 1(25) José
Esteves no regimento de infantaria n. ° 26, desde 30 do
Dezembro de 19:33, por terom completado o tempo de
serviço efectivo como oficial, necessúrio para o primeiro
aumento de 10 por cento sõbre o soldo.
Serviço de Administração Militar

Concedidas as vantagens de que tratam o § único do artigo 6.° do decreto n.? 5:570, do 10 do Maio do 1919,
alterado pela loi n. 1:039, de 28 do Agosto de 1920,
e despachos ministoriais posteriores, aos oficiais do servíeo de administração militar ao diante nomeados:
A contar de 13 de Julho do corrente ano, aos tonontos Alberto de Campos Vieira Neves, Alcino José Pereira
do Vusconcelos, Alexandre Augusto Ferreira do Amaral,
Mannel Joaquim da Conceição e Silva e Francisco Garcia de Brito, e a contar de 20 do mesmo mês e ano, ao
tenente Octávio do Sousa Ferreira, por torem completado
oito anos de serviço efectivo como oficiais, nos termos
das referidas determinações.
A contar do 3 do Fevereiro d 1025, no tenente Pedro
Rodrignes Valente, o a coutar do 6 do Maio do mosmo
ano, aos tenentes Vergílio dn ilva Santos e Rodrigo
José Correia Raposo, por terem completado oito anos do
serviço efectivo como oficiais, nos termos das referidas
determinações, ficando por esta forma rectifieados os deI)

2." Sórie
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respectivamente,
de 16 de Maio, 27 de Junho e
do ano findo, que lhes concederam
as mesmas vantagens.
Abatido ao efectivo do exército o alferes do regimento
de infantaria
n.? 7, supranumerário,
Álvaro Jorge dos
Reis Morais, por ter completado
o tempo de ausência
necessário
para con tituir deserção,
cretos,

4 de Julho

Aumentado
ao efectivo do exército o alferes miliciano
do regim nto de cavalaria
n. o 2 A ntónio Ribeiro dos
Santos, qll<', estando na situação de desertor, foi capturado em 24 de Agosto do corrente auo.
N ula e de nenhum
feito II. parte do decreto de 24 de
Julho do corrente ano que dou baixa do serviço militar
ao capitão miliciano
de reserva
Joaquim Jos6 NlID8S,
por só agora ter havido conhecimento
de que o referido
oficial faleceu em 21 de Dezembro de 1923.
Regimento de infantaria n.s 18
Tenente, supranumerário,
o tenente de infantaria,
supranumerário,
adido, Jo
de Macedo Júnior, que, de
rogr sso do Mini tório do Interior,
se apresentou
em 31
do mês findo.
é

Regimento de a.rtilharla n.s 5
Tenente veter-inário,
o alferes veterinário
David Borges, contando
a antiguidade
de 25 de Agosto do corrente ano.
Regimento de oavalaria n. o 6
Tenente veterinário,
o alferes veterinário
António José
Miranda. Lobo, contando a antiguidade
de 25 de Agosto
do corrente ano.
Hospital Veterinário Militar
Tenente veterinário,
o alferes veterinário
Jos6 Pedro
Martins Barata, contando 3. antiguidade
d 25 do Agosto

do corront

ano,

L' grupo de oompanhtaa de administração

militar

T n nt
mili iano, O alfer s miliciano do s rviço do
admini tração militar, do mesmo grupo, Virgílio Guerra
Pedr sa, contando a antíguidade
desd 13 do Setembro

d 1922.
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Quadra especial a que se refero o artigo 5.°
do decrero n.> i :823, do 23 de Novembro

Capitão miliciano, o teuouto miliciano
dro, do rezimeuto
J(I artilburia n.? 4,
quim J{achado Júnior, n08 termos nos
4;Hl,o do decreto do ~5 de Maio do 1911,
tiguidado,
para todos os efeitos, desde
corrente ano.

de 1921

do mesmo quaDomiogos Joaartigos 420,° e
contando a an1 do Julho do

Disponibilida.de

Os capitães de infantaria
A rtur Maria Sarmento Rodrigues e José Martins do 6 Júnior, o capitão do qllll.dro auxiliar dos serviços (lo engenharia António do Rosário dos
autos Gonçalves
(I o tenont
elo infantaria
-Iosé Aloxundro Tomás, todos adidos, que, de regro so do
Ministério
do Interior.
so apresentaram
o prim iro cm
28 (I os restantes
m 30 do mõs findo.
I

Adido

O tenente do q uadro da arma de artilharia
Rui de N 0renha Cubrul da Cãmnra, por ter sido requisitado
parti.
desempenhar
uma couiisaüo do serviço dopondeuto
do
Ministério das Colónias, uos termos do artigo 7.° do decroto de 20 do Novembro de 1014,
Reforma

O major, na situação de r rva, João arlos Noguoira do Chaby, por ter atingido o limit do idade, no
termo» do li,° 2,° do artigo 3,° do decreto do ..5 d Maio
do 1911.
3,°_

Por decretos de fi do corrente m~s :
Uilli.llÍrio da Guerra - P Direc{ãO Geral-

2,&

Reparlitáo

Nula o do 1) nhum efeito a part do II icr to de 2 d
Junho do corrente 1\00 qu pnsaou à situação d adido
por t r sido r 'quil:lito.c1o paru dosomp Ilhar uma comi ~
são do serviço dopoudeutc do Miuistério das Colóuin«, o
coronal do artilhnriu,
actuuhuentr
lia 'itlln<:i'lo de r •
SP!'VIt, José
'I'ristilo Pais do I"iglleir (I , por o r ft'l'id
(lficlui t r dosi tido do dcsnmp ohll.l' a. n.ludioll comi, 110.

Nu1.a o do n nhulll
mes findo

quo passou

~ it

a parto d d ('reto d 21 d
à situn(,'uo ti adidos, 110S turmo

2.' Série
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do n.? 3.° do § 1.0 do artigo 60.0 do de reio 11.° 12:017, de
2 do mesmo IU:\', o cupitão Jaime Ribeiro e o tenente
Honrique
Leal do ~lagalhà('s,
ambos de infantaria,
em
virtu lo do os rr-f ri-los oficiais já. não pertencerem à guarda
nacloual republicana.
N oruondo professores
ordinário
do 1.° ~rupo de disciplina'
do urso priuuirio superior do In tituto Profissional dos Pupilos do Exército o teucntocoronel do infuntaria Júlio César Ferr irn, C da 7.a cadeira. o tent-uto cor-ou-I <lo s -rviço de administração
militar João
Rodrigu 's Franco.
oncodidas a vautag n d que trata. O § único do
artizo 6." do docrct
n." 5.570, do 10 d Maio de 1ü19,
modificado pola lei n. o 1 :o:l9, dr 28 de Agosto do 1920,
el spachos miuisteriai po teriores, ao coronel médico
Adolfo
Augusto
de Vasconeelo Artay tt, do Hospital
Militar R -ciouul n." 1, d d 23 do Junho do corrente
ano, por t r compl tud
o tempo d
rviço efectivo,
do '(h a sua promoção a teneut ,ne
.ário para o secundo numonto
(1 10 por c( nto sõbr o Ohio; ao to11 nte-coronel
médico
Augu to d
Sousa
Ro a, do
3.'1 grupo II companhia
de aúde, Ul d 22 d F ve-'
n iro do corrcnt
1110, }lor tr r completado
O t mpo d
servico efe itivo , d(\, li a. lia pl'ollloc;llo a t n nto, nr osário parn o s gundo :lllnwnto
do 10 por l'cnto ROUr<1 O
.61(10; ao mlLjor 10("li o .Jacinto Hllml.Jl'rto cIn ilvl\ TOrr ,,', do r ~illwnt() II, infantaria
n.O 8, dt'sdo 5 d(.\ Fo\" _
l'C'iro do COIT('ntCl ano, por tOLo comph tado, desci a sua
promoc:i1.o n. t 'lll'ntl', o tt'lllpO d \ HC'rvic:O Ifectivo n c !lf:1:írio para
priruriro aumellto eh' 10 por '(,!lto !10hro O
soldo; lIO C:lpitl o lU "dico Américo Pinto ela Rocha. do
r('gilll()nto
dI' infantaria, 11.') 1 d \ ,() D d Jun iro do
co1'rentC' uno, Jlor ter completado 11 anos do s rvi<;o
fecti\'o c 01(1 oficÍ'll.

°

Regimento

Oapitito

do

00.

a.lari

D.O

2

('n\'alaria.
uprnnullll'l'ál'io,
adido, Jo110 d
.\lhu(IIl(!f([IlI', fJll , d 1'( gn ,o do ~[inist'·rio
do luterior, '0 aprl':l'lltOIl om :?" do m findo.
(1('

Regimento

de ca.valaria

D.O

7

nent , O alf,'r
.\ntúllio.To
{ 1...t w .Júnior
ontando a :1.lIti"ui(lad • d '. (I" :?~) de .Tulh do cor1' nt~ uno.
TI
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Corpo do Estado Maior

'I'enento-coronol, O tenente-coronel do me mo corpo,
adido, João Carlos Pires Ferroira Chaves, que, do regresso do ~linistório das Colónias, se apresentou t>ID 9
do corrente mês.
.
Quaclro de comissões

O major de cavalaria, adido, Benjamim Luuzes Monteiro Leite e Santos, qllCl, do rcgrosso do Ministério das
Oolóníae,

se

reassumir
taro

as suas funções do professor do Colégio Mili-

aprosontou

om

~ do corrente

mõs, indo

Disponibilidade

O coronel

de infantaria,

adido, Artur

Marques Se-

quoíra, que, do regresso do Ministério das Colónia', se
apresentou

em ~ do corrente mõs.
Reforma.

O coroool, na situação do reserva, ~fanuol JOR Pereira Caldas, por ter atingido o limite de ídad , nos
termos do n. o 2.0 do artigo 3.0 do decreto d 25 do )1. io
de 1~11.

4.

o-

Por determinação do Govêrno da Republica:
IIlDislério da Guerra - Rcparlit.'io do Gabinele

Ajudantes de campo do Sub- ocr tário d E tado d
Ministól'io da Guerra, o capitão do infantaria Jo
d
Melo Ponces de Carvalho o o tenont miliciano d artilharia Eduardo do Madureira Proença.
é

liulslério da Guerra - i.a Birrc~ão Geral- 3.' R.pUliçlt
Chefe, O major do infantaria Rnúl ilvão L ureiro.
Capitão do infantaria, adido no quadro, da 4.' R p rtição, Francisco Ferreira do Carmo.
Tonont s do infantaria, JO!! Ern 'st
at la do VaI
'I'oixoira
Jo Ó António da Silva.

lini&lério da Guma -

ta Directão Geral- P ntrarli~ã.

Ten nte do quadro da arma de infantaria António P reirn Rodrigues.
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IlDi Itri. 4. Gama - P Dirt(çãe Geral- t. a Bepartiçit
Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
do regimento de infantaria n." . 3 Jo ó Júlio da Silva.

lilisléri.

da Gltrra -

2,&

Dil'tcçio Geral-

s.a 8eparli,ãt

Major do serviço d admini trnção militar, Artur Xavier da ?\1ata Pereira.
Tenentes do serviço d administração militar Carlos
Alberto Sanches de I\Jil'anlla Castro Guedes Dias e Salvador de Oliv ira e, miliciano, Jnnuário de Álmeida Fi-

líp .
Hiuisl~rio da Guerra - 3,' DilCC{ãoGeral- l.a Reparlição
T neut s-coron "i do corpo do stado maior, F mando
Augu 'to 13 rzo Júnior
Artur P 'r ir d
squit .
Iajor do corpo do c. t:1(10 maior, José Cortoz dos Santos.
2.' Repn.rtiQão

Coronéis do corpo do stado maior, António Múrio de
Figu iredo
mpo o D. Jo 6 d S 1'pll. Piro utel do
ousa outinho,
Tonente-corouol do corpo do (I tado maior, António
orjão
ouceiro do AlbuC}u r'lu ficando oxon rado de
cheí do (', tudo maior da 4.- T gião militar.
:Major d artilharia, com o curso do tado maio,' ÁL"tUO 'I'eles Ferr iira do Pa os.
'
3.' Repa.rtição

Coronel do corpo do o tado maior, Eduardo Augusto
do Azambuja Iartins,
Tenente corouel do orpo do stado maior, Oosário
Augusto do Alui ida ~iaua.
4.· Repartição

~onent

.cor~.oéi8 do <:o~po do

t~do DllloÍor,Henrique
átiro Lopo Piro llont ll'O
Iário Augusto Gouveia.
Xavier de Brito.
Capitão d a tilharia, eom o earso do estado maior,

Fr nci eo \nt6 io

r

fcira do Santos.
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Tenente do quadro da arma do infantaria
Gonçalves de Magulhãea Figueiredo.

2." Série

Eugónio

IS.·Repartição

'I'enentes-ccronéis
do corpo do estado maior Vitorino
Henriques Godiuho, Liboruto Damião Ribeiro Pinto o
Armando Bertoldo Machado.
Major do artilharia, com o curso do estado maior,
Vasco de Carvalho.
Capitão do quadro dos capitães do serviço do estado
maior Luís Pinto Lclo.
Capitães do infantaria Eduardo de Brito Galhardo, lIUtrio Júlio .J ard im da Costa, João Carlos Toles do Azevedo 1<rance, Nuno Ferreira Viaua e Luís Antóuio de
Sant' Ana.
Tenente do secretariado militar José do Sousa Júnior.
6." Repartição

'I'enentos-coronéis do corpo do estado maior António
êe Sousa Guouos Cardoso Machado o José Joaquim Ramos.
Majores de artilharia, com o curso <lo estado maior,
José Guerreiro do Oliveira Duarte e Salvador do Oliveira Pinto da F'runça, ficando êste exonerado do sub-chofo do estado maior da extinta 2.a divisão.
Capitão do q uudro dos capitães do serviço do estado
maior Carlos do Azevedo Carvalho.
7.' Repartição

'I'onentes-coronóis do corpo do estado maior Carlos
Matias de Castro e João de 8011 sa Eiró.
Major do corpo do estado maior 1m'los Elias da Costa
Júnior.
Capitães: do quadro dos capitã s ,do serviço do estado
maior Luis Vaz Pacheco do Castro o do infantaria António Albino Douwona, Oósar Augusto Gomes Ferreira
Quaresma o J oão Afonso do Miranda.
Tenontes do infantaria Artur Rodrigues Paula dos
Santos, João Augusto Machado, Joaquim 0101'0 Pereira
Leito o Norberto António Macedo Leal e do secr tariado
militar António Duarte Figueira.
8.· RepartiQão

Tenente do secretariado

militar José Maria d Lemos.

2.· Série
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Secção de cartografia.

Chefe, o tenente- coronel do corpo do estado maior
Carlos Maria Pereira dORSantos.
Chefes das brigadas

topográflcas

de campo:

Sul- Major de artilharia, com o curso do estado
maior, José Filipe de Barros Rodrigues.
Centro - Capitão de cavalaria, com o curso do estado
maior, José de Sá Nogueira.
Norte - Capitão de infantaria, com o curso do estado
maior, Raúl Frederico Rato.
Desenhadores:
Coronel, na situação de reserva, Francisco de Paula.
Miranda Diniz.
Tenente-corou 1 do infantaria Jo '6 Estl'vão Cacola
Vitória Pereira.
Capitão de artilharia João Nepomucono de Brito
Lim po Serra.
Tenente de infantaria Jorge César Baptista.
Direcção da arma de engenharia

Sub-director, o coron I de engenharia da Escola Prática do Engenharia, Francisco Augusto Garcez Teixeira.
Direcção da arma de cavalarts,

Tenente miliciano do quadro espr ciul do regimento d
cavalaria n." 2, Camilo Augusto da Silva.
Tenente do secretariado militar, Artur Marques.
Direoção do Serviço de Administração

Militar

Sub-director, O coronol do serviço de udministl'a~l.'to
militar, Francisco Amado da Silva Sampaio.
Conselho do Recursos

Coronel, na situação
mo Leal Guimarã s.

de re serva, B mviudo do Car-

1.- Rf'gllto Militar

gundo comandunto,
o coronel d infantaria, tirocílindo, J oao de Morais %alllith.
Capitão do quadro dos capitão do erviço do estado
maior, Jorg Dia da. Coo ta.

.-
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2.· Região Militar

Segundo comandnnte, interino, o coronel do r gimento
de artilharia n. o 2, César Augusto d Almeida Varela.
3.' Regllto Militar

Segundo comandante, int rino, o coronol do regimento do infantaria n." 21, Gonçalo Pereira Pimenta do
Castro.
4.' Regido Militar

Segundo comandante, interino, o coronel uo quadro
da arma do artilharia, J acinte dos Reis Fishor.
Chefe do o ta do maior, o tenente corono1 do corpo do
estado maior, Joaquim dos autos C'orr ia.
Govêrno ]\lllitn1" ele LI boa

Exonerado de chefe do estado maior. o toncnt -coronel do corpo do estado maior Jolto de Sou. a Eiró.
Chefe do stado maior, o coronel do corpo do estado
maior Júlio Ernesto do Morais Sarmento.
Oapitão do cavalaria,
com o cur 'o do estado maior
Humberto do Luna da Costa Freire
Oliveira.
Conselho administrativo

'Iunente-coroncl do serviço do atlministrnção militar
'I'omáa Júlio do ampos Az vedo,
Tonente do serviço do administração militar Jo ,6
Francisco Carneiro.
.
1.. brigada

de cava.laria.

Comandante

interino, o oron 1 do r 'gim nto d iavalaria n." [) João Baptista de Sautann Leiria.
; Chefe do estado maior, o t ncnto-coronel do corpo
do estado maior Abílio Augu 'to Vald
d Pus o: o
Sousa, pelo pedir.
Ajl1danto do campo <10 comandante, o apitão do
qundro:da arma elo ·à.\'nlal'ill. Sih estro 'l'cix ira.
2.' brigada de oavalari

Comaudunto, o coronel de .avalhria, tlroclnndó, (>0miugos Augusto Alvos da Cu. ta )livoira, 1ic indo xonerado d igual cargo da 1.11 brigada do 'uvalllri •
Chef elo estado maior,
capit: p do quadro do
do 1:I01'\'il:o do ostado muior ?\[,lIl1lu1l!'mn'i co 1. l'
Vnloute.
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Ajudante d campo do comandante, o tenente do regimento de cavalaria n. o 3 Carlos Afonso de Azevedo
Oruz Chaby.
1.. Inspecção do infantaria

Inspoctor, interino, o coronol do quadro da arma de
infantaria, Alexaudro
Jo '13 jIalhciro.
2." Inspecção de infantaria

Ir spector, interino, o c roneí d(l infantaria, João Carlo' Cruvoiro Lopes, íieuudo exonorudo do vogal do júri
pam uvaliur a prova do capitães do quadro colonial
candidatos ao pô to li major.
3." Inspecção de infantaria

Inspector, int '1'ino, o coronel de infantaria, Raúl Olimpio Boaventura Ferraz, ficando exonerado d director
dos serviço gráfico: do exército
4,1 Inspecção de infantaria

Inspector, int .rino, o coronel do quadro da arma de
infantaria) Joaquim Mend
L çada .
O.' Inspocç- o de infanto.ria

Inspe ·tor interino, o coronel de infantaria Migu 1Baptistu da 'ih'o.
ruz, ficando xon rado d eh f da 3.Do
U partlção da 1." Dir CP: O G rul do )1inistório da
Guerra.
1.' Inspeoção de artilharia

Inspector, int rino,
dr Augu to Terry.

O

coronel

d

artilharia

Alexan-

2.' Inspecção de a.rtilha.ria

ln p ctor, interino, o coronel de artilharia, Jo110 Luís
<?a.rrilho, ficando
.?~ rado d. vogal do júri para avaliar as provas SpPC1UlS d aptidão para. o põ to do mo."
jor dos capitães das div r. as armas.
3.' Inspecção de artilharia

~n p~ctor, int<;rino, O coronel do quadro da arma ele
artilharia, Fran 'I co Roberto Gu rroiro da 'I'rindad ,
4.' Inspecção de artilharia

ln p ctor, int rino, o c ron 1 do quadro da armn d
artilhari , J o ó .lari I b 10 Valeut de arvalho.
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Inspecção do cavalaria

Inspoctor
interino, o coronel do r gimento
laria n. o G Modesto Coelho Barreto.
Inspecção dos tropas

de e wa-

de comuntoações

Capitãca,
d eugenhnriu
Fomando
do Sacramento
Craveiro Lopes (I (·'lávio José
lvaros uns Sant IS O do
serviço do adminiatrução
militar Augusto
Alv s Rt>drigues.
'I'on nto ele infantaria. com o curso elo estado maior
Joaquim José Cardoso Fialho.
Quadro da arma de infalJtaria

Mnjor do regira
doira Pinto.

nto do infuutariu

Rogimento

Capitão,
Rodrigues.

do lntn.ntnl·ia n.O 1

em disponabilidad
Regimento

n. o 15 Jaimo Mu-

, Artur

de infantaria.

Maria
n.· 3

'I'ononto, adido ao quadro, do regimento
n,o 34 Alfredo Ribeiro Gomos do Barros.
Regimento

de infantaria

armento

de infnnta-ia

n." O

'I'eneuto do quadro da. arma do infantaria Ari tid
llonrato do Seq ueira.
Tenente chefe do música do extinto batalhão do sapadores do 'umiahos
do f 1'1'0 l Ieuriquo Lopes
p lo

pedir.
'I'enonte do iervico d adtuiui trncão militar
Pompílio da Rosa M ndes.

1 ómulo

Rogmcnto de ínfantar ía n,· 7

'I'cnouto do infantaria,
:'1.<1:<10 ao quadro,
silo Francisco P r ira de Barros.

sem comi -

Regimento do infllnto.rla. n.· 9

AU res, adido no quadro, (lo roglm mto d
u.? 34, José L ito Ribeiro, p ilo P dir,
Regimento

Capitão do quadr

infauturl

de infantaria. n.· 10

du arma. dt' iufuntaria,

Mieu 1 "ar-

doso.
Regimento de info.ntnrio. n,O 13
T nonte do qo. dro da al'lIltl (1 infantarin.
dos nntos "uJlpaio.
T neutcmili(·inllod('infnntlll'ia.Jonquilll.\ugllt'to

I· I'UII i·
·llll

•

2·

"'f,
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Regiment)

de infantaria

n.· 14

Exonerado
do comandante d companhia, por ter satisfeito à condicão da alíuea g) do n.? 1.0 do urtigo 434.°
do d .creto de 25 do Maio do 1911, o apitão de infantaria, com o cur o do c tudo maior, Reinaldo Vale de Andrude.
'I'enonto do regimento
do infantaria n.? 23 Fernando
do'
antos Costa, pelo pedir.
Regimento

de infantaria

n.O 115

Tenente, adido ao quadro, »judunte do 3.° batalhão
ro.;im nto d iufuutaria n," 3:~ Luís Vila Verde.
ReW'monto de infantaria

n.· 18

Tenont do quadro (1.\ arma do infantaria
xeira Monteiro, pelo pedir.
Regimento

de infantaria

'I' nent s do quadro ela arma d
mos
Sousa 0, em di ponibilidud
Trindudo, s ndo (> t l' ,lo pedir.

do

António Toi-

n.O 19

ariu José de L , Júlio António da

inlun

B taluão de ot<Qa.dorosD, o 2

do q wdr,) d l armu d iufunturia
orrão da Viga, pelo pedir.

nt

Jorg

Pi-

do o QadotCs n.v 4

Batalh-\n

omnn.lnnto
o tvncute-eorono]
do quadro (la arma d
inf.mtm-ia Luís Anlhnl da (;nlJln Pinto.
" ~lIndo (,OUl. nrlunte. o major do rcgiruouto dI iufanturia n." 4, .Iosé Jqa [uim 1'a '11('('1).
apit, 1':, elo l'('~ilJlt'nto dt infuntnria n.? 4, Manuel
António Peroira ~fil J{( II o, ajudante, Jorro \trlos Ollimarãl'!I I', do !'l'gim 'uto til! intalltarÍa 11.° 3:3 Lu!.. Jonzaga T,ith II.
'{'(IIl'ntt'
, elo 1't "im('nto
<1(l infantaria 11.04, .Tu!<6 Corte~ Fel'r('ira dI' • '011. a ( ~rnlttlt'1 Yilhl'na II ~I(llo UIll.
paio P, II n"...itrH'lIto IIl, inf:1I1:ll'ia 11.0:tl IIl'itol' dos
~:Ulto~ Patri(·jo
( .To. " dn EncurrHl<:rto AI""s do 'Otl a;
lIdltlo. :to CJlI'lIlro, tio 1'l"'inH !ltll d(, iof3!1 aria 11.° 4, :\111.-

II~I<:I ('al'tnno

d,

"~Il

,I,

fanu( I)f

tr'(',

I· I':IIICi!H'OPinto

l:P do (JlI\':d, I (lo rpgilll ilto d" in.
fnntal'ia
11,° :3:
.To n <l • 011 n M.lt II' (I ,lflll<jllim .10 6
da Do!'l ". I cio S('l'\ i·o I" ndlllini trnçi1 milit. r (10 I'p.
g~1l1 IItO li
inf, ntarin n.O 4, ..l:mu I ti '011 a 1'( aI .JÚ, ('Iga " AIIl:\(11'1I \ I

11101" •
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2," Sórie

N,o 18

Tenentes milicianos
do quadro c pccial do regimento
de infantaria n, o 4, Matias de 1<'1' itas, Vítor' Carlos Braga
e Alfredo Leote, o do' regimento do infantaria
u." 33,
Francisco
José Dentinho e Luís Filipe de Albuquerque
Rebelo.
Batalhão de caçadores n,O ti
Comaudnntc,
interiuo, O major do regimento
d infantaria. n.? 2, Artur Leal Lobo da Costa.
Tenente,
cm disponibilidudo,
.Jo~Ó AI xundro Tomás.
Alferes do 5, o ~rupo do uietralhadõru
" António '{ oign,
Batalhão d onçadorea n.O 7
Comandante,
interino, o major do regimento do infantaria n. o 13, Inácio Soares Severino do Melo Baudeira.
Segundo comuudnnto, o major do 8,° grupo UO morra-

lhadorae,

.i\lachauo.

João do N USCiLUOlltO

Tenente
do
Seguro Pereira,

Bat Ihão de oaçudores n.v 9
2,0 grupo dr mctrnlhadorns,
pelo pedir.

Batalhão do oacadorea

11."

Agostiuho

11

Capitão do 7. o grupo tio motrnlhadorus,
Nascirucuto
T -uout
mas.

Agos tinho do

Crisóstomo.
do quadro

tia arma

de infantaria,

Rafu 1

Ga-

Regiment.o de artilha:t'la. .0 4
Comaudauto, O coronel de artilharia Luís V crís: imo

do Azevedo.
Regimento

omnndanto,

O

de n.rtilh rio. n.· tS

coronel

de artilharia

Joaquim

L ite

do Furia Guimar! os.
Regimento

do nl'tilho.rin

n.O O .

Comandanto,
o coronel do urtilhnrin,
Exército, .duIlUl'l do Frunça l Jôria.
Regimonto

Comaurlnnto,
Fornnndes

o

do Sousa.

do n.rtilhnrin. n.s 7

coronel

ti

artilharia

Jo

l'uulo

Júnior.
Rogimento

Comaudant

do A rs mal do

, o cor

do nrtilhnrlo. n,· S

Hl 1

(I, artilharill,

1):lIli

.

,1 odl'i n

2.· Série
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N.· 1

1.. batalhão de artilharia. de costa

'omaudnute, O coron 1 do artilharia
Ascensão Moreira.
2.• batalhão de artilharia

Comandante, o coron 1 ti
Valojo Marq UC~ •

Luís Pinto de

de coe tu

José Eduardo

artilharia

Grupo de artilharia. n." 21

Comandunte, o coronel do quadro da arma do artitilharia Francisco Iluurique Xavier P roira.
Grupo de artilharia

n.· 24

o ton mt -coronel de artilharia

Comandante,

V orgílio

Pinto da Sih'a.
Grupo de artilharia

omandauto,

O

corou ,1

n.? 4 Aníbal Fernand "da

de montanha n.· 2
11

r :.tim '11tO d

artilharia

'o ta. Pinto,

Grupo do urt.ilhuría de montanha n," 3

Comandun t ,
Armindo

AIIO'll

O 'oron

to

lirão

1 lo rr gim
Iuim

11tO

ti artilharia n. o i

r L'''.

Reglmonto de oavalaria n.· 1
T nent -coronelv p ra -foitos da alln ua)llo artirro 17.0
da 1 i n," iD , d ;'1 Ilu go to II. lU17, o tllll~tO'C()'
ron 1 do corpo do istado maior Joüo Diogo Guerreiro

Tolo, pelo podir.
litegimento de cavalaria n.· 2
Sl

arma

gundo comandant
o ten I1t O onel do quadro <la
d cavalaria AI • andr 111:' do d Burro Vnoz 1·

101'.

:\fajor
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N.o 18

Regimento de oavalaria n.O9

Capitão do regimento de cavalaria n.? 11 João Pires
de Campos.
Tenente do regimento do cavalaria D.O 6 Francisco
António.
Regimento de sapadores mineiros n.> 1

Comandante, o coronel de engenharia João Baptista
de Almeida Aroz.
Capitão do quadro auxiliar de en~ mharia,
m di ponibílidado, António do Rosário dos Santos Gonçalves.
Regimento de sapadores

Comandante,
Beltrão.

O

mineiros n.s 2

coron 1 de engenharia. Lute 'I'oixoirr,

Regimonto

de telegro.fistas

Comandante, O coronel do ngonharin José 'I'avnre
de Arnújo e ('astro.
Segundo comaudnntc, o major do engenharia Licínio
Cantarino Lima.
Major do quadro da arma d eng nhuria II iitor d
Mascarenhas Ingl s,
Regimento

de sapadores

Oomandante interino,
Raúl Augusto Eatovcs.

O

de oaminhos do forro

tenente- .oronel d

ng nharia

Alferes chefe música 110 rogim uto de infautaria n.? 26
Armando Fernando , p ilo pedir.
Batathão

Comandante,
doa Anjos.

o.

de automobilistas

int rino , o major
companhía

Comandante, o capitão
teus Chagas I'rr to.

do trem

d

l'Og

:\\lt"nlÓV

.nhurin

.10 6

1

do ourrenlu ria. .louquim Ma-

Grupo do trem n.s 1

Comanduntc,
O teu .nt r-coronel do ,'ll"\'i<,:o d mlmiuistruc. O militar .l oão Buptistu Vnlonto da 'o~til.
'lI.pit. PS elo servir-o dl ndministrnção
militar
Luís
JOSI' Gonçalvee
.10. l', gstll\'('S.
'I'enuutus
(10 orvico fi, adllJilli~tra(:: o militar .:\llt111'0
da Silvz, P 'I' iru (Iuimnrã«
(I Autónio
\T 7.
.t\llllllilla.
Alfl'l'\'s do . nr it,:() (ln arlmini tl'l\\l () militai' 11 .nri(jlH
JOl!6 LOPl''1 u .A ntóui
)1 nu\( i '('I) C'·lIllac!to.
"(I

2," Série

ORDEM DO EX:eRCITO

761

N,o 18

Grupo de trem n,· 2
Comandante,
o mujor do serviço do administração
mi
Iitar, Vitorino Mariu Gonçulvcs Cau lhas.
u pitãos
do serviço d administração
militar Abel
Henriques
êco
'lartiniano
Homem de Figueiredo,
T iuento do serviço do administração
militar Carlos

Grave,
Alferes

do serviço de administração
de Aguia», António V ntura
te do ton mto António Ago stinho.

AI rxnndro

militar
e com

II.

Aníbal
paten-

Grupo de trem n.> 3
major do serviço do administração
militar Fruuclseo Fernundes do Aidos.
'apitã',
do
en'Í\:IJ de admini 'tr;tção militar
José
al,'s Terreiro o miliciano Godofredo Frias Barbosa,
Tenentes
do orvico dll administração
militar '1'(116maco José
areia, Auibul Pim ntel Correia,
António
Comundnnto,

LOPl'

i

O

Emc 'to Gustav o ..:\1'1'u\l:1.
Grupo de trem

omandnntc,

O

major do

n.· 4-

srviço d

admiuistração

mi-

litar

.Ioão Sobus ti, () Ramo '.
'apit; o do . 1'\"Í<'f) J~~admini. traç.
militar António
Luí .. P rto.
'l'l'III'lIt'!-l
do r-rviço do arlmini. trai': o militar Jacinto
José do ~()Ils:\. Cl!r.I'l'II:l ", miiici.mo ..,· AI!'r xlo da
O til.
Setas
Alberto
,.1. o d,~ 'ih·:t Pir-o,
A1II'rt'· do serviço dl' adruiuistração
militar Joaquim
Augusto da. ilva.
Grupo do trem n." 5
omnn.lnntr-,
O tenen tu-cornno]
do . erviço do admiai ,_
trucã
militar J úlio ElI~t"llio , f'gu!'1t,lo ,.c\. ,h ma.nn.
(Jal'it:l
do . 'l'\'i<;o tI adzuini, tl'~H:ã militar l·iJro
F('l'nalld,,:
L 'itão .
. '1'( IH'otV'l do ,en'iço
d(' admini:t1'ac:i'lo militar Pl'oeóPiO 'ash'lo Brunco
• llIilil'i:LIlO, ~[anlld Dllnr[(' P('rt'iru.

'antos

Hilll'iro .
•\Ifl·r
do "1'1'\ i~o ,1, alI nini. tr;H;!io militar ~Ialluül
Dia Va, conet·l,
Ellj{'nio Itl'ill:\ldo OOIl<;ah .
I

Esqt1'\(lrllb.
()jieial lIa
l
n

do [Lvi çl0 do troino o d::lpósito
dI tl'.111 mi . lll'
li~, ':1" , O t _
III I dI' ,['Iilhari
n,O 7 Jo,ó
Pu(ho P

'I:, O

[our: FI' ir

d • ren , ,.
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1.' oompanhia de o.dministraQão militar

Comandante,
o capitão do serviço do administração militar Francisco da Nóvoa.
r
Capitão do serviço de administração
militar Carlos
Augusto Pereira,
'I'enentes do serviço de adtninistração
militar Alberto
Alexandrino
Augusto
dos Santos, Francisco
Augusto
Gouveia, Amadeu Fernandes
e Francisco
de Abreu
Malhúiro.
2.' companhia do admíntetração

milito.r

Comandante,
o capitão do serviço do administração
militar Joaquim Rodrigues Lapa.
Capitão do sorvico do adminiatrnção
militar Eugénio
Herculano Diogo do Oarvulho.
'I'euentes do serviço do administrnção
militar Nuno do
Morais Beja, Júlio Augu 'to da Silva ~{nlngllerra, Frutuoso Voign da Silva Gomos, o miliciano Januário .do
Alnioida Filípo.
3.' companhia. de o.dministraQão militar

Comnndaurc,
O capitão
do serviço do ndministraç
O
militar Ilornetério
Augn,;to do Carvalho ~Iassl\no.
Teuontos António Augusto da Silvoira LO!'t'IUl
antos, Joaquim do M ilo Póvoa, José Francisco dos Santo /
e miliciano Miguel Rodrigues Coutouo J úuior.
4,' companhín de administr

Qão m11it.ar

Comandante,
o capitão do serviço do administração
militar Paulino Afonso Esteves.
Tenentes
do serviço dt adminí tmçlto milita!' Alborto de Campos Vieira N vos, António B:wta Lop ,li'li berto Augusto C<,otOI\O August
ar Ju tino Teixeira.
L

o.' oompaahí e do administrnQ!o militar
Couiandunto,
o capitão do sorvlço do ndm ini trn~iLO
militar, Alb rto : ilvauo do Andrudo.
'I'onentes
do serviço elo ad m inistrnção
militar .1 ~.
dI Lacerda
da no~a • .Ios Alvo li .':'t NoO'u ,irn ~1 lo
ROllrigll~lS Pinto do Bal::!olllllo, Antórlio
lIt~
:tn!lo
Manuel da • ilvllo ~1 lld ,
I

DelegaQi\o de A.dminist.rnção milit r no Funohal

T nonte do Rer\'i(·t) d<' 'llllllluistr:l<'lto
Atouguia
tachado Pim ·nta.
•

militar

Artur ti

2.- Série
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N.- 18

Delegação de a.dministração milita.r em Ponta. Delgada

Chefe, iutcrino, o capitão do serviço de administrnção
militar Eduardo dos Hei I obolo.
•
Tenente
serviço de administração militar Carlos do
Amaral.

no

Delegação de administração militar
em Angra. do Heroísmo

hefs, interino, O capit O do serviço de administração
militar ~ra[}ucl Mondes.
Tenente do serviço <1<, administração militar Gil Medeiros de .Melo.
Distrito

de recrutamento

e reserva n.s 3

Chefe, o teu nt i-corou: 1 do r giruonto
n.? 3 José Cesário da Silva, pelo pedir,
Distrlto.de

recruta.mento o reservo. 11.° 6

Chefe, O coronel do quadro
Alír do do Lei o Pimontel,
Distrito

d infantaria

de recrutamento

da arma de infantaria
e reserva. n.s 14

Adjunto, o c:lpitilo mili ia no do qua,Iro osp cial do
regimento
d infantaria n.? 14 Porílrio Hipólito Azovedo da Fons ca.
Escola Prá.tloa de Infa.ntaria

Instrutor, o tonont di infantaria,
Abílio Augusto T lo Grilo.

em disponibilidado,

Eaoola Prá.tioa de Oavalaria

Alferes do regimento do cavalaria n.? 9 Joaquim Rodrigues Gomes Júnior.
Colégio Militar

Comandantes do companhia, o capitão do quadro da
arma d(' cavalaria Zarco GOIll(\ Peroirn ela \'imura e
o tonento do artilharia, do Ar quivn Histórico Militar,
Franci co Barba Homem Tele .
1.° Tribunal MUltar Territorial de Lisboa

Teu nt do s( cretr rindo militar liranclsco Gonçalves
Freirinha Júnior.
Dtreeção

Exonerado de
Luis Cândido da

d08

serviços gr

fi008 40

exéroito

ub-dir ·tor, o coronel de infantaria
ilva Patacho.
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N." 18

de material de aquartelamento
do Purto

Capitão do serviço do administração
Álvaro dos Santos Pereira,
Depósito territorial

de material
de Viseu

militar António

de aquartelamento

'I'enente-coronol
do serviço ti administração
militar
Adolino Augusto da Fonseca Laje.
Tenente do serviço de administração
militar Joaquim
Cabral Cavaleiro.
5.

0_

MlIlislério da Guerra - R"p.lrlição do Gabincle

Declara-se que pela Sociedade Portuguesa
Vormolha fOl'UID concedidas
as 111111'(,(\sabaixo
aos oficiais II sargento em !;\'guida indicado,
é permitido o uso das rc pectivas iu íguius :
ruz

'I'enento
queira.

miliciano

da
ruz
indicada'
aos quai

ou). u).oru1:lvu.

do in funtariu

Ivo Benjamim

do C r-

Cruz V('rJn('lha <14~ D('(licn~ftc)

Tenente
meida.

do. infantaria

da guarda

fiscal "Mário do Al-

Tenen te do a-I minis trnção milita r Manuel ilfl\l'lj tll'a
Abrantes Júnior.
Primeiro ~arg'llnto do r gimonto do infantaria
n." 7
Arruuudo Elias 'os ta.

a) Declara-srque, t( 11110, por portaria do Mini tório
da Mariuha
pllhli('adn no Diúrio rio 01/1'1'/'110 1l.0 1 iG,
2." sórie, do 17 de ,J u lho ti II 'u, !lido a~l'a('iad() eolll a
m dulha d cobre d( íilunrrojuu
o ('.lrid'lIll\ do Instituto
d(\ :-)o('orros 11 Náufruzos
, (,~lIlldo l'Iarp;\'nto do til'('r··
tatiado militar n." :!17. Artur ~It'dlll!'l da 'L'IIZ, (, lho P' rmi tido usar H. )'ü,P' .tivu iuslguias.
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b) Declara-se que, tendo, por portaria do Ministério
da Marinha publicada no Diário do Govêrno n. o 260,
2. a sóri , d 4 de Novembro do ano findo, sido agraciados com a medalha de cobre de filantropia e caridade do
Instituto de Socorro a. Náufragos os segundos sargentos do secretariado militar a.os 210, João Gonçalves, e
239, Joaquim Esteves Martins, é-lhes permitido usar as
respectivas insígnias.
r) Rectificado, se publica o vencimento a qu tom diroito , nos termos da lei n. o 1:66 , d 8 de etembro de
1924, o oficial r formado cm s guida moncionado:
Tenente Joaquim Marques, H11684.
Êste vencim nto 6 abonado d de 1 do corrente mês
o tem um aumento do 10 por cento sõbre o sõldo.
d) Condecorados
com a medalha militar d prata da
classe de comportam nto exemplar, em conformidade
om a di posiçõe do regulam nto aprovado por d creto de 28 de etembro de 1917, o primeiros sarg intOR do quadro do secr rtariado militar n.? 47, José 'oar " e n. o 54, .J oaq uim 1 Inchado Port linha.

e) R ctificado
publi am o: vencimentos a qu têm
diroito, nos termos da I i H.O 1:6G8, do 9 d ' t mbro
d 1924, os oficiais r formado om : eguida mencionados, p la aplicação do decreto n, ° 11 ::H 4, de 22 do De.
z mbro dr 1925:
Toncnt -coronel Jol1o Maria Pinheiro Pinto de Sousa,
200834; tem um aumento d 10 por cento sõbre o
óldo.
Capitão .TOlO do M lo Falcão, 104659; tem dois aumentos de 10 por c uto õbr O soldo.
apitão Daniel Rodolfo
Tom s Braga, 122,$18' t m
(lois aumento de 10 por conto sõbr o sõldo.
'
Alf re Av lino Gon alv s G raz, 77841.

f R ctificados s publicam o v ncim ntos nos termos do do~pacI~o minist ri, I d 21 d .JlIlho 'do 192:>,
quI' manda incluir d sdo a data do referido despa ho no
cálculo d pon 'ão d reformu n gratifice ão dif I' mcial
aos oficiai. reformados m s guida mencionado. :
npitão Abllio Aucu to do ousa Dona' Boto. 3.)24.
upitão
arlos .\lb rto Virirn PpdJ'oirll, 1 2 7,",' t m
doi' 3.nmC!nto'l ue 1 por . nto .Obr< o. Ido.
'
l
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da Guerra - f.1l Direcção Geral- 2. a Beparlição

a) Declara-se que por despacho do 7 do corrente mês
foi o tenente do quadro da arma de infantaria Antonio
Manuel autorizado a usar o nome de António Manuel
Pires, devendo, portanto, o referido oficial ser inscrito
nos respectivos registos com este nome.
b) Declara-se quo 6 tenente miliciano de infantaria
quadro especial o não tenente do infantaria o oficial
nome Augusto dos Santos Malta, que vem iucluído
relação
do oficiais da alínea z) da dotormiuução 10. ôL
Ordem do Exército n." lG, 2.11 sórie, do corrente ano.

do
de
na
da

c) Declara-ao quo dOVPID ser (1.'011 rados todos os oficiais quo faziam parto dai! unidade , ostah ilecimcntos
'
serviços que jú foram extintos om virtud (a nOVLlOl'gllnizução do exército.
d) Doclura-se
quo n('a sem otcito a parto dl\ deteruii.
naçào insorta na Ordem do R.('('!rl'ifo n. o 17, :3." 14Ó!'l<', do
corrente ano, q 110 colocou corno chefe do distrito de rccrutamonto
o rOM rva 11.° 1;~ o major do regimento do
infantaria n. o 32 ~\lltónio Fernandes Vur! o.
e) Doclara-so que lU; vantag 118 do quo truta o único
do artigo
ü.O do decreto n." ;):óiO, dll 10 d Iaio cI
UH D, modificado pela ll'i n. o 1 :OilU, (lo _ de go to do
lD20, concedidas pollL Urdem do Exército n." 1(i, 2. a . úrio, do corrente ano, aOH sl\guilltOi! ofiei:li :
Manuel Nun II U.!ltilll, tiO
tudo maior d( infanta
ria;
Jos( '1' 'odoro dn l:3ih'u. S'\I1tOH, ITcnriqu
Lu o, .Jacinto l!~orr<,ira EZ{)(lUiol, no l'l'giuwuto de infnntnri.
n.O 7;
Afonso MartinH Oorroia Gonçal\'nH,
.To \1 Hodril'J'u '
Aguincha Júnior, )lantl<'l ~Ial'iltno lWJl'iro .JÚnior, no
l'egim( uto d( inl ntul'ilL n.o 11:
António
tia Costa ·lul'tiIlS, .Iost' Dourudo ti Oli" ,ir
'Mllftill ,110 r',im uto do infllnt:lrio. !l.0 14;
Afoll o .Inim
do Hi\'ur ::'Iro!'! irn d' UrilQ V lho d.
Uo til, 110 I'l'giuwnto
d infllutal'ia
n." j i;
..\ntúnio l'( rf ito (luerra, I>ini lwun r li ta '1' lI'r •
•JÚnior, no l'ogimouto d iufantaria
n. 17;
U
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Franei co Alexandre Rodrigues Pereira de Figueiredo, JO'é Vítor Jlateul'l Oabral, José Maria Emauz
Leit
Ribeiro, no 1.0 grupo de metralhadoras;
Mário Alberto Soares Pimentel, na guarda nacional
republicana;
Antero Verís: imo da 'unha, na guarda fiscal;
'lo a partir de 13 do Julho do corrente ano e não
do 13 de J unho COlHO, por lapso, foi publicado na referida Ordem.
f) Declara-se que (. do quadro auxiliar dos orviços
do engenharia o nuo do quadro auxiliar dos ervíços de
artilharia, o tenente em serviço na Escola de ondutoros
Militares de Automóveis
Joaquim Guilhorrue 'I'ruvnssoa,
a quem, pela Ordem do E.rército 11.° 13, 2.& série, do
corrente ano, furam COIl(' elidas as ,'antagens do ~ único
do artigo H.o do decreto n.? 5:570, do 10 do Maio do
19H), modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto do

1920.

fi) V ncim .ntos que, no' tem os da lei n.? 1:6()8 d 9 (10
Setembro de 19:14, COIOp tCIII ao ofi<:i'-ll '!ll seguida IIH ncíunado tran 'ferido para a inu <;11.0 de r forma pela
Ortle.« do Exército n,? 1~, :.!,' s('l'i , <lo corrente ano:
'npit, o do infantnrin

Frnnei

('O

Dias Cah( cus, 1R5..)18

sendo : pon no \1(' r. forma 1;>2·:.?i, 0,14 por cento, :?f)t57~),
ll·i n.? 1::33~, ';' I.:?; do voncim nto totr I 87, ~j'3 !lfto pelo
;\1inbt"rio da: 'olóniu g 1Ie10 ~f()<.'nl!lhif)lI(J n última provlucia onde orviu e 9i· .;-,pelo :\[ini stór io da Ollorm.

un

~ue, no tI rrnos
lPi n." 1:6ô do Ü
h'mbro de 19:"4, compotutn 1lUS ofi('iai:; cm s( guida
IIIt ncionndo' trallsfl'ridos
para u situaç: O de l' sorVa:
li) Vonciruentos

dI'

~l

I'-la Ordem rlu Ea:t!rcito
ano:

4:.?7 74,

11.°

17, 2.1\

sÓl'ie,

do

('Ol'l'ontC'
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cento 11~58, lei n.? 1:332, 71;$29; do vencimento total
32607 são pelo Ministério das Colónias, tendo sorvido
em Moçambique, 39;$7& pelo Ministério das Finanças o
355589 polo Ministério da Guorra ; tem 3 aumentos de
10 por cento sõbre o soldo.
Ooronel de infantaria José dos Santos Pires Viegas,
716t'S01, sendo: pensão de reserva 326;$70, 0,14 por
cento 89;$59, lei n.? 1:332, 299r$72, do vencimento total
253663 são pelo Ministério das Oolónias, sendo Angola
a última província onde serviu, o 462638 pelo Ministério
da Guerra; tem 2 aumentos de 10 por conto sôbre o
soldo.
Coronel do infantaria J08é Vicente de Freitas, 3.J.6tS92,
sendo: pensão dA reserva 2\)7;$00, 0,14 por cento, ~M07,
lei n.? 1:332, 47685; tom :3 aumentos de 10 por cento
sobro o sõldo.
Coronel de infantaria José Francisco da Graça, 34·Mõ~,
sendo: pensão de reserva 297t500, 10i n.? 1:332, 47;$;>:3;
tom 2 aumentos de 10 por conto sobre o soldo.
i) Rectificados
se publicam os voncim ntos nOK t(lr1110:-;
da lei 11.° 1:668 de 9 do >4otcmhro do ln24 a que têm
direito os oficiais na. situação do reserva, em seguida
mencionados om substitu'i -ão dos que lhes forum arbitrado!'. pela Ordem do Erército n." 24, 2. a série, do
1924:

General Adolfo Almeida Barbosa, como coron 14:>0,666,
sondo: 17;$98 pelo Ministórío das Colónias o 4:~2t5l\8
polo Ministério da G1IOl'l'a; tem 2 aumento
de 10 por
cento sobre o soldo.
Coronel
An tóuio (J ualberto
da Fonseca
Antunos,
31\);$77, sendo :31t$6f> polo Ministér!»
das Colónías
li
2881512 pelo Ministério da Gnorra ; tom 1 aumento d(
10 por conto sóbrc o soldo.
Ooronel Filipe Augusto Vieira da Fonseca, 427;$:34
sendo: 23659 pelo Ministério daa Colónias. 10tSG5 pelo
Ministôrio daR Finançus
O 3ml' pelo Ministério
da
liuerra , tom 1 aumento do 10 por conto sobre o sõldo.
Capitão Albino José d Oliveira 155890 sendo 4-76f>0
pelo Ministério das Colónias
108;540 pelo Mini tório
da Guerra.
CIIpi tão Franci sco (l C'ral<10 J>cl'oira, 17 f>r84 s ndo
87~96 pc lo Ministório daR Oolónias
87 tS
polo 1fillist<'rio da Gn na.
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j) Rectificados se publicam os voncimentos nos termos
da loi n,? 1:668 de 9 de ~ tembro de 1924 a que tem
direito o oficial em s \gllida mencionado em substituícão
dos que lhe foram arbitrados
pela Ordem do Eirército
n. o Ib, 2.a. série, do corrente ano:
General Adolfo Almeida Barbosa, 51,629 sendo 20;$63
polo Ministério das Colónias e 496t56ti pelo Ministério da

Guerra.
k) Rectificado
se publicam
os vencimentos
nos termos da loi n.? 1:66 de 9 do Setembro
de 1924 a quo
tem diroito o oficial separado
do serviço, em seguida
mencionado:

Capitão Viriato
AUgURtO Garcia, 123ií42; tom 1 aumento de 10 por cento sôbre o sõldo ; esta rectificação
6 desde 1 de Novembro
do 1924; desde esta data até
1 de Dezembre de 19~5 deverá receber 50 por cento
nos termos do artigo 13.0 do Regulamento
Disciplinar
do Exército
e po teríormente
a totalidade
nos termos
dos artigos 11)8.° e ~O'.o do Regulamento
de Disciplina
Militar.

l) Declara- 'l\ que, nos termos do n," 3.° do § 1.0 do
artigo 60.0 00 decreto n. o 1~:017, do 2 do Agosto findo,
os oficiais promovidos
por distinção passam a ser considerados adidos ao quadro da sua arma ou serviço, pelo
que as unidades ou c itabelecimentos militares onda ('SSEl::l
oficiais tenham os i:!CUS registos de matricula lhes devem
fazer os respectivos
averbamentos.
III) Declara-so que, nos termo do artigo 3.° do decreto
n." 12:162, de 21 do mês findo, os oficiais permanentemonto supruuumorãrio
, até pa arem à. r serva, jHlsli:tm
:l. sr. considerados
adidos ao' seus quadros, pojo q 110
as unidades
ou stabel cimentos
oficiais tenham 0::1 cus r gi to d
fazer os relip ctivos averbamentos.

n) Rectificado,

militaras
matrícula

onde êsses
lhes devem

publicaO vencimento
li. qUl tom direito,
termos da lei 11.° 1:()(j8, d 9 d
ternhro d 19~4, o
011 ('i:1.l na sitna(.', o ch, res rV:L ('JlI !lC"gnid:l.mencionado,
no
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om substitutção
do que lhe foi arbitrado pela Ordem do
Exército n. o 24, 2. a série, do 17 de Dezembro:
Capitão, na situação de reserva, José Maria Ferreiro.
da Cunha Júnior, 88648; do vencimento total são pêlo
Ministério do Interior 23832 e pelo Ministério da Guerra

65~16.
o) Rectificados se publicam
do despacho ministerial do
manda incluir no cálculo da
tificação diferencial no oficial
seguida mencionado :

os vencimentos nos t rmo
de 1925 que
pensão de r Serva ao grana situação de reserva cm

21 do Julho

Major Antero Augusto da Gama Leal, 207 ~; tem dois
aumentos do 10 por conto sõbr O sõldo ; a rectificação
supra 6 a partir da dnta do referido despacho.
p) Declara-se
que dev m SOl' exonerados todos os oficiais que, a qualquer titulo, se achavam encarrogadoa
da instrução
militar proparntóriu,
prolllov( ndo-se a sua
colocação nas uuidudos das rospoctivns armas.
q) Declara-se
que chogarum h sua altura para. entrar
no respectivo quadro os capitãc s do quadro auxiliar dos
sorvi 'os do saúdo Carlos do arvalho Lapa. Alberto
José Luís, António Joaquim Fabião e Manuel II nriqu .
'Oco o os t nontes, supranum rário , do mesmo quadro
José
unos, Aurélio G ranada do vlbuq uerq ue Pinh 'iro,
Mllrio Encs Ramos, .A ntóuio A ugusto ~eq 11 iiru Iondes,
José Bernardo o .To 6 Flores.

r) Declara-ao que os oficiais :1 RC'gllir mcnciouados do
extinto quadro auxiliar do SI rviço fnrmnc mtico, capit u
Manuol Hanriqu li "Oco o Gu pur Maria do TU cirn nto
o alferes Alfredo da Palma Vaz ( .10 \. Mariu Rodri 711('
Valente Júnior, UlI1'UW, no:. t 1'1ll0 do nrtigo 5.° do d creto ll.O 12:162, de 21 d Ago to do ('on' nt ano ingresso no quadro au ..ilil\l' dos s!'l'\'i<;ll (II' saúll,
I lido
o primoiro ('olocudo à OS(l'HlrUU tio c. pit1 II António Jo guim I~abi: o ( o olltro
trô, p 11\ ordl.nt por <pl ( t o
Il)plIcion:t<!os, ('olo('a!lo. h.
1JIl1'1'Ilndo Íl'Jl~nt' BMllurdino li ornando!'! P re i1'1\.
H) D clara-II
qu t" lh l~llddo. por ter opta 10 p
orviQo do Mini tório dI Agl'i('u!tllI'll, fll'llll(!()!ln
(olltli-

2.·

ária
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do § 7.° do artigo .1.0 do decre~o. n.? 7:823,.?
tomiliciano
do rerviço ti administração
militar,
no Míuistério da. Agricultura,
António Poros Durito, quo portcncja
ao quadro e pecial do que trata o
artigo 5.° do mesmo decreto.

Çi'lNI

nonto
adido,

t) Declara-Re
tesoureiro,

110

qUE'

foi mandado prestar

r gimonto do infantaria

orviço, como
n." 11 o tenente

do . rviço de admini
cm serviço no Depósito

trnç o militar, na di ponibilidade,
entrai d Fnrdamentos, Armando

V rgllio Pinheiro da

ilvu Azevedo.

11) Declara-se
2.& companhíu

quo foi mandado
pr star serviço
de admiuistrnçâo
militar o tenente

serviço
do admiui tração
em serviço no regimento
berto do Sousa Araújo.

na
do

militar,
na di ponibilidade,
de infantaria
n. o 23, Hum-

v) Dcclura-se que a coloeação nu 5.& Repartição da
2.11 Din cção G irnl do Mini: tério da Guorra, insorta na
Ordem do Exército n.? 17, 2,& série, do corr nt ano,
do tom nt· do
r 'iço d ud ministração
militar Basilio
Eduardo,
{. por motivo di iplinar.

772

ORDEM DO EX~RCITO

2. o Certidão

N.O 18

de idade pola qual provo

11itO

2." Série

complotar

35 anos de idade no dia 31 do Doz mbro do corrente
ano, inclusive.
3. o Atestado de bom comportamento moral e civil,
passado pelo administrado!' do concelho onde tiver m residido nos últimos 3 anos.
Nas localidades ondo houver comiasúrio
de policia,
será o atestado passado por êste funcionário.
4. o Certidão de registo criminal em que próvem estar
isentos de culpa.
5.0 Quaisquer outros documentos que comprovem a
sua capacidade profissional e serviços público'.
A êsto concur o 6 poderão ser admitidos os militares. quer do quadro miliciano, quer do quadro permanonto, do qualquor arma ou serviço, que nunca foram
julgados incapazes em qualquer grau nem mesmo, I1p nas aptos para serviços mod rados.
Todo os documento dev m s r originais o s rão ntreguos pelo int ressado
uns unidades a que pert ncem, as quais, d pois d 111 s juntar 111 as r sp etivas
notas do assentos e d os informar m devidamcnt , enviarão os requ rimcntos o mais docum nto pelas via
comp t ntos à 1.. Repartição da Dir cção do orviç
Veterinário Militar, do modo que ali dêem entrada até
ao último dia do prazo do concurso.
'l'odos os documentos originai poderão s r retirados
e sub itituídos por pública formas, d pois de conferidos
por aquela R partição.
Os concorr ates, que não t nham ati feito à condi~õe acima de ignadus,
rão xcluídos do con 'urso.
Os candidatos admitido,
gundo aviso publí ado no
Diário do Govêrno
Ordem do Exército. ::;no insp cclonados por uma junta do saúdo, d ,. -do r unir110
local
hora qu lh fór do .ignado, sondo x .luído - do
concurso os qu for m julgados incapuze .
O::; candidatos julgados cnpaz li elo li( rvieo pela [unta,
ti'm de s sugeítar n. 4 pr '."ns:
'
•
Uma
Uma
Uma
II mil

prova
pr va
prova
prova

escrita ;
prática ;
oral;
d <'quitaçí

(I.

Ali três primúirus ser. o li
l'illl\l'io Militar Prirwipnl
n

('utadlls no 1[o, pital
(lltillllt

1111 I·,

VI.tC-

('ola Militar.
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da Guerra·· I. a Direcçãn Gcral- P Repartição

Condecorados com fi medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 do
Setembro de 1917:
Medalha de ouro

Tenente-coronel
de cavalaria, chefe dos serviços de
recenseamento de animais (' veículos da La região militar, Raúl do Meneses.
Major de infantaria Fernando Álvaro de Almeida
Carvalho.
Capitão do regimento do infantaria n." :?5 Guilhr rme
Spinola de Ielo.
Medalha. de prata.

Capitães: do estado maior de (\ngeJ;lhal'ia, em serviço
na Inspecção Territorial das Fortificações e Obras Militares na 1.3 Região Militar, Jo é de Oliveira Bombeiro;
miliciano do batalhão de artilharia de guarnição Manu I José de Avila Madruga, Francisco da Silva Pinto
e Alfredo Horácio da unha _ ery, e do.estado maior de
infantaria, proíes '01' 011. E 'cola Central de Sargentos,
Domingos António de Ba .tos Carrapato Calado Branco.
'I'enentea : de artilharin de campanha, em serviço no
Arquivo Histórico Militar, Francisco Barba Homem Teles, João Inácio Bentes Pimenta e Félix José Antuuos ;
do regimento de artilhnria 0.0 6 Alexandre Adelino Fernuudes do OU SI\. e João Cnrlos LOPN\ da Silva Mar·
tius ; 0.0 estado maior de artilhariu, em serviço no bataIhl10 de sapadores dEI caminhos de forro, Acácio Vidígal das Neves e astro; do estado major do infantaria,
em servico DI\. Direcção dos S rviço Gráficos do Exérdto, Antero Dãma o da Neves ; do regimento dr infantaria 0.0 8 Emílio Cândido Fernando ; do regimento do
infantaria 0.0 14 Vergílio Dias Rchêlo o miliciano do
111 smo regiro
nto Leonel Heli Lobll.o Ferreira ; do regiro nto de infantaria n." 16 Mário Raúl Carvalho
da
Silva e António
orreiu d Pinho Júnior; miliciano do
regimento de Infantaria n. o ~6 Luís '11.1'108 d Lacerda
N unes ; do reeim nto li infantaria n. o 28 Carlos Eu.
génio do Burro' Pinto i de infantaria da guarda nacional republicana .Jo1\o Baptí ta til Monos s COHtu, Ma.
nuel Franci co de ousa Viana, o miliciano da 1111 smn
"uRrda Sisenando V 11.'1 11\('1\ de JI :1(·,,110.
T
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Ministério da Guerra - LA Direcção Grml- f

a

Rrpartiçl0

Condecorados com a medalha militar da classe do
comportamento
xomplar em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por doer to de 28 do
Setombro do 1917 :
Meda.lha. de ouro
Regimento

de artilharia

n.OB

0.0

4.& bataria : primeiro sargento
ves da Silva.

1:026, Alfredo Al-

6." companhia de roformados

Primeiro sargento músico do 1.:L classe
tur Odorico da Costa Raposo,
Asilo de Inválidos

Companhia <lo inválidos:
do Andrad .

11.0

1 :f>üi3, Ar-

Militares

soldado 11.0 47, .10: o Alve«

Guardn. fisoal

Batalhão 0.0 2: V' ecmpunhla : soldudos n. o 1G9jBOH,
Eugénio
dos Roís, o n.? ~09/:HG, Antônio (los Hant()~.
MedI lhn do prntn
Regimento

3

n

do artilharia

n.> ri

butaria : pri moiro sllrg .nto H.O 771, António A II-

gusto Sampaio.
2.° bnto.lhiio de artilharia

La compnnhin

de costa.

: prhnniro

ar' onto n." ()(i, .10 (. (tIL •
pnr Pllrdi~ao e (lgIIIlJO surgtHlto n." :)1) , Joaquim Sun ..
tos ; 2. enmpunhiu : SI '~III}(lo, sure nto: n.1I il , uilhorme Henriques .. unes,
11." ~;n
.. Ianucl M(\Il(] ~ da
Nutividad
ilvu ; ,A corupnnhia : p1'ÍIIlL'il'()
ar 'eulo 11.11
13B, Raúl do '011 a
IrIUH)O
:\1'" nto 11.° 7W, .Io (.
)t'(lr!'oira; 5," '(llllpanJIÍIl:
primeiro
arg( nto 11.° i . Ho·
gério Basto. do Abreu ; (LA ('OIllP' nhia.: '''undo
to n." ;>47, Ydoriudo l'ire
'idal (1 'cgól'io.
ft

1.o

\

Ml\l'til1N

Regimento de (I valari~ n.· 1
q 1l11()l'llo : ar' uto IIjll<l nl 1'\.0 107,
(' .'I'glllld

UI''l'nto n.U

11 ,.lu. t'

1<'1' IlI'i

IIt{'lIi

I

('fi

I ~.

ORDEM DO EX~RCITO N.- 18

2.' Série

775

vudinho ; 2.° squadrão : prim iro saru nto 0.° 161, António Ramalho J úuior ; 3.° o quadrüo : primeiro sargento
aspirante a picador n." 128, José dos Santos.
Regimento de infantaria

n.· 7

12.' enmpanhia : s cuudo sargento n.? 940, Agostinho
de Oliveira. fi rnard s.
Regimento

companhia:
Cl uim Fcrnnndes.
[>.a

de infantaria

primeiro

Regimento

n.O 8

argento n.? 8131,Alcino Joa-

de infa.nta.ria n.O9

6.4 companhia : sogundo . urgente n." 4G, Joaquim dos
Santos Cardo. o.
Regimento

4.a companhia:

moiro

de infantaria.

n.' 11S

prim iro . rg nto n.? 34, António laca ; i.a companhin : : gundo sargento

<la Fon
~4, Ianuel Lop ; 8.' companhia: primeiro
"puto n." f)7, Raúl du ilva ornes Viana.

11.°

Regimento de inf
1. eompanhia : guudo

ta.rie. n.O16

4

.Io 6 da 'ou a Pir

8:\1'-

nto n.? 1:0 i, Jerónimo

.

Rewimento de 1ntant ria n.O 17
: prhuoiro
arg nto II." 1:.!3, Jos6 Pedro
; 9.a comp mhi : primeiro
sargouto
11.0 94~,

La compunhin
..luralhn

.r ost •• Inria

Pereira.

Regimento de loIantllria n.O 18
L' eompnnhia : ocun 10 .Ilr~ nto músi 'o de :1.a cluaso
II.o

;l8i, • íanu 1 jIllrtin

1.4 <,omp llhi
1': ('1)(' H tllh .

u'

Silv

Tino.

nto de infant ri n.O 20
ulld :'Ir" \1110 11.° [)()S, UUlub I·to
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Regimento de infantaria n," 32

3. II comp~l1hia : segundo
Sousa Martms.

sargento

n. o 291, AUgllstt\ <lo

4." grupo de metralhadoras

1.& bntaría : primeiro cabo contra mostro do corneteiros 11.° 270, Cãadido do Jesus.
Guarda. na.oional republicana

Batalhão
n.? 2: ü.a companhia : primeiro caho n."
]40 3:0:)(3, Henrique Marques.
Batalhão
n.? 4: 2.a companhia:
prim iro cabo n."
8/650, Pedro Ferreira da 1'1lZ, O soldados o. ° M /2::Hf>,
Augusto Natalino Botelho, (\ Il.O 422:226, ?t.1antwl de
livoira Pinto.
3.11 companhia:
segundo sargento 0.° 2'1:2,):3, João
Baptista ti Sousa ; primeiro cabo n. o 14/69G, .José • alpico; segundo cabo cornot iro n.? 30929, David Mnrques Barbosa, e scldados 0.° :35/893, Luís Ramos Sendao, O 11.° \)62:411, Gregório dos Snutos P ireii-a.
5.& companhia: sogundos cabos u.? 195:~0, Bcrunrdino, o n. ° 2il4·j.9, Manuel d SOUSIt Santos; (l soldados n.? DO/2:538, Joaquim Mat us da Mota ; n." 99jB02,
.10s' Ferr ira do Oliveira; n.? 104/1:201, António Ramos; n.? 112/1:491, Eduardo
Augusto R drigur s ; n.?
121/1:502, Manuel Gonculvos ; 11.° I:? /l::nü :\fnnlllll
Joaquim Dominguos j u.? 147/2:18~, Joaquim
Ioireles ;
D.O 191/1:361, Fcrnnnrlo Pinto <I
arvalho.
Secção do metralhadora
pcsudas : segundo snrgonto
n." 1/1:917, Aníbal Cardoso Amnrul.
Batalhão
11,~ G, ostado
1ll('I10I':
segunde
snrgOllt
11.° 13/1:329. João do Araújo ; pruueiro cabo 0.° ü/1:4 "
Tomé
ãndido Gonçal vos; primeiro ('Ilho artlliccl , (,J( iro-corroeil'o 11," 4 :3: 117, J osó MOlldl'R V:\:I.; priult'iro
('aho
coutl'llUle tn do ('ornotl'iros
Jl.~ 1O/2:4:l!l, Migupl
Hodri1

guos.
L' companhia:

pl'inwil'Os ('nhotl, H.O l:3/:Hl, .Tono da
Silva Vila V '1'<1(1, () 11.° 1 '/:)(i:~, B Imiro OOIlt.'nlv H' Igllndo cabo n.O 47/1:~4o , :\lnllll('1 Jos' I·' 1'n:1Il<1 ':
gundo ('ubo corneteiro n,o 5:~/1 :m:;, António Ll'itl" '01lindos, 11.° (iO/:!:08:?, l;'I'llIl ,j l'O .Ios' ,'oar . ; 11." (i~/4\l.),
Alvarino .José lia ('o~t:t:
11.0 IOG/:?:D21.
J)Olllill"O
1,0.
pPS; n.O 1:?1/ :?:? .João 'l'('i:l'il'u:
II." 12;\ ;~~)l. Lili I ihoil'o; lL.o,lH7jl:dl:l,
lnudillO.lo (, d. ('o ln: II," 1.~)
K~:!, .JO!'l(. Hl'Oia dI Mato, ; Il," :!Oti/tlO:?, Illlltll I 1""1'11.11-
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d s; n.? 21619;17,

B rnabé

de

777

N.· U:i

ampos ; n." 218/1:611,

António
Rodrigues
Torr S; n." 219/1:163, Francisco
Marques ; n." 241/727, José; n.? 251/1:211, Manuel de
Magalhães ; n. ° 279J2:0 8, Delfim
António
Janela;
n. ° 300/1:9DO, Angu: to Teixcira ; n." 329 1:091, Manuel
da , ilva E teve ; n." 333/1:100, Manuel Joaquim.
2.& companhia: segundo sargento n.? 4/1:292, José do
Amorim;
prim iro cabos, n." 14/6 9, Manuel Alvo Gavinho, e 11.0 17/1:2 ~, Joaquim Franci co Viconte;
('~undo caho n. o 25/562, Manuel Soares ; soldados, n, o 46/
ts9 , António Mat-ia arrilho ; n.? 49/578, Lourenco .J li'
lião ; n. o !)1/;>98, António Coimhra; n.? 62 '2: 89, A li'
gusto
omcs : n." 103/7IjG, António Barbosa do Amorim; n." 159/1:13 , Mauu 1 Fruncisco
Passos (la Silva;

n.? 16 /1:957, Domineos Pimenta,
n.? 203j2:6G4, Casimiro Rib iro.
Batalhão n." 7, 3. companhia: soldados, n." 4/:~:743,
'I'eodorí o Bapti ta; n." 120/3:766, E t vão
hora, (\
u.? 203/3: 09, Adão Augusto Portalcgr .
A

Batnlh! O n.?
.To Ó 1< rancisco
l'

, 1:~ companhia:

soldados,

0.° ~H/94,

I ainhu ; n.? 113/746) Pedro
n.? 1~2/30 . Joaquim d
ou. a FuI. ca.

.
n." lO;~/4::l4, Frunci co Gonn." 11(i4:37, Joaquim
ntónio
osta : n.? 119;

:!.'~ companhia:

('a\\'\':;

Domingos

440, ,JU(·illtO.JO

11.° 1 H/4íi2,

soldados.

í';

n.o1~~/44:~ Ianuel Francisco

Frunci (' Valente

astro ;

oeiro;

179/500,
to Lni~; n. [, 19\)1520,
!l.o

Edll:trclo Horta: n.o 1 li:> ~), 1<..1'11(.
António )[nnupl; D.o 201(>22, .T I (. da 'on~('ic:l'to Rodrigues; lI.O :!201b41, \1(·. Rn(lrl' António;
!l.0
~28/!)4n
Frllrl·i l'0 ,lol'to " u.o :!:3 555, Frnn('i ('o Bor"('!l
,., do Corr()~,
II." 24G :>()7, ~fallll \ .J 11.0, \ n." 24\1;:>70, Joaquim JII'Ilriqtl·s.
Guarda fiscal
Ilatalh: () 1I.0:!, 1.:1 ('( mpallhia:
:ol!laclo li." :!;)tij7(il
.10"" (lo Ro~!tri() M:l.tia~.
'
2.ft eompànhin:
.oltlado !l.o :)4/1::>7 l. ,Joaquim tl Bar·
ro
ald 'ira.
-

.

MedI

2.
<:(1\\'('

butaria:

lha

<1 OObl'

Regimento de artilharia n.· 3
l glllldo
ar'" 1 to n.o 178, ,J onq uim

di' A7. \" (\0.

:1.& hntaria:

Regimonto de aTtilharia n.· 8
!lollI do 11.° l:OHi, .10. (!Ililll Davi!!.

(.011'
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4.11 bataria : primeiro sargento
Rafael Baptista Júnior.

2.· Série

cadete n. o 2:017, J OSÓ

Regimonto de obuses de campanha

1.& hataria : segundo sargento artífice serralheiro-ferreiro n.? 611, José Alexandre Patinha.
2.° ba.talhlo de artilharia. de ooata.
primeiro cabo n,o 546, António Mon-

4.11 companhia:
teiro.
5.& companhia:
gas Coutinho,

segundo

Regimento

sarg nto n.? 776, Jorg

Vie-

de c&.valaria n.· 1

1.o esq uadrão : prim iro sargon to cudoto n, o 56, J oão
Severino Pinto da Piedade Guerreiro.
2. o OS(! uadrão : primeiro sargento cadete n. o 872, J oa<1 uim Barradas Nunes.
Regimento

10. & companhia
Silva Nazúrio,

Rogimento

5. a companhia:
drigues Moreira.

de infa.ntaria. n.· 2

: segundo sargento
de infa.ntaria

n, o 289, M!trio da
n.O 8

segundo sargento n." 90·1, la do:" Ro-

Regimento

de in!antarif\

n.· 15

1." companhia: segundo ur'SI'nto músico (h 3. classe
n." 78, Aurélio GIIPdos; sogundo snrgcnto urtllico :sorralheiro-espillgardcil'O
11.0 1:129, Júlio Cano iro.
l

Regimento

de infantaria.

n.· 16

4.11 companhin : seguudo surgonto n." 100, Alb no dt
Sousa Queixada.
f>. a corupauhia : s guudo sar"( nto 11.0 :![l:>, AIH.1 Afonso.
Rogimento

do infantaria

n.v 17

1.a companhia: segundo sargonto mú ico de
u." 228, .Jo ú Manu I.
Rogimonto de in!nnt

a.~rlas,'(

1'11\n.· 20

8." companhia: segundo snrgonto n." 140 AlIt611i
toncourt
asconcolos Fragur iro.

a

Bot*

2." Série
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Regimento de infantaria. de reserva. n,· 3

6.:1 companhia:
reira Melro.

primeiro

cabo n. ° 16, Sebastião Pe-

Gúarda. naoiona.l republioa.na

,

Batalhão n. ° 2, 4.11 companhia: soldados n. ° 71/4:886,
José Man o; n.? 87/4:423, António José Monteiro.
6.:1 companhia: soldado n.? 109/5:221, João de Sonsa
Lopes.
Batalhão n.° 4, La companhia: soldados n,° 54/2:296,
Joaquim P.\S o da Silva; n." 68/2:697, Albino Machado ; n.? 71/2:796, 'I'ristão ; n.? 75;2:793, Eduardo
Flúvio.
2. a companhia: segundo cabo n. o 26/3:038, António
Pinheiro e soldados n. o 43/2:338, Manuel Lopes Regufc; n:o 48/2:457, Narciso Guedes; n.? 57;2:237, Manuel Ferroira dos 'antos j n. ° 58/2:268, Joaquim da
Silva; n." 62/3:034, José Loureiro; n.? 74/3:039, Serafim da Costa; n.? 117/3:102, José de Matos ; n,? 120/
491, Adelino Pereira ; n." 126;3:103, Francisco de Oliveira; n.? 14!)j2:675, António Ribeiro; n.? 163;2:876,
Ernesto
om Pinto; n. o 167/2:8U4, Augusto Per ira;
n." 170/2:900, José Manuel,
n.? 1ü1j2:30G, Américo
Ribeiro de Azevedo.
3.a companhia:
soldados n.? 40/2:914, José Nogu ira; u.? 42 2:7a2, .!anuol António Pinto; n." 45,892;
Louronço do Ar újo; n. o r: 6;2:7 4H, Domingos da Silva;
11.° 79/2:2 5, António Pinhoiro ; 11.° ú4/2:úü6, António
Augusto F .rroira ; n." 117/2:560, Autónio
Augusto;
n." 143j3:121t João da Costa; n." 181j8H3, Manu 1 da
COHtn(I Silva ; e 0.° 194.1 :174, José de Almoidz, Barr iroso
4.· eompanhia : soldados, n.? 132J2:397, Jerónimo Simões; n." 172;3:105, António L :11, e n." 177/2:971, António Joaquim 'cara.
5.a companhia:
oldados n." 48;2:386, António Soares; n.? 49/2:758, Jacinto Mond s ; n.? 54/2:477, António José Mac do; n." ü4j2:765, Jo '6 I..
eite ; n.? 68;1:316
Jerónimo Rodrigues
osta ; n, o 84/1 ::332, Eugénio Atnó~
rico ; n.? 91/2:147, Jaime Pereira de Azevedo; n.? 114'
3:06(i, Aire: Bornardo ; n.· 12:1 2:03ô, Domingos Gonçalv s; n. o 1H4 2:90 , J os'
nrtleiro . Roquo; n. o 182/
3: 112, Domingos do ~Iagalhã .
Bntalhll.o n. o (i, La comp:mhia: sogundo sargellto
11.° 5/2: üU. Matias ...'(,\ps; segundo ('abo n. 48/:3:1:35
Mnnu ,I Rodrigues de l"nri 1 e oldados n. o 73/3: 113'
José Fornandes; H.O 102/2:213, ~[alluol Correia; n.O 124i
U

•

7~()

•
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2:584, António da Costa; n." 135/2:549, Adelino Augusto da Silva; n.? 150/2:686, José Frnncisco Fernandes da Silva; n." 215/2:990, Adelino Soares; n. o 239/
2:605, Manuel Gomes; n. o 274/~:707, Manuel 'I'eixoíra ;
n. o 280/2:711, Manuel Vieira, e n. ° 342/3:173, Guilherme
Saraiva.
2.& companhia: segundo cabo n.? 28/2:860, Geraldo
José Alfaia; segundo cabo corneteiro n. o :34/2:873, António Gonçalves ; soldados n." 72/721, Belarmino Pereira; n. ° 82/2:826, António Alves; n. o 84/3:138, J o é
de Oliveira Ramos; n. ° 97/1 :228, Luís d Jesus Rodrigues; n.? 107/771, António Júlio da Costa; n." 109/
~:699, Abílio A conção Ferreira
araiva ; n. o 115/2:731,
Joaquim Maria; n." 125/3:023, Jos6 d
ousa da ilva ;
n." 130/3:1:37, João Fernandes Rei ; n.? 148/3:0 ,
João da Silva Gonçalves; n.? 191/3:119, Manuel Alv s
d Carvalho; n.? 198/2:799, Joaquim Alves da Costa
e n.? 206/3:159, Belizário José da Rocha.
Batalhão n.? 7, B.a companhia: primeiro cabo s 1 iro-correoiro D.O 264/3:067, Migul~l Alv
1 inis ; s gundo
cabo n.O 11<,,3:558, José Maria Mila ; s gundo cabo clarim n. ° 109/4:000, J osó dos untos,
soldados, n. o '20/
3:768, Manu 1 Jerónimo
abaco ; n.? 21/4:051, Frnncisco António Simões; n.? 41/3:670, Júlio do. Anjos Ramalho; 0.° 48/3:634, José dos Santos Mogu iro; n.? 52i
3:779, José; n." 53/3:631, II nriquo Gonçalvo ; n." r, J
13:566, Pascoal Da {lio; n.? 6H/4:065.
ípriauo I dro ;
n.? 81/3:926, António Podro; n.? 7/;3:952, Iallu(lIJoi't
Pinto Rodriguos ; n.? 132/~:574, Iuácio dos Santos ;
n.? 125/3:989. Joaquim André: 1\.0 139p:955,u
tódio
Pereirn ; 132/3:723, António um S; n." 136/3:853. ManU1'1 Salpico ; n.? 137/:l:1i0 , António Marchão ; n.? 13W
:3:!i17, Joaquim Pernica ; 1\.°1 4/:3:650, Mauu I Jonquim
Sorpa ; 11.° 17J/:l:847, Joaquim
António Parra ; n." 1 't'J
:l:84\1. .ToaCJllim .Jo~(, urOlln; n.o 1 j:l:741, .João :M 0Jo: o '1avaco; 0.° 1~~/:\:744 •
n.O 199/4: 4, .108(1 ~11\1'in Bdrão; n. ° 206/B: G4, VicPlI to LllfH Scahrll; n. ° 214/4: ;-2,
.Jo~6 .Toão Martin;
n.O ~}(i!4:0:)6, Mn.lIu 1 I (Ir ira;
n. ~22 5: 1 ,Bdrhior
(luto' n.O :.!2:\j:3: 92, Jlrónimo
Fmllcisco; !l.O 224H:üO
.All'xnndr(1 Llitlto: 11.°2 ... /
3:921, ,fanuol do Nn:cim( nto ':m'i ·110' !l.o 2:np:ü2
MnllUI,l F( no; Il. n 2G()/:l:970. Franci~('() l~inIbo; n." ..H7/
;l,:!)~7, Mnmwl Or 'gório Mnch:ulo, n.O 2 :.!/4:03:.., Alfpio
l~n.rln.~.
(lfls Motaj

0.° 190/3:\113.

•10/ o Autónio d

Q

'OllHl\;

2.' Série
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Batalhão n.? 8, 1.:\ companhia: segundo cabo cornotoiro n.? 12~/1:072, Ln! José Nevoa, O soldados n." 31/
8 m, 1\1ann01P 'mira; n. ° 09 !Ul, . Innuel J oão, O n. o 140/

1010, António

GOlUC>S.

Guarda fiscal

Batalhno 11.° 2, 4.3 companhia: soldado n.? 152/1:977,
José Gomes.
Õ.:1. companhia : soldndo n. ° l1Oj2:400, Trifou Dias
FreL·o.
10.0-lioi

tério da G erra-La nir r~h Geral-P Repartição

Condecorados
com a. medalha militar da. classe do
comportumento
emplur, '01 coníormidado com as disposiçiieg do regulamento aprovado por ti 'c roto do 28 do
Sotcmbro do H117:
cclo.llu\' de

OU1'O

Guarda. fiso0.1

Batulh 011.° 2, 1." companhia:
s gundo cabo n.? 173/
~HO, Honriqu
Unto
ldado n.? LO/3m, Luis Carlos.
2.1\ compnnhia:
soldado 1l.0 157,467, hinr(!io Augusto
Sal' iva mnpaio.
:>,a eompanhia r soldado n.? 22 0, Serafim da Silva.
Guardo. naclonal republícana

Batalhão n.? 2, ó.a companhia: prim iro cabo n." 39/
'1:730, Manuel Fernandes Jorg .
Batalhão n. o 4, o tudo III nor: sargento aj udunto sub-ehefe d mú ica n.? 33, .A.bilio do ...Tascimonto' primiro sargento mú ico lo La elas
n.? 7/7, AJ~t6ni()
Joaquim
ogundo nrg nto mó ico do 3.& clusso n.? 97/
4 7, Joaquim Ti' ira.
Secção do p msionista : prim iro nrgonto músico d(
l,I' ela
H.O :34,
v 1'0 da ilva.
~ dnlbo. (1 prnto.
Serviço

do Torpedos FIxo

ornpnuhiu d t rp d ir
.To ' Pinto. [uurído.

guudo •

782
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Batalhão

N,o L'

do sapudores de oaiolnhos de forro

2,11 companhia: segundo sargento n." 145, João Francisco Machado.
Companhia de telograftstas

Sogundo

sargento

do praça

n." 1:17:>, Joaquim Miguel Alvos,

Esoola Militnr de Aviação

Primeiro sargento u. o 453 Luís Torcato Freire Curado

o sogundo sargouto n.? ü01, José Autuuos Boavlda ambos
da compauhín do tropas de aviação.
Regimento

de artilharia

1.n bataria : segundo sargento

n.· 1

arttfico sorrulhoiro-f

roíro n.? 37R, Manuel Jorge Júnior,

'1'-

•
n.O 4

Regimonto do a.rtilharia

2.a butaria : sogundo ~:1.rg nto n.? 1:247,

Ion-

0111'108

toiro.
Baturta

Segundo

sargento

do artilharia. do llosiçti.o
n.? ó18, Vcrgílio dos

Snntos 001'-

reia.
Regimento do oa.v,\lal'Ia n.· IS

1.° csquadr! o: segundos surgcntos n. o 1:~()0 ai varlor
dos Santos Indias o n." l:Bt;~, Abllio Lopes Curado LeiUto.

2,°

Rogimento do c, vularír,
osQUI1.(1!',o: primeiro
8:l.I'gl'lltO

'rrintlll.do

lO.' vompnuliia
cisco Correia,

:

S(lgull(lo

Regimonto

l l," compnnhin

.

rio.

nr.rentn

do infautnrh\

11,'
11

11.

8

3

.s, José

FI':w-

n,' ô

.rOI

II," 1::\70,

('''1111<10 :Ilw'nto

l.n ('olllpanhia:

'('''lindo

8ih a o ("'lindo urgi nto
MalllJIII l<'!'aTwi 'c'o,
~,"

(la

.TO!'''

(l

BI'lIll0,

Re zímento d infnntar1a

('Olllp.

minglll'R

11,°

Vilarcs.
Regim nto do infun

IbptillttL

a
7 lO,

n,e

dI

nldn:
nu)'m ,

Int

'('''111\(11)

n,O O

W'g'llllfo

tI' '

d

n,o

(01'11

l'O'('lItO

r :\0,

tojro

11,0

J" I' ti L
1: ,'3,

11,°

7:2 ,.1

(>

1»)0

2." Sério
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n.· 9
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a,-

companhia: primeiro sargento 1l.0 80, Av('lino Fornandos dos untos.
4,n companhia: segundo sal'g\ nto n.? 674, João Pinto
do Oliveira.
I

Rogimento

de infantaria.

n.· 10

1.a eompauhin : sargento
njndnnto
Joaquim J{odri~1I ~ e primeiro sargento

991, António
n.? 1:031, Florá-

D.O

I'io Albino.
~~,a companhia:
Carlos Bornes,

snrgcnto
.

:;('0"11111'10

n.O 628,

Amadou

n.'" compunhia : primeiro sargento n." 2, Alho)'to Augusto de Figucirudo Sarmento.
H.a companhia:
segundo sargento n." 44, José Manuel
Fernandes.
10.a companhia: primeiro sarg nto n.? 29, José Augusto do' Santos.
Regimento do nfantarla n. 11
prim iro argeuto n," 1:2 0, Ilerculuo
O

;>.11 companhia:
Jnimo Pires.

H.egimonto
1.
A ugu
.a

lhota..

d

infantaria. n,·

11

12.

.1 O!5I'·

comp inhiu : oguudo
Teix iiru.
Rogimento

surc 'Dto

de lnrnntarln

companhln : l'gundo
Aguiar Rib iro.
,a

d

u.

ompanhia

:

Carmo.
R

0"11 nd o

11.° U3D, Mauu ,1
n.· 13

nrg '. to

Regimento do infuntari
a

12

couipnnh! i : egundo sare nto n." 1:( \ {i}" quiel
t Apolin \ rio .
compan lia: ogundo arg nto n.? 7 ,Manllol Bi-

H.II

68;>, Armindo

n.O 14

tlr" nto

11.0

14, Jo 6 do

glmonto d infnntLlr1.u. n," 23
lll'im i;o snl'g. nto 11.° ~1, Jlonriqull

3,~ COlllp: nhin:

Pora.

oglmonto do infllJltaria n.- 32
VI cOl11[lunhia: prim iI'
i'o do LI c1l1s. c
n.O 140, 1\lv'lro \ugu to d

..
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Regimento de infantaria

2.·

órie

n.· 34

6.11 companhia: primeiro sargento n.? 498, Antoro Vnlontim.
Escola Militar

Quadro permanente:
da Rocha. Rafael.

segundo sargento n, ° 25, Adriano
Guarda. fisoal

DntaIbão n.? 2, 1.:1 companhia : soldados n,? 1:36/
1:411, Fernando Lopes Serrasqucíro ; n." 234/371,
Adrião Pereira, o n,o 25ü/701, José do Rosário • fatias.
2.8 companhia: soldados n." f>.4/1:570, Joaquim do
Barros Caldeira, o n.? 277/1:584, José Franci .co MeIão.
4.8 companhia: segundo cabo n.? 191/1:5ül, Manuel
da llorta.
Guarda. nacional ropublio

na.

Batalhão n." 2, 5.11 companhin : primeiro surg nto
n." 1/63, João Machado; primeiro cabo n." GiVô67, António de Oliveira j sogundo cabo n. ° 10flj3:87f>, AU~II. to
ReMIo
Folício ; segundo
cabo cornet iro n." 73/2:301,
António Alvos.
G. II companhia: primeiro cabo n. ° 207/4:7:35, João

Mariu 'I'cixoira Durãos ; sognudos cabos n.? 8/:)::nf>,
Ellsio Mendes da Oosta ; n.? 145/4:17li, !(nllll111 [un •

e n.? 204:/4:7 ~f)t Alfredo Gonçalves ; oldado 11.° 201/
4:748, rOSÓ do Oliveira.
Batalhão n. ° 3, 1." compnnhiu : segundo c: !lo clarim
n.? 15/4:434, li( rnnrdo Rih iro do Oliv ira; sold (lo
n.? 47/3: i19, António Duarte A7.OlIl 1; n." 1 9/:3:27.,
Daniol Gonçulves Vunh ca ; n." :.,~.~/:3:3'~, Filipe Frnncisco, (I n.? 2:30/3:1(\0, Leandro Manuel ingo.
2.- companhia: segundo sncg mto n." :J/ :,41:\, .lo. quim Augllsto 1\ reira ] (\b~10 j primeiro
t't 1>0: 11.° G/
H:397, Alfredo do Nn::l'imeuto,
H.O 'Ji{2:i :!, ,Jo: qui
:Moroira; Hogundos raho n. o :32/:~: G4, :\1),(rto 1 oh. lo
GOllV ia, o 11.° 85/3:727,
..lanlll'l Aln
(01T( in'
gllndo caho corn tciro n.O l~(i :3:077 .Iulllwl ?\rnrlÍn
Ln.jinh:t; soldadOR n.o 70/2:801., .To (I l't\rl'il'll
ntl'fcio; B.O nji\:f)3~),Múrio '}' 'i. (Ii!'. ; !l.O 10·>/8:1 ,1',' n<'Í 'co JosÍl 'ah c;a (Jo)'t1nj 11.° 1:U/3:0.)\
llHm n' ·ilel)
Pnrinhnj 11,° 19'
:15n, Filonwllo Pir(' ; n.O 1.1 :7;(,
Mn.nll 1 Ro(ll'i~lI( ., ( n. o 2· 1/4:0 f), ,J 'A n óni I.
3.1l companhia:
c"lIll,lo nho 11.0:1 / k07ti, \n óni )
1l1guC'iro j oldn(lo u. o :34/:3:3,>7, Jo () !'il)l'iro; n/' 4:2/
I'

1

2." Sôrie
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2:8G3, I idoro Gonçalves ; n." 58/2:864, Manuel Mon
dos; n.? 61/4:015. José Antunes ~lancir~s; n." 87/3:00~,
J osé Sebastião j n." 128/3:401, Francisco Vaz Carrolros : n.? 14[)/2:6G3, João Lopes Diogo; n." 170/3:688,
Manuel Bértolo j n, ° 171/3:168, António Rodrigues Castolo; n.? 182/2:961, Francisco Simão Domingues; n.? 184/
2:968, António Firm ; n. ° 1 /3:434., António Diogo j
D.O 203/3:177,
António Mica lo Coolho ; n.? 205/3:054,
Manuel Gil; n." 253/3:407, António José Valndares ;
D.O 2G6j3:841, João Boato ; n.? 267/3:842, Joaquim Pires; n. o 2 5/4:009, Domingos Pereira, o n. o 304/4:080,
Francisco Tomá Rodrigues.
4. a companhia:
egundo cabo n. o W/3:050, Manuel
Mónico ; soldados n,? 22/4:153, Joaquim Gonçalves, o
n.? 44/3:849, Francisco Jo, é Foito.
Batalhão n. ° 4, estado menor: segundo sargento músico do 2.a classe 11.° 45/2:430, Joaquim Alves, o soldado n. ° 71j315, José P r ira.
1.:1 corupanhia:
sogunto 'arg nto n.? 8/2:004, Carlos
do Pinho j prim iro' cabo 11.° 1:3j:..:OGO, Amador José
Ribeirinho, o D.O 14/66, Jo110 da Silva liv ira; segundo
cabo n." 20/1...0, Joaquim dn ilva I an lo; soldados,
11.° G7/115, :\lanu 1
01'1' ia Pinto, o n.? lf>J/250, Marcolino.
4.' companhia:
ognndo sargento n.? 7/101, '1' Imo
Afonso AiI' 8; vrim iro cubo n.? 11/2:11., Jo ó Vi ira;
ogundo c. bo n.? 188/1:11(;, António P(li:oto; soldados
0
11.
42jl:0:H, Jono I' rreira,
n,? 13,) 1:114, Domingos
Martins.
Batalhão n.? G, G.a companhi
: primeiro cabo 11/' 4'J/
2:191, Ladí lau Augu to; sold do n.? :H/;~:627, Alberto da Uva; n.? f)22:085, Jo 6 da Silva; D.O 37/
1:7G1, P idro Barbo a; n.? 70/3:127, l\Ianu ,I Píros, (}
n. ° 79;505, 1·ranci co Iont iro.
Batalhão n.? 7, 3.a
omp. nhin: prim iros cabos
n. o 97/3:474, Francisco 1. ntónio P 1m iro,
n. o 2 Gj
2:104, Mnnu I BnrrcÍl'h;
gnnclo ('nbos 11.° 17/2:U68,
Artur António ~:l.l'i!la: n. o :3 /1:246, Antóoio P dro
Lima; 0.° 51/2:0~>4, PPrO tI' lo P r ,ira Fino, o n.O U>4/
3:822, )Innu 1 Franci o d \ _loura; tloldudo!l n.O 11/
1:74ô, J 08Ú • lari P rdigão; D. o 27j3:f>l1 , S '1'1 fim Augu 'to j n.O 50/1:529, António Domingo
arrnj ln;
11.° 1 /3:74,
Jo
do n mo, ; lI.o 104 1:75,
{unuel
.A ugu to Torcato; n.o 143 1: lô, .Antóni (anuol hinu.;
11.° 1G7/1:73',
lo' o ln ício l' 'iticoiro; n.o 202/1:üG ,

786

ORDEM DO J:X&RClTO N.· 18

SI.' Série

Jaime Dias; n.? 242/1:864, Eduardo Correia; n.? 294/
2:230, Joaquim António Bilro, e n.? 303/1:667, Joaquim
das Dores Barrancos.
M.edalba do oobre
Grupo de esquadrilha.s de a.viaoão .Republioa»

Esquadrilha n.? 1 de observação:
338, Rui José Pereira.

primeiro cabo n.?

Esquadrilha de aviação de treino e depósito

Segundo sargento n.? 20, João Magro.
Regimento de artilharia

D.O

6

1.a bataria : segundo sargento artífice seleiro-correeiro
n, o 1:326, Santiago do Espírito Santo.
Regimento de cavalaria n.O 6

1. o esquadrão: segundo sargento artífice serralheiroespingardeiro n." 142, Francisco António Joel.
Regimento de·infautaria n.O 1

'7. a companhia:
Teixeira Tavares.

segundo sargento n. ° 202, Agostinho

Regimento de infantaria n.O 2
segundo sargento n,o 177, Virgílio

12.:1 companhia:
Teixeira Lopes.

Regimento de infantaria

n.· O

1.a companhia: segundo sargento músico de 3. a classe
n.? 1:600, António Joaquim Máximo Xavier.
Regimento de infautaria n.O6

La companhia: primeiro cabo músico n.? 1:064, Luis
Alfredo Figueiredo.
4.& companhia: segundo sargento n.? 35, António dos
Santos Fernandes.
Regimento de infantaria. n. o 9

1.& companhia:
Pereira.

segundo

sargento

n." 52, Valentim

Regimento de infantaria n. o 1~

2.a companhia: segundo sargento n.? 783, Germano
Felizes; primeiro cabo n.? 742, João Lopes.
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Regimento de infantaria n.v 16

5." companhia: segundo sargento n.? 248, Manuol do
Sousa Duarte Borrego.
Regimento de infantarla n.s 26

5.a companhia: segundo sargento
l\Iolquiades Leite da Silveira.

n.? 26, Henrique

Regimento de infantaria n.v 31

5.a companhia:
gusto Dias.

segundo sargento
_

n." 183, José Au-

Guarda nacional republioana

Batalhão n.? 1, La companhia: soldado n.? 169/9:568,
José Cândido.
3.a companhia: soldados n.? 89/10:004, João António
da Silva, e n." 119/10:607, Francisco Gomes Mendes.
4.a companhia: soldado n.? 140/9:574, Fortunato Alves Coelho.
Batalhão n.? 2, 1.11 companhia: soldados n." 99/5:475,
José Mestre Serejo, e n.? 158/5:361, Manuel Candeias.
2.3 companhia: soldados n." 23/5:179, António Martins Pinheiro; n. ° 59/5:542, Manuel António; n. ° 157/
5:289, António Gomes Sanches, e n,° 171/5:493, Ilorácio José de Magalhães.
4.3 companhia: segundo cabo corneteiro n." 47/946,
João António; soldados, n.? 85/5:532, José Alves Bicho,
o n." 10ó/4:676, João Pires Dona.
5. a companhia: segundos cabos n. ° 3412:307, António
José Alves Machado, o n.? 106/4::086, .Jaimo Lalanda ;
soldado aprondiz de corneteiro n. ° 30/ó:142, Jos6 Custódio Gonc;alves; soldados n." 15/4:018, Joaquim dos
Santos Barbara;
n.? 18/5:0G9, António Ferreira;
n.?
2G/l:655, Hermenegildo Carrasco; n." 40/5:341, Francisco Paredes; n. n 59/4:923, J oaq uim Martins; n. ° 62/
5:042, Miguel Guinapo; n. ° 69;5:523, Tom6 dos Santos; n. ° 79/4:869, Augusto Soares; n. o 85/2:521, António Teixeira; n,° 117/5:485, Carlos Canteiro dos Santos: n." 131/2:785, Adão da Silva Moreira; n." 133/
5:31G, Jos6 Francisco Lameira; n.? 159;5:100, Manuel
Viegas; n.? 176/4:818, Alfredo Barreiros; n.? 178/4:520,
Gregório do Sousa, o n, ° 179/3:038, Josó Joaquim
Vieira.
6.a companhia: segundos cabos n." 203/4:755, José
da Costa Gouveia, e 11.° 210/5:571, Manuel Joaquim Lagoas; soldado aprendiz de corneteiro n.? 71/4358, An-

788

ORDEM DO EXERCITO N.· 18

2.' Série

tónio Carlos; soldados n.? 13/4:152, Manuel Marques
Bica; n ,° 16/5:527, Manuel Lopos; n. ° 33/3:485, J oaqoim Mendes de Brito; n.? 43/4:234, Fraucísce Coelho;
n." 62/5:205, António da Rosa; n.? 67/3:599, Álvaro
Baptista de Sousa; n.? 78/4:883, Manuel Gavinhos; n ,"
84/4:534, João José Afonso; n.? 87/4:652, João Ferreira Patrício; n.? 111/4:394, Joaquim Fernandes Magro;
n. ° 143/4:845, Francisco Monteiro; n. o 157/5:281, Ramiro Mendes; n.? 1G6/5:057, Jorge Mauucl Heitor ; 11.°
182/5:163, Alberto Jóia; n.? 184/3:574, José Joaquim;
n.? 187/5:291, António da Horta Mancos, e n." 214/
4:747, Manuel Joaquim Cunha.
,
Batalhão n. ° 4, estado menor: primeiro sargento músico de 1.& classe n.? 70/1:614, Jácome António; segundos sargentos músicos de 3." classe n. ° 11/1:546, Filinto
Alberto; n." 46/3:044, Artur Romano da Silva e n.? 96/
2:782, José Pereira de Sousa Guimarães.
1." companhia: soldado corneteiro n." 34(2:716, Jos6
Maria; soldados n,o 90/347, Francisco Ferroira dos
Santos Malta; n.? 97/2:642, Carlos da Silva Marques;
n," 100/2:761, Manuel Corroia; n.? 101/2:870, José Pereira Leito Lamosa ; n." 106(2:730, Francisco de Sousa;
n, ° 116/2:762, Joaquim Pereira Mota; n, ° 124/310, Hermenegildo Augusto Guorra ; n." 151/2:912, José Pore ira;
n." 159/2:949,
D.O 155/2:928, Edmundo Mondes Braga;
José da Costa; n. ° 165/2:905, Francisco Ferreira o
n." 184/280, Alvaro Silva Maia.
4. II companhia: segundo cabo n. ° 187/3:069, Francisco
José Flores Vilar; soldados n .? 50/2:01(), António Fornandes Brandão; n, o G6/3:170, Abílio Pinto Leal; n. o G9/
3:117, Vorgílio Gonçalves; n.? 80/2:794" António Vieira
da Silva; n. ° 81/3:050, Domingos Gomos Sogudãcs :
n. o 82/2:511, Manuel Teixeira; n. ° 90/2:790, António
Joaquim Pomandes ; n.? 02(2:609, Jorge Gomes; n." 10-:1,/
2:614, Alberto Ilenrique ; n.? 119/2:067, Casimiro Dias
Nunes; n.? 130/2:395, Luís Morais; n.? 138/2:4:30, António Coutinho Pereira; n." 151/2:848, João do Oliveira;
n." 155/2:860, Bernardino de Oliveira. e n.? 194/1:080,
Manual Domingues.
Batalhão n,° 5, 6. a companhia: soldados, n. ° 6/3:288,
Josó Manuol ; n.? 32/3:524, Domingos Augusto Vicente;
n." 49;2:540, Manuel Pires; 11.° 53/2:983, Manuel da
Silva Chiquclho ; n.? [l5/3:200, Manuel Mndeiru : 11.° [>7/
3:177, José Maria; n." 62/3:088, Vitorino Gomes; n.? 64,/
3:213, Armindo Pedro; n." 65/2:564, Raúl Pinto; n." ü7·
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3:240, João Ferreira Coelho; n.? 68/2:5G7, Adelíno Montoiro; n." G9j2:593, João Gouveia; n.? 72/3:380, João
Pinto Gasalho ; n. o 8.1/3:422, Luís Madeiras; n. o 87/
2:952, José de Paiva; n.? 91/2:797, Aníbal Pereira;
n." 92/2:767, José Palmeira; n.? 94/2:770, Bernardino
José Ferreíra ; n.? 96/3:461, António do Nascimento;
n.? 112/1:148, João dos Santos Pinto; n.? 118/3:029,
José Joaquim Rapula Lopes; n. o 122/1:965, António de
Seixas; n.? 132/3:G74, José dos Santos e n.? 142/2:113,
Eugénio Vasco.
Batalhão 11.° 7, 3. a companhia: sogundo cabo n. o 86/
3:45G, Francisco Serrano; soldados, n. ° 15/3:380, António Cândido Fernandos; n," 36/3:306, Francisco António e n." 156/3:797, João António Felisberto.

11.

0_

Minislél'io da Guerra - 3.a Direeção Geral- 5. a Repartição

Declara-se que em harmonia com o artigo 43.0 do
rogulamento para o ensino de esgrima no exército é conferida a classificação do campeão militar de espada e
sabre no ano do 1926 ao tenente de artilharia José Guilhorme Duarte Porry do Almeida e Brito.
É, itos de trinta díus

,

Pelo Consolho do Recursos correm éditos do trinta
dias 11 contar da data da presente Ordem citando o alferes
do infantaria António Saraiva para, querendo, apresentar contestação, tendo vista dôste procosso ou seu renrcsentauto na secretaria do mesmo Conselho, como 1'0~orrido que é num processo de recurso que no mesmo
pendo, em que é recorrente o sargento ajudante n.? 106,
da 9." companhia do regimento de infantaria n. o 19
Adolfo Afonso, que recorre da promoção a alfefes do
sargento ajudante do regimento de infantaria n.? 16 António Saraiva, promovido pela Ordem do Exército n.? 14,
2.1\ série, elo 17 de Julho de 1926.

ObituárIo

Hl21
Outubro
1!l23

17 -

T'eneuto (lo infnn tnri n Octaviano

nOl':('lllhl'()21--CaJlit~w ruil ivinnn do reserva
- .Iosé Nunes,

Soares

dOB

Santos.

do inf'antaria.Joa'luim
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1926
Agosto

15 - Alferes, reformado, António do Amaral.
23 - General de divisão, reformado, Arnaldo Belisário
Barbosa.
»
24 - Capitão, na situação de reserva, José Ferreira.
»
25 - Coronel, reformado, Guilherme Augusto Gomes Pereira.
Setembro 1- Major, reformado, Augusto César Fcrroi ra Carvela
»

Rectificações
Na Ordem do ExércUo n.s 15, 2.· série, do corrente ano, p. 612,
I. 32, onde se lê: ,,2.· Roparticão»,
deve ler-se: ,,3.' Repartição»;
p. 613, 1. 1, onde se lê: ,,3." Repartição»,
deve ler-se: «2." Repartição».
Na Ordem do Exército n.s 17, 2.· série, do corrento ano, p. 693,
J. 33, ondo se lê: "Carlos Anjos Quintiuo», deve ler-so: Carlos
Angelo Quintino,,; p. 695, 1. 30, onde se lê: «Cruz s, devo ler-se :
«Costa»; p. 701, 1. 16, onde se lê: «Augusto", devo Ier-se : «Artur»; p. 704,1. 9, onde se lê: «da Silva», deve ler-so: «de VaseoncPlOS»; p. 705, 1. 16, onde se lê: António Joaquim Fabião Júnior»,
deve ler-so : António Joaquim F'ab ião»; P: 713, 1. 38, onde 00 l
«do artilharia",
devo Ier-sc : «de infantaria"
ê

António Óscar de Braqoso Cm'mona.
Está conformo.
Pelo Ajudante General,
O sub-director,

:

N.O 19
DA GUERRA

MINISTERIO

30 DE SETEMBRO DE 1926

ORDEM

DO
(2.a

EXÉRCITO

Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

Ministério' da Guerra - f

.3

Direcção Geral- P Reparlição

o Govêrno da República Portnguesa, sob proposta do
'Ministro da Guerra, decreta que, nos termos da lei
n." 1:817, de 12 de Agosto de 1925, e decreto n." 11 :807,
de 30 de Junho do corrente ano, se pagno o subsídio
mensal de M a D. Rosa dos Santos Cardoso Graça e
Cruz e seus filhos Enoida Júlia de Lourdos da Braça
e Cruz, Sofia Luísa da O raça e Cruz o 1\1 árío da Graça
e Cruz, na qualidade de viúva e órfãos do major roformado José Fernandes da Graça e Cruz.
O Ministro da Guerra asshn o tenha entendido o faça
executar. Paços do Govêrno da República, 25 de Setembro
de H)26. - António Ó.~car de Fragoso Carmona - JJ[anuei Rodrtquee Júnior.
lliuislério da Guerra - Rrparlição do Gabinete
Decreto n.· 12:397

Atendendo 3.OS relevantes serviços prestados em Campanha contra inimigos estrangeiros, tanto em Afdca
como em França, pelo general Manuel de Oliveira Gomo
da Costa:
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Em nomo da N ação, o Govõrno da República Portuguesa decreta, para. valor como lei, o soguinto :
Artigo 1.0 E promovido ao pósto de marechal do exército o goneral Manuel de Oliveira Gomes da Costa.
§ único. O põsto de marechal do exército é considerado de hierarquia
superior à de general no exército e
igual à do almirante na marinha.
Art. 2.° Os vencimentos do marechal do exército serão
4.000a mensais, livres do qualquer imposto ou dp(ltu;:ão.
§ único. Êste oficial general, quando sair dr Lisboa
por motivo de serviço. torá a ajuda de custo diária de
80tS no continente I' 120b nas ilhas adjacentos, som q ualquer limitação de prazo.
Art. 3.° O marechal do exército tem as honras militares o a competência
disciplinar
dos comandantes
de região militar, se polus funções que dosompcnhur
lho não
forem atribuídas outras suporioros ; usará como distintivo
do sou posto três estrêlus do ouro.
Art. 4.° Fica revog-ada a lcg-i"ltu;:ão em contrário.
Determina se portanto a todas a-; autoridades
a qupm
O conhecimento
e execução do presente decreto com fôrça
de lei portoucor o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como 1101(' se contém.
Os Miltistros do todas as Roparticõ-« o façam imprimir,
publicar e correr. Dado nos Paços do Govõrno !ln {{(\PÚblicu, om 30 do Setembro
de 1!):!II.-.I1Ilióllio Ó8('al' de

Fraqosa Carmona - JJ((1l11el HOI/n·[JItf'.,q Júnior
Juâo
José Sinel de Cordes - Jaime Afreiiro
Abilio .J11/.rJ/{.~to
Valdêe de Passos c Sousa
João Belo -s-Artur Ricardo
Jorge-Felisberto

.Alves Pedrosa,

2.°_ Por decretos de 18 do corrente mês:
MinistrrlO da Guerra - I.II D,mção Gml-

2. a Repartição

Nula o de nenhum efeito a parte do decreto de 7 de
Agosto do corrente ano quo passou à situação de !.i II pranumorário
o tenente COl"O 111,1 do infantaria Celestino Júlio
Garcia nomes,
nos termos do urtigo. lf)7. ° do rt'glllamonto literário do Colégio ~lilitLlr, vi~to não lhe f;('r aplicável o r('ferido artigo, dovendo sor considprado
desde
esta data no quadro de comigSõt'H, nos termos do § ~.o
do artigo LOdo d('creto n. o 12.1li2, de 21 do Agosto do

H126.
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Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n ." 5:570, de 10 de Maio de 1919,
alterado pela. lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920, e
despachos
ministeriais
posteriores,
:1OS
oficiais do serviço de administrnção
militar ao diante nomeados :
A contar de 20 de Maio do corrente ano, ao tenente
miliciano Leonel Pereira da Cunha, e a contar de 13 de
Julho do mesmo ano, aos tenentes Serafim Jacinto dos
Santos, José Antunes dos Santos Neves e António Dias
Leite, por terem completado 8 anos de serviço efectivo
como oficiais.
Quadro da arma de engenharia

O tenente adido António Pires de Carvalho Júnior,
que, de regresso
do ~liQistério das Colónias,
se apresentou em 11 do corrente mês.
AdidoS

Nos termos do n.o·3.0 do § 1.0 do artigo 60.° do decreto n. ° 12:017, de 2 de Agosto do corrente ano:
Tenentes-coronéis:
do serviço do administração
militar, da guarda nacional republicanayJ
osé Mariu Freire j
da guarda
fiscal, Pedro Alexandre
de Carvalho, e do
secretariado
militar,
em serviço nesta guarda, António
Francisco da Costa Júnior.
Majoros do serviço de administração
militar, da guarda
nacional republicana,
José Cardoso da Silva e João Bapti" ta ;\Ioniz Ferreira.
Capitães : do serviço do adminietracão
militar, da guarda nacional
republicana,
Artur
Armando
do Magalhães Corroia, Augusto Cam pilho de Lima Barreto,
Rui da Rocha Meudouça Camões,
Alfredo l\1arques de
Mendonça. Carlos AUlCusto de Figueiredo Ribeiro e milicianos Beujauiim
Rodrigues
Coelho e Francisco Hermoucgildo Calado;
da guarda fiscal, Jorge Carlos da
CORta e Flávio Nunes de Sampaio,
o do secretariado
militar, da guarda nacional republicana,
Joaquim José
Magro.
Tenentcs : do serviço do ndministração
militar,
da
guarda
nacional republicana,
Vl'rgílio da Silva Santos,
Joaquim Eugénio de Castro Rodrigues Soares, José António da Cesta, o milicianos Mnnuol Esteves Cardoso e
Francisco Pinto Amurai, o da gunrda fiscal, :\1a.lUel Rodriuues Aguincha, Autonino de Figueiredo Silva e Filipe
dos Santos Miranda ;\lontonegro.

ORDEM DO EX~RCITO N." 19

de

Nos termos do § 2.0 do artigo 4.0 do decreto n.?
21 de Agosto do corrente ano:
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12:162,

Canitães : de infantaria
António Soares Andrea Ferreira: Belmiro Augusto Vieira Feruaudos,
Alfredo Correia N obre e Manuel Teotónio Borgos ; de artilharia,
miliciano, Alvaro Cabral; de cavalaria Celestino Augusto
da Costa; de engenharia Henrique Mora; médicos Carlos
Roberto
Xavier da Silva e Aires de Mendonça Lencastre Pinto de Sousa Coutinho Montenegro;
do serviço de
administração
militar Adolfo Moreira de Freitas, e do
quadro auxiliar
de engenharia
Ernesto Videira c Joaquim da Silva Delgado.
Tenentes:
dê infantaria António Pires da Silva, Lino
Augusto Leão Teixeira, Fernando de Carvalho 'I'ártaro,
João :\1aria Esteves, e milicianos António Ferreira,
Carlos do Ascensão e Celestino Sisonando Baptista;
de artilharia Carlos Marques Magalhães, Filipe Gomes Vieira,
Manuel de Almeida
de ~\.vi ln., João do Sousa Soares,
Josó Maria da Silva Guedes Júnior,
Eugénio Pequito
Caldeira Pires, Jacinto Henriques
de Paiva Simões, Jorge Augusto
Segurado
de Castro o José Pedro Perestrolo de Barros Moura Freire de Mcnoses ; de cavularía
Vasco Fernando
Lopes e Américo dos Santos; médico
miliciano Joaquim Subino da Costa ; do serviço de administração
militar Amílcar Regala Corroía, José Antunes
dos Santos Neves. Joaquim da. Silva Neves, Luís Alberto
Soares de Moruis Carvalho, c milicianos Aníbal Goncaly('s da Paixão, José Martins dos Santos Loureiro,
Ilonziquo Rocha, Joaquim de Sousa Duarte Borrego e Leonel Pereira da Cunhn, (' do secretariado
militar Francisco
da Silva Viegas o Aníbal Falcão.
Alferos : de infantaria .Joag tlim Pedro Alexandre
Borges, Manuel Matias Júnior, Plácido António da. Cunha
Alves, José Bentos Pimenta, Jorge de Figueiredo e Luís
Guerreiro Padilha do Castro ; de artilharia. Tadeu Lopes
da Silveira e Humberto da Silva Delgado;
dEI cavalaria
Diogo Hog6rio dos Rcis Temudo ; do secretariado
militar
Bernardino
da Silva Carvão o do quadro auxiliar de
engenharia
Joaquim Isidoro Miguens.

o capitão do serviço do administração militar da 5.a
Ropnrticão
da 2 a Direccão G0ral do Ministério da Guerra, Vergílio Pereira da Costa, por lho tor sido concedida
Iicença ilimitada. desde 15 do corrente mês.
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Reforma

O coronel, na situação de reserva,
Alexandre
J osé
Sarsfiold, por ter atingido o limite de idade, nos termos
do n. o 2. o do artigo 3. o do decreto de 25 de Maio de 1911.

S.O_·Por decretos do 25, do corrente mês:
,

Ministério da Guerra - ta Direcção Geral- 2. a Repartição
Concedidas
as vantagens
do § único do artigo 6.0 do
decreto n." 5:570, de 10 ele Maio de 1919, modificado
pela lei n," 1:039, de 28 de Agosto de 1920, a contar
das datas que lhes vão designadas,
aos oficiais em seguida mencionados:
Infantaria
Tenente-coronel
Luis Carlos de Almeida Cassassa, no
quadro da. arma, desde 11 do Novembro
do 19~5, por
ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial
necessário para. o primeiro aumento de 10 por conto sôbro o sôldo;
Capitães : Carlos Augusto 'I'avaros de Andrade, no regimouto de infantaria
n.? 5, desde 15 do Novembro de
19~5, e João Augusto Fontes Peroirn de Melo, na direc.ção da arma de infantaria,
desde ~ de Setern bru do corrente ano, por terem completado
o tempo de aorviço
efectivo como oficial necessár-io para o segundo aumento
do 10 por conto sõhro o sôlrlo, e Jorge Dias ela Costa,
do serviço do estado maior, dosde 15 de J anoiro, e J osé
Luís Gonçalves, no rr-gi mento de infantaria D.O 28, desde
1 de Novembro de 1924. por terem completado o tempo
de serviço efecti \'0 como oficial necessário
para o primeiro aumento do 10 por conto sõbre o sôldo;
Tenentes:
miliciano elo quadro especial, Fernando Eugénio ela Costa Vieira, no regimento do infantaria n.? 23,
desde 1 de N ovombro de 192!, ficando nula e de nonhnm ofeito a parto elo decreto de 20 de Junho do 1925
que lho concedeu as mesmas vantagens;
miliciano do quadro especial David Cirilo Leitão Gonçalves, no 1.0 grnpo
de metrnlhadorns,
desde 22 do Fevereiro
de 1925; Abel
Cotrim Maia, no regimento de infantaria n. ° 22, Vasco
Gorlfroy do Abreu de Lima, no regimento de infantaria
.n.o 1, O Júlio Lopes Custódio, no regimento de infanta-

796

ORDEM DO EX~RCJTO

N.· 19

2," Série

ria n. o 11, desde 6 do Maio de 1925, ficando nula o de
nenhum efeito fi parte dos docrotos de 19 de Setembro,
27 de Junho e 19 do Setembro de 1925 que respectivamente lhes concederam
as mesmas vautagens ; miliciano
José Rafael Sampaio, no regimento do infantaria n.? 9,
desde 16 de Janeiro;
miliciano Joaquim
Zuchelli Pinto
Tavares,
no regimento de infantaria n ° 10, desde 22 de
Junho;
João Augusto Geraldes,
no regimento de infantaria n. ° 16, desde G de J 1I1ho do corrente ano; António
Monteiro de Sousa, no regimento
de infantaria n. ° 1;
João Vitorino Soares Durelas, no reginH'uto de infantaria n." 5; Joaquim
7\Iil':lnda, na Casa de Reclusão do
Governo Militar de Lisboa; Maurício Correia de So-rsa,
no rcgiineuto de infantaria
n. o 3; Porftrio
Manuel do
Paiva, no rogimento de infantaria n.? 8; Alfredo Ncves ,
no regimento
de infantaria
n.? 35; António Augusto
Afonso, no regimrnto do infantaria
n.? 18; José Filipe
de Campos,
na disponibilidade ; Arnaldo .Iosó do Amaral, no regimento de infantaria
n.? 21; Luís Augusto
dos Santos, nu guarda nacional republicuna ; Romeu Aloxandre de Aguiar, no rogimonto ,de infantaria n." 3J;
Fer-nando elos Santos Costa, no rogimcnto de infuntaria
n.? 23; Gabriel :\tal'tin~, no distrito
(lo recrutamento
n." 3; João Duarte Poroiru, na guarda naeional republicana; Miguel Cristóvão do Araújo, no regimento
de iufantnrla
11.° 25; José Raúl Ramalho
Fernandes,
no 1'0gimcnto de infantaria n.? 14; António da Ro-a Júnior,
no regimento
de infantaria n.? 4-; Josó du ~i1va Lopes,
no quadro da arma; António Mntoso Poreira, no l'Pgimonto do infantaria u.? 21 ; Manuel de Matos, no quadro da arma; Acácio António Massa, no l'<.'gimonto do
infantaria
n." 10; Francisco Pires, no regimeuto \10 infantaria n.? 21; Luis JOHé do Figuoiredo, no rC'~illll'nto
de infantaria
TI,o 21; Abílio da Assunção Lorena, na
gun.rdu nacional
repub lir-ana ; F'rancisco
Robalo,
na
guar du fiscal; José António do Morais, no rogimonto do
infantaria n,O 30; Álvaro da Silva TÔl'res, no regimento
de iufantariu 11.° 18; .Josó :\lnria Bl'ús, no regim('nto de
infantaria
n,O 11; :\fanncl Josó ]<~stoYes de F'igUt·j[·rclo,
na disponibilidado
fH7.('ndo sel'\'ko no l'rgimentll do infantaria !l.o 19; Jouquim Tomás Bramão, !lO I'rgiowTIto
de infantaria
11.° 30;
Frflnci!lco dos AnjoR F'all~tino. lia
guartla nacional l'epuhli(:ana;
António Ân::;nsto Pó\'oas,
no rl'gilllento de infantaria. u.O 18; .Júlio Albano de 1fntos, no ngimento
de infalltaria n.O 9, desdo 13 de Julho
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do corrente ano, por terem completado o tempo de SOl'viço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sôbro o soldo.
Concedidas
as vantagens
do que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? ó:ó70, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
a coutar de 13 de Julho do corrente ano, aos oficiais de
artilharia
om seguida mencionados:
Tenentes:

Manuel

Abr=u, em dispcníMontes, no regimento de

da Encarnação

bilidado ; João Ribeiro Baptista

artilharia n. ° 4_; Gualdino Ribeiro Guimarães
de Passos,
no regimento
do artilharia
n. ° 5; Firmo Gam bini da
Costa Gomes, no regimento
de artilharia
n.? 6; Luis
Esteves e João Teles da Silva Palhinha, no regimento
de artilharia n." 8; João Dias Garcia, no regimento
de
artilharia
de montanha,
o Mário Augusto de Assunção
Meneses, no quadro da arma, por terem completado
o
tempo de serviço efectivo como oficial necessário para
o primeiro aumento de 10 por cento sõbro o sõldo.
Concedidas
as vantagens
de quo trata o § único do
artigo 6.° do decreto u." ó:[)70, de 10 de l\faio de 1919,
modificado vela lei n.? 1:0;)<;), de 28 de Agosto de H):!O,
ao tenente do cavalaria António
Marques de SOURa Rosa,
ajudante
do gcnorul iuspvctor
superior
da administração do exército, dosde 20 de Julho de 1020, por ter
completado
o tempo de serviço necessário para o primeiro aumento do 10 per cento sõbro o soldo.
Concedidas
as vantagens
do que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." ó:ó70, de 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n.? 1:0:30, dn 28 do Agosto de 1020, e
despachos ministeriais
posteriores,
aos seguintes oficiais
do serviço elo udminiatração
militar:
Desdo 13 de Julho do corrente ano; aos tenen tos José
Luís Ferreira o Arnaldo Mota; desdo 6 o 20 de Agosto
do m-smo ano, rcspcctivumcnto,
aos tenentes
Jouquim
de M 010 Póvoa e AI bcrto Canodo de Miranda, por terem completado 8 anos de serviço efectivo como oficial.
Colocados no quadro da arrua <lo aeronáutica
nos termos do artigo 4. ° do decreto n. o 12: 1 G2, de 21 de Agosto
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último, ficando adidos aos quadros das suas armas ou
serviços do origom, nos termos do § 2.° do mesmo artigo, os seguintes oficiais:

,

Tenentes-coronéis
: de artilharia
Norbcrto
Ferreira
Guimarães,
e de engenharia
Pedro Fava Ribeiro do Almeida.
Majores: de infuntnria António Jacinto ua Silva Brito
Pais; do cavalaria
Salvador Alberto du Courtills Cifka
Duarte e Francisco
Xavier da Cunha Aragão;
(I de engenharia José Manuel Sarmento
de Beires.
Capitães:
do infantaria
Luís Carlos da Cunha e Almeida, Jos6 Barbosa dos Santos Leite, Alfredo Duvalo
Portugal,
Olímpio Pires Ferreira Chaves, Carlos Esteves
Beja, Carlos Fernando
da Cunha o Almeida, José Pereira Gomes Júnior e J os6 Pedro Pinheiro Corroia; do
artilharia
Angelo Arnaldo Felgueiras
de Sousa, e miliciano do quadro especial António Rodrigues Alves; de
cavalaria Teófilo J08ó Ribeiro da Fonseca, João Luís do
Moura, António de Sousa Maia, AlbortoLelo
Portela,
Alfredo
Deslesq no dos Santos Sintra, João Barata Salgueiro Valente,
Fruucisco
IIigino Cruveiro Lopos, Anselmo de Matos Vilardcbú e miliciano do quadro especial
.Iosó Francisco Antunrs Cabrita; do engonharia Mário
da Costa França o José Machado de Barros; e do quadro
dos picadores militares Eduardo do Rosário
Gonculves.
'I'enontes : de iufuutat ia António do Oliveira Vie;;as,
António
Ayaln Pinto Queiroz
Mouronegro,
Prancisco
Aníbal Pinheiro do Sousa Larchor,
Frcdoríco
da Conceição Costa, Eduardo Lõbo dos Santos Mouoira, o milicianos José Manuol Mondonca
e Frederico
Coelho de
Melo; do artilharia
Carlos Folner Arautos Pedroso o miliciano António GOI1Zàg'a Pinho; elo cavnlariu
Jonquim
Tedim de Sonsa Lõho, úlval'f) Herculano Pinho da Cunha,
Joaf]uim Sérgio da Silya, Celestino Pais Ramos, João
Paulo .A ragão, José Maria Brandão
do Brito o :\f::tnuol
Pereira Cardoso, e mil.cianos António Fernando Pedroso
Quar0S11Hl. e do quadro especia l Manuol de Barros Amado da Cunhn; do serviço de administrncão
militar Jorge
l\fett>lo do N ápolos Manuel o António Dias Leito.
Alferes de infantaria
Jorge Vasconcelos
de J.vila.
Regressa à S11a arma do origem, nos termos do ~ 2.°
do artigo 28.° da loi n.? 708, do 31 de A,!!:osto elo HJl7,
o coronel do corpo do estado maior Júlio Ernesto de
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Morais Sarmento, por nela ter atingido o referido põsto,
em virtudo do disposto no artigo 463.° do decreto de
25 de Maio de 1911.
Estado

maior do exército

Exonerado de choíe, a seu pedido, o general, adido
ao quadro do generalato, João Pereira Bastos.
Chefe, o general João José Sinol do Cordes.
Exonerado de quartel-mestre general, a seu podido, o
genoral, adido ao quadro do generalato, Roberto da Cunha
Baptista.
Quartel-mestre general, o general Amílcar de Castro
Abreu e Mota.
Conselho

de Recurscs

Coronel, O tenonte-coronol do secretariado militar Jos6
Carlos Afonso Barroso, nos termos do artigo 1.0 do decreto n." 1~:162, de 21 do Agosto do corrente ano.
Supremo

Tribunall1Iilitar

Major, o capitão do secretariado militar Francisco de
Paula Pacheco, nos termos do artigo 1.0 do decreto
n.? 12:1G2, de 21 do Agosto do corrente ano.
Govézno

Milita.r de Lisboa

Major, o capitão do secretariado militar António Maria
Gouzagn Pinto Júnior, nos termos do § único do artigo 14. do decreto n." 1j:1G2, de 21 de Agosto do corrente ano.
0

Quadro da arma de infantaria

Tenentes·coronéis, os majores João José tla Piedade
Guerreiro, João Inácio Guerreiro, Francisco Martins
Ferreira, Afonso Hom-iquo lhl'oC'itos Pinto, J osó "Martins
Carneira, António Henrique Simões de Sousa. Manuel da
Cunha Paredes Júnior, Fernando .vlvaro de Almeida
Carvalho o J úlío César Gil Iglesias, todos nos termos
do § único do artigo 14.0 do decreto n." 12:102, de 21
de Agosto do corrente ano.
Quadro auxiliar

dos serviços

de artilharia

Alferes, os sargentos ajudantes António de Sousa Brites e Augusto Mendes Ribeiro, ambos nos termos do
.§ único do artigo 1-1.0 do decreto n.? 12:162, de 21 de
.Agosto do corrente ano.
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Quadro da arma de cavalaria
Coronel,
o tenente coronel Manuel Umbelino Correia
Guedes, nos termos do artigo 463.0 de decreto de 25 de
Maio de 1911.
Tcnente-coronel,
o major Eduardo Augusto de Oliveira
Pessoa, nos torro os do § único do artigo 14. o do decreto
n. o 12:162, de 21 de Agosto do corrente ano.
Capitão,
o tenente
tI ntónio
Mendes Júnior, nos termos do § único do artigo 14.0 elo decreto ,11.012:162, de
21 de Agosto do corrente ano.
Regimento de sapadores de eamínhos de ferro
Coronel
comandante,
o tenente-coronel,
comandante
interino,
Raúl Augusto Esteves, nos termos do § único
do artigo 14.0 do decreto n.? 12:162, de 21 de Agosto
do corrente ano.
.
Distrito de recrutamento e reserva n.s 18
Tenente-coronel,
o major António Amadeu Rodrigues
do Sousa, nos termos do § único do artigo 14.0 do decreto n." 12:162, de 21 de Agosto do corrente ano.
Quadro dos oficiais milicianos
tnscrí tos na eacala dos sargentos do secretariado militar
Capitão
miliciano,
o tenente miliciano de artilharia
José Alves Correia e Silva, nos termos dos artigos 4:39.0
e 433.0 do decreto de 25 de Maio de 1911, contando a
autiguidado
desde 1 de Julho do corrente ano.
Quaclro de comissões
Coronel,
o tenente-coronel
de engenharia,
do mesmo
quadro, António Alfredo do Magalhães Corroia, nos termos do § único do artigo 14.0 do decreto D. o 12:1G2, de
21 de Agosto do corrente ano.
Tenente-coronel
J OSÓ Bernardo
da Costa Restolho e
capitães João Xavier do Paiva, JOS0 Bernardino Ribeiro
Júnior e José do Rosário Júnior, todos do secretariado
militar,
nos termos da alinoa e) do § 2.° do artigo 1.0
do decreto n.? 12:162, de 21 de Agosto do corrente ano.
Adido ao quadro
Tenente-coronel,
o major de infantaria,
adido ao quadro, António Joaquim
de Almeida Valente, nos termos
do § único do urtigo 14.0 do decreto n." 12:162, de 21
de Agosto do corrente ano.
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Adidos

Coronéis,
os tenentes-coronéis
de engenharia,
adidos,
com licença ilimitada, João Alexandre
Lopes Galvão, e
em serviço no Ministério das Colónias, Manuel Gonçalves da Silveira Azevedo e Castro, ambos nos tormos do
§ único do artigo 14.0 do decreto n.? 12:162, de 21 de
Agosto do corrente ano.
Coronéis graduados,
os tenentes-coronéis
de cngenharia, adidos, em serviço no Ministério do Comércio e Comunicações,
graduado,
António Carlos de Aguiar Craveiro Lopes e J oaq uim Maria Valente, ambos nos termos do § único do artigo 14.0 do decreto n." 12:162,
de 21 de Agosto do corrente ano.
Tenente-coronel
graduado, o major de infantaria,
graduado, adido, em serviço no Ministério
das Colónias.
António Ferreira
Neves, nos termo R do § único do artigo 14.0 do decreto n.? 12:1G2, de 21 de Agosto do
corrente ano.
Os tonentes : do cavalaria
Teófilo Duarte, e do regimento de cavalaria n.? 7, José Martins de Campos Ferreira, por torem sido requisitados
para desempenhar
uma
comissão
de serviço dependente do Ministério das Colónias, o primeiro
como governador
do distrito autónomo
de Timor e o segundo cm comissão extraordinária
no
mesmo distrito, nos termos do artigo 7.° do decreto de
20 de Novembro de 1914.
Disponibilidade

O tenente de infantaria,
adido, Bernardo Pelicano de
Brito e Abreu, que, de regresso do Ministério do Interior, se apresentou
cm 10 do corrente mês.
Reserva

O coronel do quadro da arma de artilharia
Frederico
Guilherme
Ferroiru de Sousa, nos termos do n. ° 4.° do
artigo 2.° do decreto de 25 de Maio de 1911.

4. o - Por decretos do 30 d3 corrente mês :
Ilinisltrioda Guma- Repartitl0

do GabillPI.

Demitido do serviço do exército. nos termos do artigo 1.0 do decreto com fôrça de lei n.? 12:018, de 2 de
Agosto último, o capitão do iutantaria
Alberto
Sobes
Pedro de Sá e Melo.
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Separados do serviço do exército, nos termos do artigo ::lo o do decreto com fôrça do lei n, o 12:018, de 2 elo
Agosto último, os tenentes miliciano do infantaria elo
quadro especial José Joaquim Clemente Rodrigues e
reformado António Dias Heitor.
Reformados nos termos do artigo 2.0 do decreto com
fôrça de lei n.? 12:354, de 22 de Sotembro último, o capitão médico Carlos Alberto Roi Leitão (l o tononte médico miliciano .Jacinte de Freitas Morna Júnior.
Reformados: nos termos elo artigo 4.0 do decreto com
fôrça do loi n.? 12:018, de 2 do Agosto último, o capitão de infantaria Mário Botelho Mata o Silva, e nos termos do artigo D,o do mesmo decreto os oficiais adiante
indicados

:

Coronéis: de infantaria ,Manuel Joaquim Alves de
Brito (3 António Augusto Alvares Pereira e do quadro
dos oficiais médicos, Carlos Alberto Lo]»S do Almoida.
'I'encnte-coronol do infantaria José elos Santos Oliveira;
Major módico miliciano Domingos Lopes Fidalgo.
Capitães: do infantaria 1\1<trio Natal do Prado Coelho,
António Bernardo do Figueiredo, AntónioLopes de Azevedo, Artur Pinto da Cunha Leal, Duarte Ferreri Gusmãode Sousa Fraga, Júlio Cósar Augusto Gomes, Felisberto
da Rua AIencoão Bordalo, Augusto Milhoiro, Francisco
Pinheiro, Pedro Martinho da Piedade Álvares, José Pinhol, Joaquim Marques, António Hermenegildo Afonso,
Francisco 1\1[1,1'iaSardinha da Cunha, fi austo Queiroz
Guedes do Almeida, Porfirio Alves de A taide Pimenta,
Augusto da Silva Soto Maior, João Alves Ferreira o,
na situação do rcsorva, A~ostinh.o C081ho Poixoto da
Costa; de artilharia, João Honriques do Mesquita, José
Júlio Serzedelo Coelho o Gabriol Mnria do Barros N ápolos do Sousa Homom; do SOl' Ji<;:9 de administração militar, Armando José do Serpa Rosa o miliciano Guilherme
do Almeida; do quadro auxiliar dos serviços do artilharia, Custódio Vicente, André Maria do Olivoira, Luís
Alberto, Angusto da Silva e João Baptista Lopos; do
quadro auxiliar do serviço ele saúdo, 'I'oodobaldo Gomes
do Azevedo Tôrrcs e chefe de música Félix António Pereira Guimarães.
'I'onentes : de infantaria João do Almeida Corroia, Alberto da Costa, João Gomes 'I'ojal, António Joaquim,
Alberto Henrique do Figueiredo, Francisco Cerqueira.
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Moreirinhas,
Josó Ferreira
Simão; João Cl'isóstomo Teixeira Malhoiro, António Rodrigues,
Agostinho Armelím
Machado, e milicianos do quadro especial, António Cardoso de Carvalho Machado e Júlio Catela do Vale Teixeira e de cavalaria, Luís Alberto Dias.
Alferes de infantaria,
com a graduação
de tenente,
Alexandre
de Oliveira.

Minislério da Guerra - i.a Direcção Geral- 2. a Reparlição
Concedidas
as vantagens do § único do artigo 6.° do
decreto n.? 5:5'10, de 10 de Maio de 1919, modificade
pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920, desde 20
de Dezembro
de 1925, ao tenente do quadro auxiliar dos
serviços de engenharia
João António da Velha, 11m serviço na guarda nacional republicana,
por ter completado
o tempo de serviço, como oficial, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sõbro o sôldo.
I

Ministério da Guerra- 2.a Direcção Gcral- 3.11 R~parlição
Major, o capitão
Costa Santos.

do engenharia

Casimiro

Artur

da

Minislério da Guerra - ta Direcção Geral- 5.11 Reparlição
Capitães, os tcneutos do serviço de administrnção
mi.
Iitar, na dísponibilidado,
Edmundo Augusto TOrres Baptista o Armando Vcrgílio Pinheiro
da Silva Azevedo,
contando a antiguidado
de pôsto, respectivamente,
desde
11 de Março do 1\122 e 2 de Abril de 1923.

lIiuiatério da Guerra- 4.' Direeção Geral- t.' Btparlição
Major, o capitão
nis Sampaio.

de engenharia

Augusto

Cordeiro

:U-

lIinislério da Guerra - P Direcção Gcral- ta Rrpartição
?\Iajor,
Francisco

o capitão
Gonçalves

do serviço de administração
Velhinho Corroia.

militar
.
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Direcção 'da arma de engenharia

Capitães, os tenentes do quadro auxiliar dos serviços
de engenharia Manuel José de Carvalho e João de Sousa
Carrusca.
Conselho de Recursos

Exonerado

do vogal, o general Artur Aní-bal Botelho.
1.' Reglão MlIitar

Divisão do serviço de propriedades e obras militares

Capitão, o tenente do quadro auxiliar dos serviços do
engenharia Avelino Gomes.
2." Região ltlflitar

Divisão do serviço de propriedades e obras militares

Capitão, o tenente do quadro auxiliar do serviço de
engenharia, adido ao quadro, J OSÓ Fernandes de Carvalho.
1." inspecção de administração

militar

Major, o capitão do serviço de administração militar,
do hospital militar rogional n. o 1, António Pinto do Oliveira.
Quadro da arma de iBfantar1a

Capitães. os tenentes Fernando Óscar Wilton do O
Pereira e Álvaro César Pinho Bandeira.
Quadro da arma de cavalaria

Majl)r, O capitão Leopoldino Xavier de Palma e Paiva.
Capitães, os tenentes Mário Rodolfo Revisioní Ramires, Manuel Venâncio Deslandes e David dos Santos.
Quadro da arma de engenharia

Tenente-coronel, o major de engenharia Vasco Lopes
de Mendonça.
Major, o capitão do engenharia José da Cunha Lamas.
Regimento de sapadores mineiros n.s 1

Capitão, o tenente do quadro auxiliar dos serviços de
engenharia, adido ao quadro, Luís Carneiro.
Regimento de sapadores mineiros n.s ~

. Capitão, O tenente do quadro auxiliar dos serviços de
engenharia Alberto do Nascimento.

2.· Série
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Regimento de telegrafistas

Tenente-coronel, o major de engenharia Licínio Cantarino Lima .
. Major, o capitão de engenharia João Alegria dos Santos Calado.
Capitães, os tenentes do quadro auxiliar dos serviços
do eugonharia Joaquim António Branco e João Miguel
Fontes Dourado.
O tenente de engenharia, adido com licença ilimitada,
Raúl Cardoso Rossauo Garcia, que se apresentou para
preenchimento de vacaturn no respectivo quadro.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Capitães, os tenentes do quadro auxiliar dos serviços
de engenharia Carlos de Melo e adido ao quadro António Arsénio Rosa Bastos.
Batalhão de automobilistas

Comandante, tenente-coronel, o major de engenharia
comandante interino José dos Anjos.
Capitães, os tenentes do quadro auxiliar dos serviços
do cnaenharia
Jofio Antunes Salvador e Francisco SaIo
guoiro.
5.· companhia de trem automóvel

Capitão, o tenente do quadro auxiliar dos serviços de
engouharia Aurélio da Cunha Ribeiro.
Quadro da arma de aeronáutica
'I'enontos-coronóis,
os majores pilotos aviadores Salva-

dor Alberto du Courtills Cifka Duarte o Francisco Xavier da Cunha Aragão.
Majores, os capitães pilotos aviadores Luís Carlos da
Cunha e Almeida, Teófilo José Ribeiro da Fonseca, João
Luis de Moura, António de Sousa Maia, José Barbosa
dos Santos Leito, Alfredo Duvalle Portugal, Alberto
Lelo Portela e Olímpio Pires Ferreira Chaves.
Capitãos, os tenentes pilotos aviadores Joaquim Tedim
de Sousa Lõbo , Alvaro Herculano Pinho da Cunha, JQaquim Sérgio da Silva, Manuel de Barros Amado da Cunha,
Celestino Pais Ramos, João Paulo de Aragão, António
de Oliveira Viegas, António Ayala Pinto Queiroz Montonegro o J orgo Metelo de N ápoles Mauuol e observadores António Fernando Pedroso Quaresma, José Maria
Brandão de Brito e Francisco Aníbal Pinheiro de Sonsa

Larcher.
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Quadro dos oficiais do servíço de admtntatração militar

°

Capitão,
tenente do serviço de administração
tar, no mesmo quadro, José Ferreira Flores.

mili-

Quadro do secretariado militar

Capitão, o tenente do mesmo quadro Leopoldo
das Dores Saraiva.

João

Quadro de comissões

Os coronéis: do artilharia, do Arsonal do Exército,
Florido Munbós Bastos da Fonseca, Luís Maria de Melo
Vaz do Sampaio, José Carlos Plautier Martins, Francisco Xavier do Amaral e Francisco Gouçalvos ; tenentes-coronéis : do artilharia, do Arsenal do Exército, Carlos Alberto Ferreira Pinto Basto, e do cavalaria, do
Colégio Militar, Eduardo Augusto do Oliveira Possoa ;
majores: de infantaria, da Escola Militar, José Lúcio
do Sousa Dias, do Colégio Militar, José António do Oliveira, Artur Coelho Nobre do Figneiredo, Luís Maria
Salema Mousinho de Albuquerque, António Correia da
Silva Carvalho, e do Instituto Profissional dos Pupilos
do Exército, Carlos Alberto Alves; do artilharia, da Escola Militar, António Baptista do Carvalho, e do Arscnal do Exército, Henrique do Campos Ferreira Lima,
Augusto de Matos Sobral Cid, Eduardo Avelino Ramos
da Costa, Abel do Abreu Sotto Maior, Francisco António Real, Raúl do Carmo Simõos Pereira, Acácio Augusto Correia Pinto, c, cm disponibilidade, Fernando
Cardoso do Albuquerque ; capitães : de infautaria,
da Escola Militar, Oscar da Silva Mota, Guilherme
Carlos Oom, Alberto Alvim 1.,e[\1, Raúl Sátiro, da
Cunha Fajardo, Jorge Henrique Nunes da Silva Fornando Augusto Abreu Gonçalves, do Colégio Militar,
Manuel José Marques Júnior, Oarlos Alberto Saraiva
dos Santos Ferreira, Carlos Fragoso do Rio Carvalho, Baltasar Moreira de Brito Xavier, Caotano ' Alberto de Barcelos, Henrique Augusto Correia, Eduardo
Veiga Ferreira, Francisco José da Silva Santos Júnior,
António Miguel Monteiro Libório, do Instituto Profissíonal dos Pupilos do Exército, António Alberto Quintão
Meireles, Luís Alberto de Olivoira, Hermínio Rebelo, '
Afonso da Silva Oontreiras, Antonino Moreira Wadcington, Armando Martins Dias Rocha, Francisco Maria
da Oosta Andrade, Henrique Augusto Perestrclo da
Silva, José Alfredo do Amaral Esteves Pereira, António
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Corroia Duarte, Alborto Correia. Duarte, Eugénio Carlos Garcia, Eurico Eduardo Rodrigues Nogueira, FIlipe
tia Conceição Rodrigues, da Escola Centrul do Sargentos, Paulo Tomé Mendes, e da Direcção dos Serviços
Gráficos do Exército, Manuel António do Carvalho; do
artilharia, da Escola Militar, Manuel de Beires Junqueira,
Domingos Gentil Soares Branco, J osó dos Santos Rodrigues Brús, da Escola Central do Sargentos, Luís António Vicente, o do Arsenal do Exército, Flaviano Eugénio da Costa, Manuel Caldeira Caiola Bastos, Robertode Untos, Augusto Luciano Alves, Paulo Emílio da
Silva, Edmundo da Costa Padosca, Óscar da Silva Pereira Dias, Fraucisco de Paula ~facedo do Portugal e Castro, António Caldeira Pinto Rebocho, João Vítor Ferreira
da Fonseca, e adido ao quadro, Fernando Cortês dos Santos; do cavaluria, da Escola Militar, Armando Idalino da
Cruz ~lesquita, o do Colégio Militar, Vitorino Gama do Oliveira Barata o Zarco Gomrs Pereira da Câmara; tcnoutes :
de infantaria, da Escola Militar, Raúl J osó Ribeiro Leito,
Alberto Barbieri de Figueiredo Baptista Cardoso, Francisco Ilolbecho Fino, do Colégio Militar, Francisco da
Conceição Dias, Eugénio Sanches Barjona de Freitas,
do Instituto Profissional dos Pupilos do gxórcito, Rodrigo Brandão Guedes Pinto, Avelino Barbieri elo Figueiredo Baptista Cardoso, Alfredo Alberto da Silveira e
Lorena, Herrriquo António Pontarcs, Alfredo Pimenta
Ramos de Faria Júnior, José 'I'avaros de Lima, da Escola Central do Sargentos, Henrique Martins F'iguoiroa,
Vítor Morcirn do Sá, José Honriqucs Gomos de Barros,
António Augusto Taveira. Pereira, em disponibilidade,
Abílio Augusto Tolos Grilo, O miliciano do quadro especial, da nirC'c~ão dos Serviços Gráficos do Exército, Silvério António ela Fonseca Lebre; de artilharia, da Escola Militar, Filipe Gomes Vieira, Acácio Augusto de
Seabra Mendes da Costa, do Colégio Militar, Francisco
Barba Homem Teles, do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Francisco Pinto Balsemão Martins Canhoto, [da Escola Central de Sargentos, Artur J 086 Tavoira Pereira, Júlio Augusto Lopes Ramalho, do Arsenal do Exército, Francisco Freire de Matos, Ramiro de
Almeida Sande, e, miliciano do quadro especial, do Colégio 'Militar, António Esquível ; de cavalaria, da Escola
)Iilitar, Humberto Buceta "Martins, João Augnsto Azinhais elo Melo, Amadeu Buceta Martins, Diogo ela. Silva
Ferreira, do Colégio Militar, Luís Almeida Ribeiro, Hel-
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der Eduardo
de Sousa Martins, e da Escola Central de
Sargentos,
Salvador Catão Fernandes,
todos nos termos
do § 2.° do artigo 1.0 do decreto n." 12:162, de 21 de
Agosto do corrente ano.
Adidos ao quadro
Capitães, os tenentes de infantaria,
adidos ao quadro,
Manuel Ribeiro da Laje, F'raneisco Pinto Veiga, António Outeiro Teixeira de Miranda, Francisco
Simões dos
Santos, Jaime Ferreira,
Óscar Almeida Burros da Silva
Ramos,
J OSÓ Antunes
Prazeres,
António Gomes Forreirn., Domingos José Vieira de Andrade,
Artur Garcia
Malheiro,
Alipio Augusto,
José Rodrigues,
Rafael Gamas, António Pernil, Joaquim Maria dos Santos Magalhães, José dos Santos Candeias, Al-xandre
'I'omás Gil,
José Maria Fernandes,
Junuário
Joaquim
Lopes
de
Sousa, Manuel Ribeiro Curdo na, João Hermínio
Barbosa, Manuel Joaquim da Trindade Rijo e Luís Teixeira
Baptista.
Adidos
Majores,
os capitães
de engenharia,
adidos, em serviço no Ministório do Comércio e Comunicações,
Eduardo
Evangelista
do Carvalhal e Francisco
dos Santos Pinto
Teixeira.
Capitães,
os tenentos de infantaria,
adidos, em serviço no Ministério das Colónias, David José Fernandes
Moreira,
Adolfo de Jesus Leopoldo, João Tomás Gonçalves, José Maria Marques da Cruz e Manuel Pinto da
Fonseca.
O major do quadro
da arma do infantaria
António
Leite de Magalhães, por ter sido roq uisitado para desempenhar uma comíssão de serviço dependente
do Miuistério das Colónias, corno secretário provincial
do interior
da província do Augola.
O capitão
do quadro auxiliar dos serviços do engonharia Ernesto Videira, em sorviço no parque do matoríal aeronáutico,
nos termos
do § 2.° do artigo 4.° do
decreto n. o 12:162, de 21 de Agosto do corrente ano.
Disponibilidade
O tenente de artilharia,
cm inactividade,
Augusto Picão da Silva Telo, d 'suo G do corrente môs, por ter
sido julgado pronto para toclo o serviço pela j unta hospitalar de inspecção,
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Reserva
O major do quadro da arma de cavalaria
João da
Cruz Oliveira e o capitão do quadro da arma de infantaria Miguel António da Silveira, por terem atingido o
limite de idade, nos termos do n. o 2.0 do artigo 2.0 do
decreto de 25 de Maio de 1911.

5. o - Portarias
Por portaria de 3 i de Agosto do corrente ano:
lioistério

da Guerra -

ta DirfCtão Geral-4.'

Reparlição

Nomeados
membros da comissão do avaliação do distrito do Santarém,
nos termos dos artigos 54.0 o 55.0 do
regulamento
para o serviço do requisições
militares de
26 de Agosto de HH3, o alferes na situação de reserva
António Rosa do Carvalho e os proprietários
Aurélio
Fragoso
da Silva e Guilherme
do Carmo Nazaré, ser"indo o primeiro de presidente.

Por portarias de i8 do corrente mês:
lini~lério da Guma - ta Direcção Gml- ta Repartição
'rendo o coronel de artilharia
do quadro do reserva
Guilherme
Carlos Oorn exercido as funções do chefe da
3." Repartição
da 2. a Direcção
Geral deste Ministério
por um período superior a catorze anos, durante o qual
prestou relevantes
serviços, manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, louvar o referido oficial pola muita competência profiseional,
dedicação e lealdado que sempre manifestou.
Tendo o coronel do eng nhariu do quadro de reserva
Joaquim Augusto Lopes da Costa 'I'oriaga exercido as funções de chofe da 2.0. Repartição
da 2.:l Direcção Geral
deste Ministério por um P ríodo do cêrca do catorze anos,
durante o qual prestou valioso servlcos, manda o Govõrno da República Portllgnesa,
pelo Ministro da Guerra,
louvar o referido oficial pela muita competência profissional, dedicação e lealdade quo sempre manifestou.
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Por portaria de 27 do corrente mês:
81iuLlério da Guerra - Rppal'li~fo

..

110

Ga':inlle

Tendo o general Luís "Manuel Agostinho Domingues
desempenhado
com rara competência
e dotes excepcionais de comando os cargos de inspector geral da aeronáutica militar e ültimamente
de governador
militar de
Lisboa, manda o Govêrno da República Portuguesa,
P(ÜO
Ministro da Guerra, louvar o referido oficial grnoral pelas
altas qualidades
militares
que revolou e pelo zêlo , extrema dedicação e elevada competência com quo so houve
no dosemponlro dos referidos cargos.

Por porlarla de 80 do corrente mês:
lIinislério da Guerra - Rcparliç~o do Gabil:ele
Tendo o major Domingos
de Sousa, do serviço de
administração
militar,
como chofe dos serviços
administrativos
do grando quartel 'general das fôrçus ag li artoladas em Sncavém, apresentado
o seu relatório, donde
so infere o zêlo e dedicação que presidiu à sua elaboração, manda o Govôrno da República,
pelo Ministro da
Guerra, louvar o referido oficial Dela maneira como se
desempenhou
desta importante
missão onde rovolou ser
um oficial zeloso e cumpridor,
possuindo a compre ensão
nítida
dos seus devores
profissionais,
o conceder-lhe
trinta dias de licença nos termos do § 1.0 do urtigo 72. o
do regulamento
do disciplina militar.

6. o - Por determina, [o do Govêrno da RClllÍblica':
linislério da Guerra - Reparlição do Gabiotle
Ajudanto
do cavalaria

de campo do Ministro da Guerra,
J(,s6 da Câmara l\IOIlOSOS Alvos.

o capitão

Ministério da Guerra - [. a Direcção Geral
2.' RepartiQão
Exonerado
do chore, o coronel de artilharia,
rector, 'Frederico Ernesto da 1< onseca Oliveira.

snb-di-
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Chefe, o tenente-coronel
de infantaria
Jorge Augusto
Rodrigues.
Capitão de infantaria,
adido ao quadro, João Manuel
Candeias.
4." Repartição
Capitão de infantaria,
em disponibilidade,
José Martins do O Júnior.

linistirio da Guerra- 2.a Direcção Gcral- 5.11 Repartiçao
Tenentes do serviço de administração
militar, no quadro, Arnaldo
Brasão,
da 4.11 companhia do mesmo serviço, Augusto César Justino Teixeira o da circunscrição
sul do serviço do recenseamento
de viaturas automóveis,
Pedro dos Santos o Silva.

lIinistério da Guerra - 3. a Direcção Geral
6." Repartição
Major do quadro da arma do cavalaria,
com o curso
do estado maior, Viriato Sertório dos Santos LObo.
7." Repartição
Capitão do oxtinto regimento
do infantaria
nando de Castro da Silva Canedo,
8," Repartição
Toncntos
do quadro da nrm a de
Dâmaso
das 1~oves o do secretariado
bano de Loureiro Bastos .
•\rquivo

elo Corpo Expedicionário

n. 035 For-

infantaria
Antoro
militar Raúl AlPortuguês

Chefe, o tenr-nte-coronol
do corpo do estado maior Joaquim Artur dos Santos Machado.
Tenento do secretariado
militar José Bento Dias de
Carvalho.
Dil.l1iolecn

Director,
tónio César

o coronel na situação
de Oliveira.
Arquivo

de reserva

btstór-íco-mílt

Luís

An-

tnr-

Tenentes
do quadro da arma do infantaria
Casimiro
Moreira "\Vaddington, do quadro dos oficiais milicianos de
infantaria
José António Ferreira
o do quadro da arma
de artilharia
João Inácio Bentos Pimenta.

812

ORDEM DO EXERCITO

N." 19

2." Série

DirecçHo de Estatística
e Estado Civil
do Corpu EXPCltliclonário Por-iugucs

Director, o coronel na situação de reserva Eugénio
Carlos Mardel Ferreira.
Major de infantaria, adido ao quadro, António Germano
Guedes Ribeiro de Carvalho.
Capitães: de infantaria, adido ao quadro, Jaime Ferreira; do quadro da arma de infantaria Camilo de Sena
de Oliveira, Armando Alfredo Cardoso dos Reis o Óscar
Kol de Alvaronga, e miliciano de infantaria do quadro
especial João Pires do Carvalho.
Tenentes: do quadro da arma de infantaria José Maria da Mata, e milicianos do iufantaria do quadro ospocial Abel Duarte Teixeira de Araújo, António Maria Carreira e Manuel Augusto Martins.
Depósilo

de publicações

do l\Ilnistério

da Guerra.

Director, o capitão de infantaria José António Martins
Júnior.
Capitão miliciano de infantaria do quadro ospeclal Manuel dos Santos Baeta.
Tenente do quadro da arma de infantaria Manuel Fernandes Pelicano.
Conselho

administrativo

Tenentes: do serviço de administmção
militar Artur
Rodrigues de Matos e do secretariado militar António
dos Santos da Cruz e Alberto Alfredo Ferreira de Mi
randa.

l1inislério da Guma - ta Direcção Gtral
2." Reparbíção

Tenente-coronel do corpo do estado maior Aníbal César Valdês de Passos e Sousa.
4." Repartição

'I'enente-corouel do corpo do estado maior José Augusto Crispiniano Soares.
Major do regimento de cavalaria n.? 11 Fernando Pereira Coutinho.
Capitão do quadro da arma de cavalaria José Paulíuo
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Marecos Mousinho de Albuquerque,
ficando exonerado
do cargo de adjunto da Inspecção de Cavalaria.
Tenente do regimento
de cavalaria n,? 2 João Miguel
Nunes de Almeida e Brito.
Direoção da arma de infantaria
Capitães do quadro da arma de iufantaria Miguel Francisco da Conceição
Santos e do regimento de infantaria
n. ° 12 António Maria Soromenho de Almeida, pelo pedir.
Tenente do secretariado
militar Rafael Figueiredo
Ministro.
Díreoção da arma de artilharia
Tenente
do secretariado
militar Boaventura
Vieira da
Silva.
Direoção da arma de oavalaria
Ajudante
de campo do director,
o capitão do regimento de cavalaria n." 2 João Pinto de Almeida Ribeiro.
Capitães:
do quadro da arma Duarte Gomes, e do
quadro auxiliar dos serviços de artilharia Sebastião Raimundo da Cruz Pimenta.
Tenl"lnto do regimento
do cavalaria n.? 3 Décio Tito
da Silveira Freitas.
Conselho Superior de Promoções
nos termos do § 1.0 do artigo 1.0 do decreto
0.° l~:Hi3, do 2;3 de Agosto findo, os generais Abol Hipólito, Bernardo
do Faria o Silva e JOSL' Justino Teixeira Botolho.
2." RegUlo Militar
Sub-chefe do estudo maior, o capitão do quadro dos
capitães
do serviço do estado maior
César Augusto
Mano.
Capitães do secretariado
militar José Augusto Gomes
e António Pedro I< ernandes.
Alferes do secretariado
militar José Martins Ribeiro.
Vogais.

3.' Região I111Utar
Ajudante
de campo do comaudanto,
o tenente do rogimeuto do infuntnria n.? 15 João Alves de Sousa.
Capitão
do rt'gimento
do infantaria
n.? 15 Jos6 Luciano Martins Correia,
Tenentes
do regimento
de infantaria
D.O 15 António
Joaquim
Simões, José Teixeira, Vergílio de Assunção
Matos o Manuel Luís Antunes.
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Govêrno lIlititar (lo Lisboa
Comando

de engenharia

Comandante,
o coronel Artur Filipe da Costa.
Segundo comandante,
o tenente-coronel
Inácio Manuel
de Sousa Freire Pimentol.
Chefe elo depósito
ele material
de engenharia,
o tenonte-coroncl do q uadro auxiliar de engenharia, António Francisco Romba,
Conselho

Capitão
cunscrição
automóveis

administrativo

do serviço de administração
militar, da cirsul do serviço de recenseamento
do viaturas
V ergílio Lusitano.

I

Inspecção de Oaval arta
Capitão do quadro da arma de cavalaria
gusto Salgueiro
Fragoso.

Tomás

La inspecção do serviço veterinário
Inspector,
o tenente-coronel
veterinário
João
Lobato Guerra.

Au-

J orgo

2,4 inspecção do serviço veterinário
Inspector,
o tenente-coronel
veterinário
J o ão Coelho
<lo Castro Vilas Boas Júnior.

3.' inspecção do serviço veterinário
Inspector,
o tenente coronel veterinário
Alfredo
monta do Almeida Beja.
4," inspecção do serviço veterinário
Inspector,
o tenente-coronel
veterinário
António
Carlos Fontes Pereira de Melo.

Pi-

elo

5,' inspecção do serviço veterinário

Inspector.
de Barros

o tenente-coronel

veterinário

J osé Manuel

.T únior.

5." ínspecéâo de administração militar
Sub-inspector,
interino, O capltão do serviço do a.lmínistraçno militar Carlos David dos Santos.
Qua.dro da arma de infantaria
Capitães:
do regimento
do infantaria
n.? 2, Mnnuol
Bcmardo,
o do regimente
de infantaria n.? 7, Luís Augusto do Oliveira Franco,

2.' Série
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Tenentes:

de infantaria
António da Maia Mendonça,
de Figueiredo.
Francisco
de Assis
Júnior,
Jos6 Rangel Coelho do Almeida, Manuel Dias, Roberto
Maria Alão Gomos dos
Santos, Vergflio de Abreu Pessoa, José dos Santos Carneiro, Luís Tavares
o João de Albuquerque
Veloso, o
do regimento
de infantaria
n." 2, Nestor de Oliveira
Lôbo o Silva, o adido ao quadro Miguel Figueira.

Manuel Alexandrino
Ferreira de Abreu

Comandante,
Sande Lemos.

Regimento de infantaria
O
coronel
segundo

n.s 4
comandante

José

Regimento de ínfantnrf e, n." 5
Segundo
comandanto,
o tenente-coronel
de infantaria
Carlos Bandeira do Lima.
Capitão
do infantaria
Ernesto
Cardoso
Cabral
do
Quadros.
Regimento de infantaria n o 11
Tenente
do extinto 1.0 grupo do m trnlhadoras
Manuel de Jesus Campos.
Regimento de infanta.ria n s 17
Capitão
do quadro
da arma de infantaria
Aníbal
Artur Marcelino.
I
Tonente milicinno do quadro ospocinl, do regimento
de infantaria n." 9, gvaristo Augusto Hoque.
Regi.mento de infantaria u_O19
Teneute de infantaria)
em dispouibllidadc,
Manuol António da. Silva. Poroiru.
Capitão
Henriques

Regimento de ínfarrtar-ía n
do l'<\gimento do infautaria
de Faria, pelo pedir.

° 20
n." 17 Manuel

Regiment.o de infantaria n.O 21
Tenente do regimento do infantaria n.? 4 Manuel
cleto Pereira, por motivo disciplinar.

Ana-

Batalhão do caçadores n, o 15
'I'encntes:
do rogímeuto 0.0 infantaria
n ,? 2, Raúl C0laco Ul\ Sousa Curvalho , do regimento do infuntaria n. o 11,
Mário Emílio Bortrnud,
e de infantaria, om dispouibilidade, Vasco da \'piga Cabral Beleza dos tlautos e João
Oósnr Corroia Moudos,
António V ciga.
Alf ires do 5.0 grupo do metralhadoras
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Batalhão de caçadores n,> 10

Comandante, o coronel de infantaria António Gomes
de Sousa Júnior.
Segundo comandante, o coronel de infantaria Carlos
Carreira. Pequeno.
Batalhão de caçadores n.s 12

Tenente miliciano do regimento de infantaria n." 10
Joaquim Zuchelli Pinto 'I'avares, por motivo disciplinar.
Batalhão de ciclistas n.v 1

Alferes do 8. o grupo de metralhadoras
Caeiro Carrasco, pelo pedir.

João Alexandre

Regimento de artilharia n." 4

Segundo comandante,
da Costa Macedo.

o coronel de artilharia Adriano

.

Regimento de artilharia n.v 5

Segundo

comandante, o tenente-coronel de artllliarin
dos Santos.
Capitão de artilharia Vcríssiruo José eh Silva {I Costa.

A '1acleto Domingues

Regimonto de artilharia n.O6

Segundo comandante, o tenente-coronel do quadro da
arma do artilharia João de Azevedo Monteiro de Burros.
Regimento de artilharia n." 7

Segundo comandante, o major do quadro da arma
Albino Penalva de F'igueiredo Oliveira Rocha.
Capitão veterinário miliciano Frederico Granato Leal
'I'õrrcs.
Tenente de artilharia S016uio Gualtor Oalheiros.
1.° batalhão ele artilharia

do oosta

Capitão do qO[\I)1'O auxiliar dos serviços de artilharia
Isidoro do Rosúrío Coelho.
2.° butalhão de ar-tflhnrt a de costa

Àlforos elo artilharia,
Â "onso Raposo.
Grupo de batartas

om

dispouibllidado,

do artilharia

_Comandante, o coronel de artilharia
gusto dos Santos.

11

António

cavalo

Constantino Au-

2,' Série

<.:.rupo de artilharia

Tenente
cão.

veterinário

Humberto

Grupo de artilharia

Comandante,
lharia

Mariano

n.e 21

Cortês

Marinho

de arti-

n.s 24

veterinário José António
Grupo de artilharia

Fal-

n.s 22

O coronel
do quadro da arma
Augusto Choq no Júnior.

Grupo de artilharia

Tenente
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de montanha

Farraiu.

n.s 1

Comandante,
interino,
o major do artilharia
Augusto
Gonçalves Pereira de Barros.
Segundo comandante,
o major de artilharia João Jos6
Pinto da Cruz Azevedo.
'I'enouto veterinário
do regimento de artilharia
n.? 5
David Borges.
Grupo de artilharia

de montanha

Segundo
couiandauto,
O tenente-coronel
José Soveriano Faria de Abreu.

Capitão

vcteriuário
do regimento
Seara,

n.> 2

de artilharia

<10 artilharia

n.? 4

J o. o de Almeida

Grupo de artilharia

de montanha

vct riuário

n.s 3

do 1'I·~inH'nto de artilharia
:~lbel'to Alfredo da Silva Lobo.
Capitão

n. ° 7

Grupo de trem n.« 1

Sr-gundo comnnduun-,

O capitl O do quadro n nxiliar dos
serviços do nrtilhnriu ~faIlIH·l Frnuciscn :.\lalllt'd(l.
Capitão do quadro auxiliar dos s irviços de artilharia.
Joao ~lartins (la Silva.
'I'c-ncute
<lo quadro nuxilinr dos serviços do artilha-'
ria Anselmo dn :.\Iota Lõho, José Passos do Simaa, Artur Henrique Piguoiras o Adriano Teixeira. Correia.
Grupo de trem n.v 2

Segundo
comandanto,
O cupití O do quadro
auxiliar
dos sorvicos 0.0 art,llwri:t .losó .Iouquim do Paiva.
Capitão do qu.uh-o nuxiliar (II S serviços de artilharia.
Andró ~laria de Oli- oirn,
Tenentos elo quadro auxili ll' (los' sorvicos do artilharia
Manuel 8im?ics Tojo, .Innuel
Pr-roirn da Cesta, DI1.\'i<1
Paula Assis Cortesão ( ~\lltóllio Lopes Farinha,
e "etoriaúrio Artllr Gomes ~\l\'e~.
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Grupo de trem n.> 3
Segundo
comandante,
o capitão do quadro
auxiliar
dos serviços de artilharia
J011,o Gomos.
Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilhauía
Augusto da Silva.
Tenentes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Francisco
Fonseca,
António Joaquim
de Oliveira Bandeja, Manuel Sequeira Estrela.
Alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
José Consciência.
Grupo de trem n.· 4
Segundo
comandunte,
o capitão do quadro
auxiliar
dos serviços de artilharia
João dos Santos.
Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Manuel Brasão.
'I'cnentes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Pedro Joaquim de Carvalho, Raúl Mendcs Ribeiro e Gil
Cornólio Gonçalves.
Alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
J os6 dos Santos.
Grupo de trem D.· 5
Segundo
comandante,
o capitão do quadro
auxiliar
dos serviços de artilharia João Alho de Freitas Júnior.
Capitães elo quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Jos6 Inácio e veterinário
miliciano Josó Inácio Lopes
Ribeiro.
'I'enontcs do quadro auxiliar dos serviços do artilharia
Manuel Duarte
do Almeida,
Júlio Moirr, do Amorim,
Urbano
do Caires o Alfredo Evangelista,
o do serviço
de admiuistração
militar, ela 5.a companhia, António Dias
Sancho.
Companhia de especialisllas
•

Segnndo comandante,
Ferreira
da Silva.

o capitão

de artilharia

Eduardo

Quadro da alma. de cavalar-ia
Tononte de cavalaria
Humberto
Bucota "Martins. ficando exonerado do aj udanto do campo do general vicepresidente
elo Conselho Tutelar dos Exórcitos de Terra

e Mar.
:Regimento de cavalaria
Capitão do regimento
gusto Gil.

de cavalaria

n.O 2
n.? 11, Carlos

Au-
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Regimento de cavalaria n.O 3
Seguudo comandante,
o tenente-coronel do quadro da
arma do cavalaria
Arnaldo
Xlartins Afonso Chichorro
da Costa.
Tenente
miliciano
do regimento
de cavalaria
n.? .5
Carlos Horácio da Silva Pico.
Regimento de cavalaria n,s 6
do quadro da arma de cavalaria
Grangcr.

Tenente
Jardim

Francisco

Regimento de cavalaria n.> 8
Capitães:
do quadro
da :lrma'de cavalaria José do
Sá Pais do Amaral
e Eduardo
do Albuquerque,
e da
4." Ropartiçüo
da 2." Direcção Geral do Ministério da
Guerru, Inácio Caldeira Risques Pereira.
Regimento de ca.valaria. n.> 10
do quadro
da arma de cavalaria D. no,
do Sousa Coutinho o do rczimento
de cavalaria
~
Eurico ele Castro Graça Zuzurto, sendo êste pelo

Capitães:

drieo
o

n.? 3
pedir.
Tenente

Guerreiro

do

quadro

da

arma

de

cavalaria

Manuel

Meudiuhos.

Regimento de sa.padores mineiros n.s 2
Capitães:
do cngenhmin
Furnnndo Morol ra do Rà o
Sornfim .Ioaquim de :\Iorail; .Iúnior c do quudr o auxiliar
dos servicos ele t'ugL'nhar;a .T OSÓ Augusto Marq Ul'H.
'I'enontes
do quadro nnxiliar do cnvcnhuria
Alberto
do N ascimonto e Constautiuo
Manuel Gomos.
Regimento de tolegrafistas
'Major do engenharia
A I1t611io J oaq uim Ferreira
da
Sih'a Júnior.
Capitàos
do engenharia
João Alogria elos Santos Calado, Adeliuo
José Murim, Eugénio Duro Xnvior, Aurélio Rõgo Monteiro, V 0q!;ílin António Gomes Ferreira
Quaresma,
Ramiro Ferreira
Viana, Artur Quintino Rogado, Fernando
Rales LOllgarcs fi José de Oliveira Pombeiro e, milicianos,
Joaquim do Araújo Peroiru, Francisco Cardoso de Castro e Armando Ernesto Abreu Roeha.
'I'enontos : do ongenhnria
Manuel da Conceição Gome , Emírcio Loão :\lagno Teixeira Pinto e ::\lanuol Brás
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Martins, do quadro auxiliar do engenharia
Joaquim António Branco o João Miguel Fontos Dourado, e do serviço do adminietração
militar Mauuel Afonso do Paço.
Alferes
do quadro
auxiliar de engenharia Joaquim
Fernandes
Pires, António Sá Pereira do Lago, Joaquim
Guerreiro o José Ramos do Andrade.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro
Capitão
de eng nharia
Francisco
Nicolau de Sousa
Dias Goulão.
Tenente
do quadro auxiliar dos serviços de engenharia Boaventura
Marques Leitão.
Batalhão de pontonetros
Tenente
do quadro
da arma de engenharia
Pires de Carvalho Júnior.
Capitão

António

2.' companhia do trem automóvel
de engenharia Júlio Carlos Faria Lapa.

5.' companhia do trem automóvel
Comandante,
o capitão
de engenharia
José António
Miranda Coutinho.
'I'eneuto
do sorviço
do ar~miIlistr:lçüo
militar.
da
da Direcção do Serviço do Admiuistra4.a Ropurtição
<;ão Militar, Cândido Nunes Pinheiro.
Companhia de acrostaçüo de observação
Exonerado
de comandante,
o capitão pilôto aerosteiro
Mário da Costa França.
Esquadrilha
Tenente
nio Augusto

n.v 1 do caça.

UO extinto 2.0 gru po de Illotl'alhauol'as
David,

Antó-

pelo pedir.

Esquadrilha do aviação do treino e depósito
Capitão do quadro
da arma de infantaria. João Guilherme do Meneses Forrcírn.
Quadro dos ofioiais médicos
o coronel médico Domingos
inspector do serviço de núdc
divisão de ex "rei to.

Coronel, !10m comissão,
José dos Santos Guerreiro,
da extinta

8. n

Di ~tl'ito do reoru tnmonto o reservo. n,> 8
Chefe, O coronel do rrgiml'nto
do infantaria
Duarte do Amaral Pinto de Freitas.

n.? :20
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Distrito de reorutamento e reserva n.O10
Chefe, O major do regimento do infantaria n.? 10 Teófilo Maurício Constantino
de Morais.
Sub chefe, o capitão do quadro da arma de infantaria
Joaquim Maria Neto, pelo pedir.
Adjunto,
0 capitão do extinto
6.° grupo do metralhadoras Artur Pinheiro Coelho.
Secretário,
o tenente do quadro da arma do infantaria João José do Morais, pelo pedir.
Distrito de recrutnmento e reserva n.O11
O coronel do regimento
de infantaria n.? 33 ViBorges Pereira da Silva

Chefe,
riato

Distrito de reorutamento e reserva n.· 14
Adjunto,
o tenente do 2.° grupo do metralhadoras
Carlos Baptista, pelo pedir.
Distrito de recrutamento e reserva D.O21
o tenente coronel do quadro auxiliar dos serviços de artilharia Francisco Xavier Roque 11nndo,
Chefe,

Distrito de reorutamento e reserva D.O24
Snb chefe, O capitão de infantaria
Tomás Ivens Jácomo Correia, pr-lo pedir .
. ~djunto,
o tenente. adido ao (p1<.1.]1'o,do re~imento de
lptlllltarin
n.v ~ü ,J\lSÚ AlI~U1itO 'I'oixeirn Baptista.
Sccrotárlo,
o tenente do r,·gilll<.'nto do iníuutu riu n.? 26
Carlos Barreiro Pais de Ataíde, pelo pedir.
Ee.oola Prática. dI"!Artilharia
Segunde comandante.
o tcueutc-coronol
do quadro
arma de artilharia Joaquim da Silveira Malhoiro.

da

Escola Pràtdoa de Cavalaria
Alfcros : do regimento
de cavalaria
n." 2, João da
Cunha Báptistn r do rp,~inwnto dp, cavalnria n.? 8, Francisco António de Araújo de Azevedo Pimenta da Gama.
Escola Militar
Chofe da sccretariu
do {'orJlo de aluno", o tenente do
quadro da arma do cavalaria IIuuiborto Bucota Murtiua .

•

COlégio Militar
Tenrnto de cavalaria Lnís 111:Jdmcida Ribeiro, ficando
exonerado do chefe da ccrctaria do corpo do alunos da
Escola Militar.
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10.' companhia de reformados

Comandante,
interino, o tenente do regimento de infantaria n." 25 João Mendes de Freitas, pelo pedir.
Depósito Central de Fn.rdamentos

Capitães:
do serviço de administração
militar,
da
4.:1 Repartição (ta Direcção do Serviço do Admini traeüo
Militar, Eduardo Rodrigues Noto de Almeida c ela 4. a inspecção do adminietrução militar, João Domingos Peres.
'I'cnente módico António do Azevedo e Souto.
IIospital Militar Veterinário Prinoipal
o capitão veterinário

Chofo de clínica módica,
nutenção Militar Estauisluu

da Conceição

da Mac Almcidu.

Hospital Regional n,> 3

Tenonte do serviço do administração
do tr(,111n.? 3, Antóuio Lopes.
Júri

militar,

<lo grupo

para avaliar as provas cspeotaía do apt ídão
para o pOsto de general, no corronto ano

Exouorndo
de vogal, o gouernl Adalberto
Gastão do
Sousa Dias.
Vogais, o'! generais .Toão Pereira Bastos o Roberto da.
Cunha Baptista,
Júri para avaliar

{IS

provas espeoiais de aptidao

para o pOsto de mnjor' dos cap rtãcs du s

no corrente

dtveraae armas,

I~OO

Presidente,
O general
l~rlH'sto Murin Vioirn (la Rocha.
Vogal pormnucnto, o coronel do artilharia
Manuel da
Fran<:a Dót-ia.
Vog:t1 eventual,
o coronel do infnutariu
José Francisco Urudf's UO' Passo.
Júri para. o.vallal' aR provna dos oHpit.fí.o.,do quadro coloníal,
candidatos 0.0 põsto de major, no corrente ano

Vogal, o coronel
Sousa '1'01 is.
7.° -

U~i,tério

do infantaria

da Guma-l.a

'tlsimiro

Dlr('('çáo Gcral-

(.I'

Vítor

<lo

nrparticáo

o) Declara-s»
qo 1>('11\ apli("u:J'to elo § únicn do :11'tigo 14.0 do decreto
n.' l:!:l~li, (!t 21 de .\go:to ti
orr mt ano, o!' capitães do sceroturiado militar Autó-

2.· Série
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nio Correia Marques de Matos e Manuel Grilo da Cruz
Andrade deixam de estar na disponibilidade nos termos
do artigo 1.0 da lei n." 1:250, de 6 de Abril de 1922,
por lhe pertenc r vacatura no r pectivo quadro.

b) Declara- e que o nome do oficial mencionado na
alínea a) e do n.? 6.? da Ordem do Exército n.? 18,
2.3 s ~ri , de 1 do corrente, é João Maria Pinheiro Pinto
da Cruz e não Joao Maria Pinheiro Pinto de Sousa,
como v m referido na upracitada Ordem do Exército.
c) Rectificado, e publica o vencimento a que tem dir ito, nos termos da lei n." 1:668, d 9 de S tembro de
1924, o oficial reformado cm -guida mencionado, p la
aplicncão do decroto n." 11:374, de 22 d Dezembro
de 1 25:
Alfer silve

tre Gomes da

unha, 65664.

d) R ctificado,
e publica o vencimento, nos termos
do d pacho mini terial de 21 de Julho de 1925, d sd
quand
aplicada e ta r tificação, que manda incluir
no cálculo da P n ao d r sorva a. gratificação difor ncial ao oficial em guida m ncionado :
npitão
147,550.

Eduardo

Alberto

L ão Marrecas

l-

1'1'

ira,

T im um aum nto do 10 por c nto sõbre o sõldo ,

e) D clara-s e que o t n nt miliciano d artilharia do
campanha Jo 6 de Alm ida.
o -ta pas ou a 01' contado no númer dos sarzentor do quadro dos arg nto
do . cr tariado militar, U(I t rmo do s 9.° do urtigo 1 9.0
do do \" to n.? 3:919. d 2 de F voreiro do 191 desde
24 d
tembro di) corr nt ano .
I

.o _ li.i Itri. u Gtern -

a D clara-s o que

ta Dirteçl. Genl- !.' leparliçl.

por virtud
do dot rminado no §
14.° do d cr ito D.O 12:162, J 21 d
\go'\to último. o oficiai 1\0 diante nomoad s, na itua~1I.o d (Ii. ponibilidnd
, nos t vrrno do § úni O do artigo
1.0 da l i n.? 1:250, d 6 do Abril de 1922, J. ixam do
úni o do urtigo
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estar na. mencionada
situação, por lhes ter cabid nos
respectivos quadros as vagas dos rof ridos posto :
Coronéis: do artilharia Manuel da Ii'ran~a Dória, José
Eduardo
V alejo Marques, Luís Pinto da Ascensüo Moreira, José Augusto dos Santos Lucas, Constantino
Augnsto dos Santo,
Auíbul Eornandos da Costa I'iuto, Coriolano Vítor Salgado de Andrade, Carlos Luís Monteiro, Adriano da Costa Macedo; e de engcnhnria Luís
Toix. ira Beltrão.
_ Tenentes-coronéis
~ do infantaria
Joaquim Augusto
'I'õrros, JORé Maria Martinho, ,Jo1->6Policarpo Dias, Jorgo
Augusto Rodrigues, A1b rto Artur Sarmento, Fruncisco
dos Santos Moutinho, JO$0 Vítor lt rauco, Jo 6 AIl~U, to
Faria Blane, Carlos Bandeirn do Lima, Alfredo Iluníberto do' Anjos Cnmurn, Antero Horn m do Noronha,
Júlio César Moreira Salos, Gornldos do Figuoir do \_hl'C'u
e Castro, Alborto Pinto Ta 80 <lo Figueiredo o .1\1,LO Álvaro dos Santos Silvano ; d artilharia
Luciano José
Cordeiro, Luís Monteiro Nunes da Ponto o Oallllf:ncil)
José Trindud ; do cavalaria Cnrl os Alberto da OU('['r(\
Quaresma
António Augusto Namorado do Agouiar.
Mujores : do infantaria Boruar dino de 8 na Lop. s Joel
Henrique
Oom '. Vioiru, Jorge Murr c s Furreiru Pimentol, Arnaldo Júlio do Brito, Luís Maria da lama
Ocho a, Alberto Brito Borges ela Costa, Joaquim OOIlçalvos Mendes Júnior, José Lúcio d Sousa Dia's Autónio Augusto Vito r 8a1>0, Artur
colho Nobre {k Fignt'i1'0<10, Teófilo Maurício
Constantino
do :\(orllis, ('arlos
Alberto AI vos, Américo
Olavo Correia do Azevedo, (
de caynJarin Fernando r 'l'('irn Onu tinho.
Cllpiti'lc : d iufan.tlll'ia .1osé Pinhol, I"lávio ~\irl, (lo
Fl'oitas Albllqll 1''1" , Paulo ll\'nul'tl til d, " Alldrl Cor&ino Pach('('O, Manual .1ol1o Afo1l80, ,JOi:1Ó Il .\h .' da
Sih'n, Luis Faria
Maia elrnhu, Franci,'('o
~IHria da
Costa Alldrad , Uaúl • Ath' da Cunha Fnj- rtlo, Huf
Josô Fernandes,
.Alherto T<1\'an R do l\fl\glllltiies, ,10;(0
Coelho Borges, Domingos .10::;6. 'antoK do LtlIllOS, Al'tn •
liuo AlllJil'o da • ih·1t, .Josó }\r\ ndlls AI<::\lh, .João ~ol'rt'in.
de Pai ',t .Júnior, IIúnriqllo AllglI.'tO PI\!' tr 1 d 'ih'a,
Angusto
CÓt-I:iI' (10 fOl'uis,
António Avi1!1. ela :il\' .irH,
.JolI.o Abel Rcboeh V z, M/tllIlol MOllilo d I l lllll!t· ,
Ânt6nio Augn. t 1\1 ntcil'o, hlrsio MUI"!~l\rid. Pinto Clar~1I.0, J no. Mac do d
Fl ilaR, .. IlgU8to U. rn "(lo lt
Frf'itl\s Júnior, Jo: o Nun
1
O<J1I1 ir • hu Hi .'ilv~ ti
Anuru.do o SOlJlila o João n pti ta I. llr~r j d c \ 3.1 -

2.'
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ria Adelino do • [ lo e Sou ':l, Luís Figu iredo, Manuel
Bernardo Lop ,Eurico d Castro Qra~[l z,uzarto, Mauol 'arpintdro, Jorg Aleide dos Santos Pcdreiru, o do
quadro auxiliar d . serviço de artilharia Manuol BraS' o.

bJ

I) claraúuieo do nrti
.Ag O úl' no,
c)
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dade, Manuel Joaquim de Magalhães, Alfredo AntónioChaves e Armando das Neves Larcher deixaram de estar na mencionada
situação, bem como na mencionada
no § único do artigo 1.0 da lei n,o 1:250, de 6 de Abril
de 1922, por lhes ter cabido no respectivo quadro a vagado referido poeto.
d) Declara-se
que o general José Justino Teixeira. Botelho deixa de ser supranumerário
pelo cargo quo desompenha, em virtude do disposto na 2.& parte do n." 1.0
do § 1/ do artigo 60.0 do decreto n.? 12:017, de 2 deAgosto do corrente ano.

que, nos termos do § 2.0 do artigo 1.0
do decroto n.? 12:162, de 21 de Agosto último, pas am
a ser contados no quadro de comissões os oficiai das
difor ntos armas O serviços que pela legi Iação ant rio r
eram considerados
supranum ráríos em virtud dos cargos qu desempenhavam
na Escola Militar, Colégio Militar, Tribunais Militar s, Instituto Profissional dos Pupilos do Exército o Instituto Feminino d Educuçno
'rrubulho, pelo quo nos sou i:! r gistos de matricula Ih s d vo
ser feito o respectivo averbamento.

e) Declara-se

f) Declara-se que o tenente de infantaria, adido ao
quadro, Felismino Augusto da Fonseca Araújo pas ou
ao serviço do Ministério da Justiça o dos ultos, J ~ do
14 do corrente mês, por ter ido nomeado iusp ctor do
registo civil.
g) Declara so que os oficiais promovido
para os quadros das suas armas e serviço ou para a situução do
adidos ao quadro, na pr
nte Orclem./o Exército, COIltiuuarão uns Sua rituaçõo« anterior
até qu l' -los 1'0:;pectivo comando
d r giilo ou gov mos militar S 8l [a
comunicado à dir cçõ s das sua arruas qu pod im c ntinuar nas mosinas
m qu e tavam ant
da. uu promoção, ou 111 s s ~I\ dtHla outra, 1\ fim <ln oportuuum .nt
81.'1' feita a sua colo ação na Ordem cio l~.rh·cito.
li) Ol'<'lura-t;
qu o c
G uilhcrmo
arlos
om
3.4 Repurtição
da 2. I
Üll(\rra
lurauta o p dodo
HH2 n 4 do corront
JlI

ron 1, na situação do r sorvn,
. r' II as funçõ fi d ·hl'f da
irecção
oral d Minitlt{'rio da
d corriJo dn -O d .JUll 'iro ti
, e b m 1\ sim as d
dir \ct r

2." Série

ORDEM DO EXlmClTO

H.o 19

827

geral, interino,

no poríodo decorridos de 21 de FcveMarço do mesmo ano, e do 6 de
a 24 de Maio e de 16 a 19 de Agosto do cor-

a' iro do Hl20 a 13 d

Fevereiro
rente ano.

i) D clara-se que o coronel, na situação de reserva,
Joaquim Augusto Lopes da Co ta Teriaga exerceu as fun~o 8 de chef da 2.11 R partição da 2.' Direcção do Minis'tório da Guerra do 1 do Novembro de 1913 a 4 do corrente mês.
j) De .lara-so que d vo ser considerado como colocado
no lugar do instrutor da E cola Central de argontos
o não como in strutor da Escola Prática de Infantaria,
como coo tn da Ordem do Exército n. o 18, 2.11 sóri , do
corront ano, o ten nto d infantaria, cm di ponibilidade,
Abílio Augu to T 1 Grilo.

k) D lara- e quo d ixa de ser considerada por motivo di .ciplinar a colocação no regimento de infantaria
n. o 17, iu rta na Ordem do Erército n. o 17, 2." série,
do corrent
ano,
rosp itnnt no ten nto de infuataria, .
adido ao quadro, Jo Ó Lopos.
1) Declurn-s que fica em f ito li. d terminação in~ rta na Ordem do Exército n.? 18, 2.& séri , do corrent ano, quo colocou na 5,' companhia do trem automóvel o capitão d
ng nharia Joaquim Mateus Pr to
Chagas.
m) Decluruque -deixou d pr atar sorviço na ocretaria da Prosíd nci: da R pública desd 12 do corr nte
111
o capitão do quadro da arma d cavalaria Duarte
+oui

8.

n) Declaraqll o t o
Lopo I o. a, a 'ln 10 p lu
2. sórlc, II corrcnt ano,
~ o' do s único do artizo

nt

d

infantaria Francisco

Ordem do Exército n. o 1 ,

foram c nc didas as vantaô.o JI) de r to n.? 5:570, d
lO d \ ..laio d H119, modificlluo p 'la 1 i n.O 1:039, d
2 dt A"'o:to d \ 1920, l)(\rt<il(,c no re"'ilO nto II \ iofan·
tari:t 1\.0 12
uno 14 corno por lap O foi publica.uo na
r fcrida. Ordem.
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o) Rectificados
eb publicam
os vencimentos nos termos da lei n.? J.:66"8, do \) de 'Setembro de 1924, a qu
têm direito os oficiais na situação do resorva em !:ieguida mencionados,
em aubstitutção dos que lh s foram
arbitrudos
pelas DI-deus do Exército que rospectivamonte
lhes vão indicadas:

Major J oão dos Reis Gomes, 171690; Ordem do Exército n. o 24, 2, a sério, de H)24,
Capitão
Manuel António
da Silva, 159101, sendo:
2M37 polo Ministério das Finanças o 137· 64 pelo Ministério da Guerra; Ordem do Exército n." 24, 2,1.1 érie,
de H.l24 ,
'I'on nto Artur do Almeida
Carvalho, 13G,5\)0; tem
1 aumento do 10 por cento sõbro o sõldo j Ordem do
Exército n." 6, 2.a sério, do 1925.
p) Rectificados se publicam os vencim nto nos termos do despacho ministeriul do 21 0.0 Julho do 1925,
que manda incluir no cálculo ao pensão (lo reserva II.
gratificnç:uo diferencinl, no oficial na situn~o
do l" sorva
em soguidn

mencionado:

Major Jo110 dos Reis G0I!10f:', 183, ; a 1'1'
pra (I a partir da data do referido despacho.

·tificn~110 su-

q) Doclaru-se
que o n.lf(~r B graduado mccãuico do
1.0 grupo do esquadrilhas
ti' nviaçl'to !?('jlúblicll Munu 1
António do Gouveia,
con irlerudo piloto avindo:' milit r
de aparelhos
lentos.
1l0~ termos do artigo :)().o do
.
croto n. o 8:414, do 2;) do Setembro do 10:32, ti sde 11 d
Setembro elo corrente ano, data. em qu torminou as provas do mesmo curso.
é

r) Declarn-so
que
António Jo (~Mirandn Lopo
não
António .I osé Mirand a Lnho o alfer s vcteriná rio do r gimcnto do cavalaria
n, o li Jl"ornovi(lo a tOIH'IIt< wtorinário prla Ordem elo t.;;l'érclto n." 1 , 2." ~('I'i(\, (I" 1 (1
etembro do cor r nt ano, como por }, p foi publicndo
ó

na ffit'sma

Ordem.

8) Dedal'fi·
qu o t( 1)( Ilt(l miliciano
do Pl"\"Í<:o II
ndminiHtr:w. o militar Mallu!'l J)omincroB I ia,
illcluiclo
Da lista do nntiguid;l.!l(lf! do!! Rurgollt H ajlHlmlt(
prim irOH sargento
do TlH'SI\lO ~(rvic , publi 'utln ti. p. () ~
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da Ordem elo Eiréreit« D.O 4-, 2.& sério, do corrente ano,
foi oliminudo da mesma lista, por se ter reconhecido que,
à data da sua promoção a aspirante [1 oficial miliciano,
era primeiro sargento do infantaria, tendo sido deslocado
Da respectiva escala, para preenchimento da vaga resultante da III ma reótíficação,
o tenente miliciano do fiel'.
viço de admini trução militar C<l.simir() Artur Vieira.
t) D -clura-s
que os oficiais do xtinto quadro auxíllar do serviço de administração
militar íugressam no _
quadro do serviço do a.lministracão
militar, nos termos
do artigo 5.0 do doer. to D.O 12:162, do 21 de Agosto do
corrente ano, indo OCllpU1' na respectiva escala e pela
ordem por que 01:;t110 mencionados os lugares abaixo indicado :
Capitã s: José Nunes Gr g6rio, Luis Josó Gonçal.\bc\l Ilcnriques
eco, Martinbno Homem de Fi.
guvir do, ...1ot6nio Lu! POrto o Vergílio Lusitano. à osqu \l'Il,t do capitão Ja.i01C Reb lo Espanha ; Augusto AIv
Rod rigue .
arlos " ugusto Figu iirédo Riboiro , i~
e::,qul'nl:t (lo capitão .\lfrcdo Ferreira do \ZO\ cdo LObo;
.Josó Esteves,
Guilh irmino Augu 'to da. osta o Isidro
Fornundos
Leitão, à e querda do capitão Alfredo Cristino Lcuschcner Fernan.los ; Jo -6 do Sules Torr iro, à
esqut'rda do eapit&o Mário Hodl'iglll\. do CItl'\'1I1ho.
T ueutes ; Jo ' Ferr ira Flor s, Pedro do. Santos e
Silva, Joaquim
da Luz Vic('ot , José Frnneir co Carneiro 6 urlos Grnv«, ii. qu rda do ton nto Armando
Vergllio Pinh iro da Silva Azovedo; Anthlll Alexandre
tI Aguillr, Tl'lt'-mnco .Jos6 OIl.I'cia, Alfredo Acácio
Afonso (l Procópio Cast(\lo Branco, à osqu(\rda do toDento Manuel Afonso do P::<,:o; Antc:l'o da ~ilva Poreira
Gnilllari'll'!I, ii. o qucrda do tooentc .\.ntónio .)1{lrio Freiro
l'a\'an\~ Belo.
Alflll'l'S, com n pnt('nt(' do foncnto, António Agostinho, o alferc : ~Ianu·l Di:l V.l conccloR, António Von.
tura, Henriquo Jo. Ó LO}!l , bugénio Reinaldo Gonçal.
V('8, António
esário, António Fl'lInci co CIllllllCho O
Joaquim
Augll to dn • ih'u, li. osclucrull. do nlf'or('s Át.
,. 111'0 Mnlnfnill. Júnior.
\"OR,

ti) Dl' ·lnra.
quo fi n
m f~ito dct rlllina~llo h.
serta 11:1 Ordem do E:x:bcito n.-O 1 ,2.ri~, do cor.
r<,uto ano, quo trnnflfcriu para O di trito de r crutum~lIto
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e reserva n. ° 14 o capitão miliciano do quadro especial
do regimento de infantaria n.? 14 Porfírio Hipólito Azovedo da Fonseca.
v) Declara-se que fica sem efeito a parte da dot rminação insorta na Ordem do Exército n.? 17, 2.:1. órie,
do corrente ano, qu transferiu para sub-chefe do distrito do recrutamento e reserva n. ° 19 o major do regimonto de infantaria n, o 24 Mário Silvio Ribeiro de Meneses.

z) Declara se que o capitão do quadro auxiliar dos
serviços do ng uharia, em di ponibílidade, António I 0sário dos Santos Gonçalves
chegou à sua altura para
entrar no respectivo quadro.
y) Declara-se que o capitão piloto aerostciro da arma
de aeronáutica José Machado de Barros, nomeado dir ctor dos serviços Dl tcorológicos
da mesma arma por dotorminnção inscrta na Ordem do Exército n.? H), 2.11 sório, do 7 de Agosto findo, acumula stas fuuçõcs com o
cargo de segundo comandante da Escola Militar d Arostação.

z) Declara-se que o capitão de engenharia II nriquo
Mora, nomeado director da obras da dir cção da arma
de aorouâutica por determinação ins rta na Ordem do
Exército n." 15, 2.a séri , de 7 d Ago to findo, acumula estas funções com as que desempenha no parque
de material aeronáutico.

9. o -lini

lério da Guerra - i.' Direeçlo Geral- 2.' RI'parllçlo

a) Declara-se que o g 11 ral J ob rto da unha B ptlsta exerceu as funçõ s do comandaut
da oxtintn :L 1\ divi 110 do x 'rcito, à qual s achavam subordinadas as
também extinta
G,'
didsõ's, desd 10 li Junho
fi 13 d Agosto do corront
uno.
U

b) Declarn-sc que O coronol do corpo d
Jo1!.o d Alm ida omaudou o r gim mto
n .? 4 do 12 fi 24 do corr nte mõ ,
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c) Declara-se que os capitã ,Artur Maria Sarmento
Rodrigues
e José Martins do O Pereira, o os tenentes
António da Maia Iendonça, Francisco do Assis Ferreira
de Abreu Júnior, Manu I Alexandrino de Figuoiredo,
Manuel José Estov
d Figueiredo, Jo é Ranzel Coelho
do Almeida, 1lnnuel Dias, Dó io da Mata Calisto, Roberto Maria Alt o Gomo do
antes; Agostinho Armolim Machado, Jo "Nogueira
oares Júnior, António de
Andr. d Pi arra
Alm ida, Joaquim Miranda, Franci 'co Cardo o o Silva, Iauu 1 Abrunhosa do Matos,
Fernando Martins
algado, João
ésar Corr ia Mondes,
Vergílio d Abr u Pe oa, Jos dos Santos Carneiro, Vorg!lio Per ira E trõla d Oliv ira, Luf Tavares, Leon 1de
Aloluin da o ta Lopo (\ João d Albuquerque
V loso,
todos d infantaria.
ln disponibilidade,
chegaram à sua
altura para entrar no re P sctivos quadro .
d) Declara- e que o ofor c u para servir em comissão
ordinúria na província d Macau, no ano de 1926, o capitão médico miliciano do quadro especial II rborto
Fruir Rua.

e) Reluç o do candidato
a aluno do Colégio Militar
para o uno lectivo do 1926-1927, ela ificados xu conformidad com o d cr to de 24 d Abril do 1924
por.
tarin do 2 d Julho do 1926:
Efectivos

Classe do exército
1.° grupo

Artur • Iartin ...Ioir lo , filho do major Artur li-! ir los
de V asconc los.
Júlio Teófilo da As unção Vila V rde, filho do tenente
Joalluim da. A' unção Vila V rd .
2.° grupo

Ilcnriqu

Ferr r

Tavar
, filho do capitão
'I'avarc .
António de 1Toronha. Tud 'la, filho do major Armando
Barr to 110 I-igu ir do Tud 'Ia (a).
António
a tI'O ~I nd ,filho do alferes António Mondo' Júnior.
Jo o AIIJ rto I ~g 1 , filho do m jor Joio Augusto
R gala.
Joaquim

imõo
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José Augusto de Abreu Vasconcelos de Azevedo AIpoim, filho do capitão Alfredo do Azevedo Alpoim.
António Jorge da Silva Soares, filho do major Francisco lI'faria Soares.
Fernando Maria Viseto Guerreiro Narchial Franco,
filho ao major RaúlMuria Narchial Franco,
Vítor Manuel Mimoso Castela, filho lo nlfero Francisco António Castela.
Octaviano Ivo
caros dos Santos, filho do t uonto
Octaviano Soares dos Santo,.
Albicindo Aldino Anríuio Olgariudo,
lho do t nento
Albino Cündido Ferreira Pinto da Ounha.
Rog6rio César do Lima, filho do alferes D"os6 António
do Lima.
Carlos Joaquim Fauch r Vi -gas, filho do t enento 1Ianuel José do Livramento Viogns,
3.° grupo

Armindo Fernandes
P feira, filho do alforea Armindo
João Pereira (u).
Homero
Alberto
do Leiria Borges, filho do alferes
J osó Francisco Borges.
António Rodrigues
G ouçalvos Rapa%oto, filho do tonento Casimiro da Glória Gonçulvos Rapazot
.
Polágio
do Sousa Barbosa, filho do teu nto lIanuel
Luís Alves.
Fernando Liege do Almeida Carvalho filho do tenente
Artnr do Almeida Carvalho.
'
Adolino Bento do AIIlleid:~ VaI' la, filho do tenente
J086 ~faria Varela.
Jo '6 ua. Horta Voign, filho do t '11 ntê rr
Nohro da
Voiga.
Emídio .Tot-i6 do 1\ndl't\<1o I'oreiru do. COHta filho do
tenente Emídio Per iíru <la ~o~ta.
'
Munuol
Marques da Nuia Teixeira
mito do t m nto
Rogério Augusto Teixoh-a (u).
'
Francisco Lor s tI '1l1ltpiro
rI ne. ~.!:\, fill! <10 apitllo F'ralleisco LOles do 11llltpiros O Mel\t'd]~ (a).
nallll.~ll.r • 'illl es 1,'ol'l'C'ira Júnior, tilho <lo :l.l'itlto
11tnsar ,'il1lõt'S I,'cl'l'0im.
Frullci:co
di j\8si~
1111lilo '1\,ixúira, filil do lll'itíto
Frnnci~co
dOH SantoH Pinto Toi.'oim.
Ilrlo~ All)(lrto U·innldo
(lo .'OUSI~ Ar.'y'do,
lilho lo
cnpit1to ':trIos AlIgUHtO do ,'ousa Azovodo.

2." Série
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Silva,

filho do capitão

Mnnuel António Leal da Silva, filho do capitão Manuol António da Silva.
J o /, Lúcio da 'ilva Romão, filho do capitão Jos6 J oa-

Romão.
Agm·lo Joaquim do AZPvNlo
Agnelo João Taveira, Ioruiru.
quim

Artur
nio

Macieira

Ccrv 'ira,

)10r

ira, filho do capitão

filho do capitão

erveiru.

1<'1'(1«1 rico .Aleide UIl Olivoiru , filho

uo

Jos6 Antó-

capitão Alcido

do Oliveira.

.

Octávio Rosado Fernarulcs
Costa, filho do capitão
José Ago ..tinho Feruundos
o ..ta ((1).
Teófilo Hui Direito ele Morais, filho do major T ófilo
Maurício Constantino de )Iorais .

•

4.° grupo

capitão

Manuel

ugusto

Prat
Diu.

1i

, filho (lo

'OrOIl

1 .J a·
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Classe de marinha
2.° grupo

Emanuel Gaspar da Silveira e Lorena, filho do primoiro tenente José Maria da Silveira e Lorena.
3.° grupo

José Manuel Luís Mergulhão, filho do capitão-tenente
Manuel Correia de Almeida Morgulhão.
Fernando Carlos Henriques Pereira Bastos, filho do
primeiro tenente Carlos de Almeida Pereira Bastos.
António Mendes Moura dos Santos, filho do sogundo
tenente Adolino Moura dos ....autos.
Alfredo Marques de Abrou, filho do segundo tenente
J orgo Artur Aires do Abreu.
4.° grupo

Francisco Pacheco do S irra Guedes, filho do capitão-tonento Raúl Mário de Sorra Guedes.
António Neves, filho do capitão-tenente António Ruival Saavedra.
Milicianos
0.° grupo

António Augusto de Sampaio e Melo P roíra de Almeida, filho do capitão José Pereira de Almeida.
Classe civil
6.° grupo

Paulo António Arroba

Crato, filho do Fraaci co Ar-

rõbas Crato.

José Vasco Lobato d Faria Roncon, filho do 1;rancí co
Carlos Roncou.
Alexandro Guerra da Veisn om iras, filho d Francisco Ilourique do Sou a Rom iras.
José J no Águas do M(~ndonça Víle LObo, filho d
Jos Emílio do M ndonça Vila LObos.
Gilh rto dos Reis, filho do Av lino R is.
Adriano Josó do Amaral Co lho, filho do Armando
Fcrnundos Co lho.

2.'
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Suplentes

Classe do exército
3.° grupo

Mário Augusto Gonçalve G rãs, filho do alferes Avo·
lino Gonçalv s Geráa.
Joaquim Moreno da Cunha, filho do alferes Joaquim
MoI' no da Cunha. (a).
António Alberto Homem Freixo o Cunha da Costa Ca·
bral, filho do alferes
lbcrto Homem Pinto da Costa
Cabral.
Ramiro Bapti ta, filho do alferes Olímpio Baptista.
Diamantino do Na cimento Morgado, filho do tenente
Laur ano António Morgado.
Gualdino Leito da 'ilva Matos, filho do tenente José
António d Mato Júnior.
Artur António a tanha, filho do tenente IInmborto
do Nascim nto a tanha .
José Pinto Forr ira, filho do t nente Joaquim Pedro
Pinto F rrr ira.
11 nriquo Augu to do AlIO'ida, filho do tenont
arlos
Augu to d Almeida.
David José Rodrigue
ruz, filho do t nonto David
da Encarnação Cr\1~.
Vítor Henriqu
do abóia I' 01'1' ira 'Malha, filho do tonent J086 Pedro 1" rroira .lall1:1.
ãndido d~ ou a 1" 1'1' ira Bot 'lho, filho do t nento
Afonso Ferr Ira Bot ilho.
Joaquim Marqu '8, filho do tenente Boaventura Mar.
qu s Leitão.
Alexaudr
Gomos F rr ira, filho do tenente
ésar
Angu .to Possolo Bemfeito.
Jos Munu(') Oliv iirn VaI nça, filho do ten nto Antó-

nio Pas: o
liv irn V al inça.
Raúl do Andrad
Lopes, filho do tcn nt Jo1to Bar.
ti ta Lopes.
Iilberto Vir nt Ionçalv
Almllltof;, filho do tenente
Joaquim Abrante .
Fernando Júlio d L it Anta, filho do t n nto AIfredo Castro Anta (a) .
•Iouquim Frunci co Vnlent Nunes de arvalho, filho
do tenent Franci 'co Antônio ~Unl'!\li arvalho.
F 'rn:uH)o F rrl·jrn Vnll'nçn, hl110 do ton nt Luís on·
çah' s V ulr.nça.
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João dos Santos Amaral, fil ho do tenente João Lúcio
Amaral (a).
Fernando Ferreira Sarmento, filho do tenente Aloxandro Francisco Ferreira Sarmento.
Abol Corroia dilo Cruz, filho do tenente Adriuno da
Cruz.
Carlos Alberto Fornnndos Afonso, filho do t ncnto
Eduardo Augusto Afonso.
J oão Jos6 da ~ ilVII. Forreirn, filho do tonent Alb r.to
da Cruz S '\' 1'0 Forrcira.
Ânt611io L pos S co Paula
antes, filho do tonent
António Paula Santos.
Fernando Leal I oblos, filho do tenente Roberto Ribeiro Rohlue .
•Iosé António VIlZ do Carvalho, filho do t n nte JO:1.I

quim d Sautann Oarvalho.

Joaquim

P01'ostr010

no

endo, filho 'do t

ato Munu I

II

Pirr s Iiosondo.
José Ilumb rto
urvalho I'oroira d Sou. a, filho do
tenente António .J OSÓ do Sou: I~.
Francisco Levv Vieira Afonso Cardoso Dius, filho do
tenente retiro Augusto Arou 'o ':\\'(10"0 Dias .
•Iosó Gambon Vaz, 111110.do tenente José Bt mar lo
Vaz.
\,ivII1(10 turi('o Modesto da Rosa, filho do tcur-nto António <lu Rosa J únior.
'I'cófilo Forreirn
do I! roitas Moura filho do toneut
Francisco do Freitas Moura.
'
• António Lino, filho do tenente António Lino F irreirn.

Arnaldo

do

<;:ão Pereira

Carlos

Iivciru, filho do t '11 nte Jo

Inácio (la Silva

I

telho '111'<1080.
Frnucisco d'
ousa, filho do t('IlUlÜl'
mllndo Hodl'iguos
~rr1to.
!·jrnllslQ P n<:a. S:Lrai\' , filho do t
da Oal

IlH-

João

Francisco
UOll

:11-

Luu 1 do

.'arnint'.

OIJCU,l' AlIgu to Ou rreiro

ea

\..

Fl'an ·i. c no·

orl'da.,

filho

Josó Au~u8to 'orrl1ia.
}'(·rOJ.Uldo .Mi> r.tQ, filho do llpit10 FrllJlci

de

ti

anto: , filho 00 t nont

I uáeio dos San tos.
Frnnci~co Ju. ~ollcoi<;:ão,filha do tlu 'nt

JOAtl8

ó

ele Oliveira.

do t
(O

IH

ipr' no

troo

ntóuio J~Q Barroso Autuo
quim Feliznrdo Adno Antunos.

'S

filho do capitão, Joa

2.· .. éri
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Fornnnd Jord () d
ilva Dias, filho do capitão J OSÓ
do Carmo 11· ilva Di .
Carlos l' mando d Melo L bre, filho do capitão Silvério do Amaral L bre.
João Af uso :\Ioita, filh do eapitt I) Bento Moita.
Amílcar Henri lU
'am las, filho do capitão .Amilcar
:\folll'<o Gam 1:1.
Carlos Luís Vi .ira Ouiuta , filho do capitão.Jo o Lu!
~uiutu ..
ss-« Fornnnd Robélo Man o, filho do capitão José
.10: quiru I-In o.
Fumando
~ ·'lyicr FI'ITI'ira 00(>1110, filho do capitão
Manuel B -njamim 1: odri
e.' Coelho.
\ itorino da 'ilva Bento, filho do capitão , amuel
D nto.
AJoIr Barreto Alito da Gama L h ,filh do capitão
li tavo \tl 11' de'
1 J L it d~ Gnmn LObo .

•orborto Auausto Hodri '1I0S do Mend 1H'll., filho do
capitão Vicent
[ipriuno Rodrizues d I Ildonc;a (a).
l'odr o dI' ,\'ixa Gom Antunes, filho do capitão P .
dro Autun« .

dI

.. loura,

filho do

apit: o

c pitão l' rnnci rco
pit, o Luís Carlos

Forn n
lu rq ues.

do capitão Jollo
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Pedro Alexandre Brum do Canto e Castro Serrano,
filho do capitão Hermínio Jos6 de Sousa Serrano.
Carlos Alberto Miravent Tavaros o Almeida, filho do
capitão Carlos Fernando da Cunha e Almeida.
Jos6 Manuel Pombeiro Gomes Pereira, filho do capitão António Raúl da Mata Gomos Per ira.
José Salomão Levy Martins, filho do capitão Torcato
Eduardo Martins.
Amândio Augusto Trancoso, filho do capitão João
Bapti ta 'I'rancoso.
Tulo Ostllio Dias de Oliveira, filho do capitão Isidoro
Branco de Oliveira .
Amadeu Baptista Ferro, filho do capitão Joaquim
Viegas Baptista.
Vergílio F rnand s Sales Torreiro, filho do capitão
J os6 do 'aIos Terreiro.
Lúcio Martin do Araújo, filho do capitão Loysík da
Fonseca Araújo.
Vasco Manuel Nory T ixeira, filho do major Airos
Guilherme 'I'oix ira.
I- ornando do Almeida Corroia, filho do major António
Amaro Corr ia.
Dâmaso Josó Marques, filho do major Dâmaso Augusto Marqu s.
Josó Rodrigues do Oliveira, filho do major David da
Conceição Oliveira.
I...uís Vítor Abreu e l\f lo, filho do major Jo 6 li. imiro Vieira do Abreu.
Alborto Pena Mont iro, filho do tOI1nto-corond Albert dos Santos Monteiro.
Afonso Ilenriqu s Valentim da Gama Braga d • h
T L· ira, filho do tr nont -coron 1 Afonso Henriqu
Botelho do ti T ixoira.
nrlos Ayala Vi -irn <ln Rocha, filho do corou 1 Jaime Augusto Vi ira da Ro hn.
Artur Vi ira, filho do coron I Alfr do Vi ira.
4.· grupo

António Sanches P on Marques, filho do ton mt António d Ase n 11.0 Mar quo«.
A1H'1 Lop s Toi: ira, filho do t nonto Jo 6 'I'oixoira,
Holdor Narcis Rosas, filho do nlf ro Lu.lovic lo. as.
F'irmo Alisto Frias Abro" Lúcio d Silva, filho J

alfer

8

Firmo Baptí ta. Lú io do. Silva.
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nent Ad lino ias Vigário (a).

Vigário,
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filho do te-

ilIário Dioní io d A sis ~Monteiro, filho do tenente
Eurico Rogério .Mont iro.
Jot o António de Iaznlhães Coutinho Mota, filho do
tenent
u tavo da ilva ~Iota.
Viriato .{ont ~ro Reina , filho do ten nte Abel dos
autos 1einas,
Antero António Triodad
da Velha, filho do tenente
Joil.o António da Velha.
Fernnudo Tom
onçnlvs , filho do t nente Jol1o
Tomá
oncalves.
António
Ianuel da ilva Martin , filho do tenente
l\lMucl Augusto Martin .
Alcino António do
untos, filho do tenente Am rico
do
autos.
Anlb 1 L III Corr ia, filho do t Mote ...uma Pompílio
no. ndo Corr -ia,
.
Manuel António ~Ioutinho da
ilva P reiru, filho do
t n uto 1Ianu '1 António da Silva P reíra.
J : o <la o 'ta Fr 'tas filho do t n mte Mário Nogu ira d F'1 it. .
Domingo
J ó Joaquim Assunção
queira. o
abra,
filho do alf r . J o do
anto
'abra.
~[nlltH'1 Per ira Pim ntu ti
• tro, filho do alf T'
asco Per ira Pün nta lh a. tr .
•José (,uilherlll
Barreto
P reira dos R i , filho do
capitã JlIim P eira dos Rei.
Luís Augu to G rnndot\Ux Barbou,
filho do capittlij
Vital do Rei~ dR 'il :\Barbo a.
Fau to L il do ~fa.to.., 61110 do tenente Fausto d
Mato ..
•101\0 Alfro<lo Figu ir do LObo Antuno , filho do eApiUlo Anlónio
Lobo \'nttll1( ..
Josó Mnnul'! ~f:lr<lll 's l<'ernnnd 3, filho do apitlLo
Rnfo.To
F ·rnnnc! ~.
Pinto p(\ I'C ii"
,Ilda" filho do upitllo
1) 'ruir:
aldnfl.
Aboim, filho do 'lIpiUlo D id Vaz da
Fc rll:\uJc.,

jilho

filhO do
do

do capjt~

Jo.

Q

pit

ant08 de Mag lhll

Cor-
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roia, filho do capitão Artur Armando de Magalhães Correia.
Aurélio Gomes Seara, filho do capitão João de AI·
moida Soara.
João Humberto Lopes do .Menesos Ferreira, filho do
capitão J oão Guilherme de Menesos Ferreira.
Mário Alvos da Silva Malhou Zuniga, filho do capitão Abel Malhou Zuniga.
Francisco Manuel Moreira, filho do capitão Francí co
Faria Laguá.
Fernando Wheelhauso Basso Marques, filho do capitão Juime Bas o Marques.
Alberto Mauricio de Carvalho Neto, filho do capitão
Joaquim Maria Neto.
Inácio Cabral oaros da Cunha, filho do capitão Francisco Augusto da Cunha.
Eduardo Gastão, filho do capitão José Júlio Botelho .
de Castro e Silva.
Jaime Valentim L al, filho do capitão Jaim Martinho
Ferroira Loal.
João Navarro Brasão, filho do capitão Mauu I Brasão.
Raúl Figueiredo Cunha Puchc '0, filho do major Artur
Pacheco,

Manuol Garcia Heis Moroiru, filho do major Jorco

Arsóuio de Oliveira Moreira.

o

Ernesto José Furtado de Oliveira, filho do major
José do Oliveira.
José João II('nriques de Avelar, filho do major Joaquim Sevorino Machado de Avolnr.
Carlos José V ncos
Costa, filho do major José Ri.
beiro da Costa Júnior.
Artur Rib iro da Oosta Dias, filho do major Manuel
da Costa Dia .
Luís Artur Tnmagnini Barbo a, filho do mnj r J olto
Tamagnini do ousa Barbosa.
José Manuel Francisco Marin, filho do major Jo11.o
José Soar s Zilhão,
.
António Joaquim Campos
arvalho, filho d major
António Bapti ta d Carvalho.
Raúl Jorg
ai, filho 0.0 major ll. t lino Francis
Jorg

Pllitl.

Guilhorm Augu to F rnandes Nogu ira, filho do ma.
jor Jo 6 Augur to da ilva .. avier Nogu ir .
António Fran i eo do Aguiar, filho do ti n nte-coronel
António Augusto d Namorado Aguiar.
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Fernando
~Ianu 1 da Silva
antes, filho do tenente-coronel Anacloto Domingos dos antes.
Artur Me quita, filho do tcnent -coron 1 Artur P reira
Mesquita.
Tito Augu to Burata Galv1\o, filho do too nto-coronel
Jono Alexandr Lop
Gnlvão.
Luí F'ilip
arvulho
aíola, filho do t o nt -coron 1
Filipe Maria. aiola.
F mando Baptis ta Franco, filho do ten ate-coronel
Vicento Forr r Maria F rnnco .
.Joaquim José GODl<'
T'rlndndo, filho do teneute-coron 1 Gaud .ncio Jo é Trindade.
~fll.nu(lL F rr ira. !oi to "II.I nte, filho do tenente-corou I Joaquim ~fhrio "ai nto.
Aloxandr
Mond
Loit d Almeida, filho do coronol
João do Almeida .
• Iário
uilh rme Vi ira da. ilva d
arvulho
ampos, filho do coronel António ~fário d F'igu ir do Campo~.
() .távio Fernand s ia, filho do coroo 1 ctávio FI' d ri 'o Dia.
Munu 1 "ú Nozuoirn d Gusmão filho do coronel Ia11\1 ,I lh Almoidn
mnro. II tlL mão .
. Innuol f urtado ti \ Anta
~lUl·tin!;, filho do corou 1
AI varo . Iartin .
urlo
'olltinho d \ Azambuja ~fnrtin', filho do coronel
Eduurdo Aueu to d Azambuja. Iartin .
Classe de marinha

go. An ónio

Domín-
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4.° grnp~

Ricardo Vasconcelos
da Costa Cardoso, filho do s .
gundo tenonto Francisco João 0.0 Vasconcelos.
Fernando
Viana Machado Mondes de Almeida, filho
do capitão-tenente
Boaventura
Mendes de Alm ida.
Fausto de Magalhães Pinto Rib iro, filho do primeiro
tenente Artur de Magulliães Pinto Ribeiro.
José M doires Novais, filho do capitão do fragata
José Novais do Carvalho Sonre do Medeiros.
Eduardo Maria da ílva, filho do guarda-mnrinlia
Manuol Maria da Silva.
Milicianos
5.° grupo

António Alexnndr
Calnzans
Raúl da , ilva Duarte.
António Herculano Miranda
Eurico Ilerculauo Dias.
Luís

Lopes

du

Tr-indade,

Duarte,
Dias,

filho do nlt

l'

s

filho do tcn nte

filho do capitão

.Ionquim

Luts Pereira Trindnd. .
António
Augusto Zuzurto Oortosão , filho do capitão
Jaime Zuznrt« Oortesão.
Duarto Braga
Jorrcia M( n<1(\5, filho do tenente l\fú.rio Raimundo Carvalho
orroia Mondes.
José João Ágllas do M0n(10n\'t Vila Lobos, filho do
tenente José Emílio do Mondonça Vila LObos.
Classe

civil

6,° grupo

Jo1to .10,6 dI' Abreu Faro do Sousa Navarro,
filho do
Jo1\o Unrlos rl ,'OURtI. Navarro.
Ramiro Lopp.s PI' 7.[«10 Pimenta, filho <1(\ Franci O
Fcrreirn Pimenta.
José Emlli
Santos
Pinto Pereira,
íllho do indo
Pinto I'crcira.
arlor 'AlI; irto d oou: n Smnpaio
lnrrido, filho d
Carlos ~:lll1p:tÍo Garrido.
11 nriquo do Sou .•\ Alvos, filho d AI> 1 Martinho d
Al\'I'S .

, OIlRIt

•To
Ai,' s da Yrign d( )(il'lI
cisco /jefl'rillo ..lnlta
lira 1\1 [H1
(I

Iondr , filho <1 Fr: n-
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João Peres dos Santo,
filho do Francisco José dos
antos.
Manuel Rodriguos Palma, filho de Manu 1 Tom{, Rodrigucs Palma.
Va: co Manu 1 Batalha dos Santos, filho do José Vitoriano Ferr ira do
ante '.
IIcnriqu
Jos6 Luca
..Jio"'< chos, filho do Franci co
Rodrigu(\g Mingacho!'l.
Luís ,'á Pereira
ilvano, filho d J01l.0 Lopes de Morais 'il\'nno .
António Alexandre Calnznns Duarte, filho de Raúl da
ilva Duarte.
Firmo Augusto Fria: Abreu Lúcio da Silva, filho de
Firmo Buptista Lúcio (Ia Silva.
Ern . to .J o l' Furtad
d Oliv ira, filho d J o é do
Oli\' ira.
Ricardo d Va: con lo (1
ou to Cardoso, filho do
Fr nn isco Jol'io de Vasconc lo ..
António Godinho .. n ., filho d: Lul F;i!ipo Nuno.
Múrio Lili' • nnto
'ale ia, filho d Adolfo Cnloin .
.Alberto Ferreira .Iar 11
Portulõs, filho do Alb rto
II nriquos Portul s,
António Lopo
Riu iro, filho d Jo
Lopr s mI, iro.
António AII"1l to 'ú dn Co ta Júnior, filho d António A UH" to ft la o ta .
•Tono Hrá
F TIl nde R i, filho do Jo é d Abr u
Rli .
. Innuel Jo é (10 Olív irn • Ioita d Dou
filho do .Angu. to ~l(Jitu do J \ II •
.'
António .Augusto Palma Didir r ilvn, filho dI A<lolfo
Hodricrup. dn. 'ih', .
.\1 ,'nn(ln
Brá
nn ~ 'llqn irn, filho do .Aloxandro
T

é

T

) 11101 hlho d( ArI (luina

.Ago. ti·
}iAllurdo AllglI to

}\'r ir

ftlho d ,Jo'lJuim
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Alberto Calçada Bastos, filho de Manuel Joaquim
Calçada Bastos.
Manuel Vidal de Almeida Lima, :filho de Eduardo do
Almeida Silva do Lima.
Josó Figueiredo Mendes Barata, :filho de Manuel Mendes Barata do Alto.
Emílio Gabriel Charneca
Fernandes, filho de Raúl
dos Santos de Moura Fernandes.
Fernando José de Figueiredo
Sabido, filho de Casimiro J osó Sabido.
Pedro Manu ,1 de Oliveira Roi', filho do Gabriel Ramires dos Reis.
Josó do Almoida Pombeiro,
filho do Jos6 da Silva
Pombeiro Júnior.
João Rodrigo s Palma, filho do Mannel TOlll,í Rodrigues Palma.
Alexandre Forr ira Sampaio, filho de Albino Ferreira
Sampaio.
Mannel Bagulho
do Sautnnn Marques, filho d Manuol Lopes do antuua Marquos.
Fernando
Augusto da Silva, filho d F rnando da
Silva.
Manuel Freire Lobato de Miranda, filho de Manuel
Gregório de Miranda Júnior.
Manuel Lúcio Silvério da Silva, filho do Joaquim , iIvério da Silva.
Josó Guilherme do Almeida, filho do B ilmiro uiIherrno do Almeida.
José Valério da Silva, filho do José Valório da
Silva.
Antero António 'I'rindad da V lha, filho d João Autónio (la Velha.
Luí« Artur T'amngninl Barbo: fi, filho d João Tnmn ....•
nini do Sonsa Barbosa.
MIII1uol SfI. Nogu ira (10 llIHmi1o, filho d Manuel d

Almeidn Campos d Iusmão.
António Marie Burnay <h Alm ida B lo, filh
nuol d

Almeida

Eduardo
Eduardo

Augusto do , ousa Ramo
..h lino Rumos d:~ osta.

Fcruando

d ~f:t-

Belo.

da Co ta, filho d

Iiostaui Romão, filho d Jonqllim Rom: o.
..\lIgll, to Barata
nl,,1\, JUho d João Alo.
xandro LO}l('s Gnlvflo.
Vironto do Paiya d Furia. da osta L(\itn Brnnt1no,
filho do .João ti Painl d Fllria. LC'it nrnndll.
Ak.·andr
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Alfr do Pim nta Beja ~Iarques Godinho, filho de José
Garcia Marques
odinho.
Vítor Agostinho de Mendonça Frazão, rilho de Vítor
ti Mendonça Frazão.
(a) 6
rã admitido d pois de apr
das habilitações.

entar o documento

Oblt.u4rlo
1926
.Iulho 30 etcrubro 11-

oroncl, na itunção d,~ reserva, Jo é Pires.
'l'"of'nto de infantaria
António Joaquíru Gouçal-

»

vos.
16 - Tenente,

II

1 -

•

..2 -

na situação de reserva, Frunciscc
oares
Pinto.
'oronul de infantaria
Aníbal
oelho do Mentalvao.
:\Iajor do quadro au: iliar dos erviços de artilharia Filipe Manuel d: ilva.

HeotUloa~õ
• n Ordem do E.rtrcito n.O J I, 2.' érl ,do corr ute ano, p. 142,
011,10
I" : «,\rtufn, deve I.. r-s : «Antero •.
a Ordem do Erür.i!Q n.· 16, 2.' sértc, do corrente
no, p. G, )
1. ii, uud
e l
llIlho., devo h-r- e : «Juuho •.
. . a Dr" III tio Erército n.· 17, 2.' érin, do correu te ano, p. 70G,

1. 20,
T

ê

:

...

1. 2, onde e Iii: .Joao», deve ler: «José» j p 7;}tl, I. G, ondu se
1'\: «1-11», devo ler- e: ..1:117.,
01111.o lu: .Pilar», d •.ve ler- o:
«Piro'",
Na Ordem do Eréreito 11.° 1 ,2.'
óri ,,10 Carl' ntu nno, p. 7G )
1. G,ondo '0 lu: .Jo '6", deve ler- .. : «Jo:1o •.

António

Óscar de Prago o Carmona.

E tá conforme.

o I\jodaote

Gtner3J,

v

ec
N.O 20
MINISTERIO

DA GUERRA

5 DE OUTUBRO OE 1926

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao exército o segutnte r

1.0_

Por decretos de 5 do corrente mês;
lini tério da Guerra- La Dir·cç.lo Gml-

ta Repartição

onc!ecorado. coro os grau da rd fi Militar do A vis
que' lho vão ro pe .tivuui nt indicado,
por e tar m no
abl'igo do arti",o 18.0 110 dI r to n.? 11:012, d 30 d
Julho d 19~5, os
guintos oficiai
rll-t'rnz

G n rais: Lu! Manuel Agostíuho Domingues
AI fr do
Erno to d
á. Car lo o; na situação d reserva, António
Lopo
Soar
Branco e Nicolau Tol atino P r ira. Iloroem '1'('10 •
Grud

<lnalal

oronéis : do corpo do . t tio maior Migu 1 do AImoida Santo ; de infantaria }·'r. ncl co d Luc rda o li"eira, P dro d Paula Pinlu iro }fnchado,
. v ríno .JOII.quim ordo, J ao .Iaria T I do ampaio Rio, O nçalo
P 'r ira Piro nta d Cu tro, António Maria do
outo
Zn alo
Jo.
Augu. to Faur
ela Rosa; do artilharia
arl . Luís ~Iontoiro, João
arlo 'I'av r s o Florindo
Iunhoz Bllsto~ da FOIl
a; (I cuvalar ia Andró Av lino
do Oliv ira R i ; do s rviço do admini tração militar,
é

84R
João
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Pim nta de Almoida Júnior o Alfredo ErCarlos Roma :\!achado d

nesto Maltês Pico; reformado,
Faria

o Maia.
Comendador

'I'enentes-coronéis
: do infantaria. António Augusto Dias
Antun 's; do cavalaria
Alexandre
Indcio do Barro
Vunzclcr ; do engenharia
Roberto do Oliveira Pinto; da
aeronáutica
Salvador Aiberto <lu Courtills Cifka Duarto ;
do quadro auxiliar dos ierviços do artilharia
Erll(\sto
J osó dos Santos;
do reserva
Júlio César dos Santos
ogurado o Joaquim do ousa Gorgulho.
Mujoros : do corpo do estudo maior Carlos Elias da
Costa Júnior,
Alfredo
Ern 8tO da Cunha o JORó ortôs
dos Suntos ; do inluritui-ia Jaime Vítor Ribeiro do MeDNIOS,
José Frederico Guilhorrno (10 AlInoida Arcz, Zoferino Camossa F irraz do Abreu e Iiuúl Vcrdudos
d
Oliveira
Miranda;
d \ artilharia
Francis
António I iul

a o nçnlves Pinto J únior; elo cnvalnriu Alberto
Pinheiro Moncho, José Júlio Duarte ( 'llvll
~Iatit\s (108 Santos; dn cngr-nhuriu Augusto ti AZI'\"\'do
Lemos
1'~SJll( 1'1\1<10 do Cnrvalhais
o .Ioão Tmunguin] do
ousa Barbosa; médicos Cândido ['JlIlflio de ROl! a ( Justódio LIli:'! d Oliveira Pcssu ; elo serviço do ndmini .tr: ção
militar Domingos do SOI1S:1, e elo quadro auxiliar do erviço do artilharia
Ernosto José do Santos.
o António

António

Ofldal

2.'

órie
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serviços de engenheria
José Viegas dos Mártires o Samuel Bento; picador Teófilo Nunes Poreira ; na situação
de reserva Martinho J osó de Sousa Montoiro; r formados Bernardo Maria Eleutério Loureiro,
Manu 1 Augusto de Mira Godinho, Júlio César Augusto Gome' o
J oito AI ves Ferreira.
Cavaleiro
Capitães de infantaria
Francisco
Pinto Veiga o Manuel Ribeiro Cardona.
Tonentos:
de infantaria
Manuel Jos6 Nogu ira Leito
Braga, Nicolau António do Andrade, José Vítor, Jo 6
de Oliveira Pinho, Francisco
Jos6 '1' Loira, Franci co
Aníbal Pinheiro
do Sousa Larcher,
Augu to J osé llf 1\chado, Amílcar do Sousa Ferreira. António Augusto Tavares, Henrique Leal d Magalhã s, Franci co António
de Moura Carneiro, Hipólito João de Oliveira Pinto, Erne to Chianca da Maia, João Aueusto Corr ia. do Gouveia, João Guedes das Novos
acadura, Ilcrmano Zcf rino , untos Conceição, Henrique Ernesto 'r ix ira Moniz, Francisco
Aníbnl Duarte Soares, António Piros da
Silva, Paulo Oumano, Mauu 1 LOUf\.lIl o, Arnaldo Josó
Claro da Fons ca, .J aimo Lourenço Gucd s, Albino
01"
roia do Oliveira Machado, Domingos Bapti ta, Manuel
Poreira Martins, Manu 1 80 iro d II'uria, Dario Tum gão, Numa Pompeu Porcira da Silva, António Rumos
Paulo, João da Encarnacão
Abelha, Luís
ome do Oliva
Tolos, Manuel Otoro Ferreira,
António Mont iro Lourenço, António Maria
nmurnt
ampos, 'I'ad u Ilonrique Pinto, Francisco de A ais ardoso Rang 1, Américo
Pinto da Silva
liveira, Ang 10 osta, JOAó Mont iro da
Rocha Peixoto, João JO!'lÓ da
ilva I unrt . Ilorá io do
Assis Gonçalves,
Al'D111(lo da
oucoição (1
tlin 1 0mingu 1:1, Jos6 Diogo d(' Oliv im, Joaquim
o1'drir
.Jú·
nior, Albano ,Tos6 <la rllZ, Vasco Godfroy d Abr u d
Lima, Romou Óscar <1 Burros
al'1ll011li., ,10.6 , oar
Jacinto P r 'ira, António COllto o YaAconc los, António
Mnnu 1 Baptista, Mnnupl Joaquim
'aldas, Norb \'to António Mnc do L al, .Touquim Allgllsto Pinto Rihl i: , 1)1:
Mt\l1oe!! o Magalhãos, ,lo 6 Dio~o LOIlt'lm~o, 1l1'10~ i h (.,
Mallu I Francisco
cl Sousa Vinna, JOH do .. fil'l.UH11IA atIrado, António N rherto do Mato'
onl(\ir',
i,tlunrdo
d ,'ou a V lo o, Jos6 fllril\ o lho dll Mota, .To. Bap.
tista da ilva, Robl1'to
P 1'('i1'11. da JI'OI1" ca Júlio,
'l'1'lI
Por ira, Francis o nrloA 1\1artin , .Toílo lnrchi't. Jo ó
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Lopes Abogão, Eduardo António Garção, António J?aquim Simões, ~ntónio Paula
untos, Jo~o Gomes T~Jal,
S bastião MoI' Ira do Amaral, Jo é Mana Rocha, César
E t vos Basso, António Jo é d Campos Rêgo, José
III rmano dó Mngalhãe
Ferreira,
Raúl Gui da Costa.
Oliv ira
onstantino Augu to 'I'avar s, Alexandre António J~aquim,
Ago tínho de Alm ida Graça, Jacinto
eba tião pínola, Manuel
pínola d Mendonça, Mateus
Fortunato
oar , Jo
d Paiva e Silva, Joaquim da
ilva, Joaquim Lo]) s, João Bapti ta Cardos? de Br.ito,
Júlio Augu to ouceiro F io, ~Iigu 1 d Almeida JÚOIor,
António Corr ia Pinho Júnior, Alberto Maria de Andrade, Angelo Vítor da ilva Lnfont, Fernando do Olivoira L rito, Joaquim
orroia Lucas, Joaquim José Gouv ia, Mário
o lho da Silva, António Joaquim Gonçal\'0 ,António
u. tódio Gonçalces Monteiro, Américo J0.cob do Anjo Pires,
arlos Alberto Rodrigu s d Andrade,
uni 1 Rodolfo d
arvalho Braga, José Bapti ta
Barreiro,
Raúl do Figueiredo Rodriguo de Alm ida,
7.. ferino da "'unha Co lho ele Barbo a Vaz
astro,
Anísio
oures, Acúcio Franci co L(1110 ahreirn Ilenriqu ,Ez qui I do Muto Vi nto, rist v110 Juim do Asc n ão, Jo é Viccnt I· rr ira, Jo 6
1'1' ia d • oronha
Mono. ,António d Qu iroz .l'o\ui , Jo ' Ribeiro da
SilVA, Franci eo de • 011. a, 13 nto da ilva F mancl!'!;,
João Palm iro Pinto,
arIo. :Maria Félix dn osta, Antúnio d Andr:ul(1 Piçul'rn t Alm ida, Domingos Britaldo
da
onccil,'ão Pilar Gomes
Domingos Jo ó Vioira de
Andrnd ; lIlili('iano Armando d OlivE'ira Piment<,l, Alborto Guimarltl
Bapti!lta. José António Pombinho .Tilnior, Jo ó d "ou. a Dia,
Jo1\o Alv
do Sousa, José
de ~[do
O:l.ros, .Américo Augu. to ~Iartins
nnch(l8, Antero Albano dn il\':\ ahral, Augll. to do • autos Mnlta,
Duart
.ório I'~crnnnd 8, Lu! Borg
Júnior,
Luis
ar)os d Lacerda
uo ,lIcitor
lodofr do Ribeiro d
Alm ida, António Pir<, . .\ntlln
, Afonso du o tn Riboiro, Joito Mnri.L • imõ(I P 'r ira ti Bri!o, MaDlwl UOS&
ymbron d I·aria o IlIia, Ja ioto da Sih-a Plteh co,
Jo. é [aria da oncci~' O • [aceoo .Júnior, Américo AIdónio do [neso,
Ant(,nio Jo
da oncoi~llo Oom('s,
J01\o da iI\' Júnior, .101\0 Hapti ta om ia de Arnújo,
Jo 6 Antllnl'
Doavicla, Jo Ó Allgll. to d Alm ida, Auc!ndio F rr ira do
anto,
Mnnu(.l .Joaquim da Silva
.JÚnior, Arm<'lim
mdido d .loura Dini,
ilvório António da Ii on cn L3br , Francis o Márin d Araújo Uié

LT
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beiro, Amadou da Paz Olímpio, Josó do. P,lixrl.o , Imões
Saraiva,
Silvino Artur do Oliveira
araiva, Sisonnudo
Vnsquos Macedo, Narciso dos Santos, Abílio dos H is
Morais, Armando Vitorino Ribeiro, Gustavo Adolfo Gouveia, Alberto Dnmaso Figueiredo
Lopes Prnça, Amnd u
Ou, imiro Calejo, Domingos Vaz .J úuior, Albor! o Toixoira do Almeida, Ii'ranciscn dc Olivnirr, Pio; do quadro
especial Manuol Augusto Martins o Jo.6 Luís imã Suraiva; do artilharia .Jo.6 Vítor Nobre da Costa Svquoirn,
João Inácio Beutes Pimenta, Aníbal Frederico da 'ilw'iJ'o.
Mucbado, Nuno A~i,l{\7 do E~Jlíl'ito Santo, António ~Iaria
Marrocos 'I'nborda Ritmos, Dunas Lopo!' do Aguiar, Alf1'0(]0 Silva Bnrr
to do Onrvnlho, José Maria d Va concolo',
arlos Marquos l\!n~alhfks, Jorge P reira dl' 'illr_
valho, Joã Carlos Lopes da Silva Martins, I~ilipo OOIlH'S
Vieira,
nrlo do iousn Gorgulh«, Osvaldo da UOI1(·pil,'l O
Vieira do Audrndo ; miliciallos Raúl Augusto Nogu. ira
Baptista do Carvalho, .João do AlnH ida 'ou'
" cadura,
José :'Ifaria d Sousa, Alllt' rico lõrncstlno Gouçalv 'li' (10
quadro os]l cial António Hcrnaní Mcudonçn ~allto. j d
cnvnlnria Gustavo
l\lanlll'1
H:tlltllllll. dll ('uulm UlIswlo
Hranl'o,
Eduardo AU~1I8to Mast'I\I'l'llhlls ~rinj(J li .' rr ,
naúll\f~,rtiJlho,
M:l1l1I1'1 \Til'irn, .Jo110 Horculano (1(, ~lolll'a,
.Jaimo 'frnllcoso L('ote (10 IU'go, .10110 Bllptista Lop s. ~\nlunI (h .T1IS\l8 l\forniH, Luis tI:t osta lYens F traz
Iúrio
Y itori 110 'Mlmc]l\fI, A Imiro Maia do Loul'piro, .T0< o .I oaqu iro
Valadas,
Décio Tito da 8ih'( ira Freitas,
'uno
00<: 1_
ws Branco, José Marques (II Can'alhu Vilar, Ui cal' I
.1086 Al\'('s POrto, .Toão .To~ó J~rttnci:ico .. r't\'i\.'r Pr ir
do l\!l'n \ (\S, .To!\o·AugnMo .A:-:inhnis do Ulllo, Cr,l tino
Pnif: dI" Hnm ',:MnllJl I OlwJ'J'a, 111:\1111 I dn. oatH 1,( )'ro
d CIlI'vnlho, 1I1ntias (,nlJl'inl dn Silva. 'oaro. , .Jt)aqllilJl
Pillto, Jo. Ó António <III 1\101':1i" ; mili('illll
Antônio.1o
Ó
'ohral Hibnil'o, Júlio 1>()llIin:.ro. Borg(':
,;\ ]lll', «amilo
.AUgllnto
du ~il\'n, António FI 1'111\1)(1\., J> <lro~o lUII)'(' _
ma; "et<'l'in :\)'io .T 01\(1" i111 GÚllIlido Pari'. ', do '1'1'\·i(.o II
ndlllini. tl'llC:l'ío Iitilitar
.JosÓ \,i('lut(
Paula .TIII'diOl ,Antóllio Dins S:llI('ho,
!:tll""l A f'oH () do PIlÇ'O. Albino
Amíl 'al' I odri"llos
11.. ,'0111'(. Alberto J\I ." ndrillo A ngllsto
cios
:llItO., .10. t· Hüll\ 1'\'1' il'a do .'1\ C'illllnto,
Candido
NIIIWS Pill]" iro, .Joaquim da 1,'on,lI .\ Patsp. ,
Edllardo <10 Fl'oitn
IIlIHl<,:II.,
.António 1 ibl iro do
.To~t\ AHtónio
<la o'ta, Vorgrlio cl I'iha " uto
1II\n<lo António
GOIlH'S,
Filip(' dI) • anl" Mil' mI.
011tCllcgro,
l\Ianu 1M]'
IUC
Abrallt'
Júnior, }!'OI'IIIIl o
I

.

j

I
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Rapo O d
liv ira, Seba: tião lIurtin
P rcs Gom s,
João
Joaquim
Vicente
Júniorv Carlo
Amaral, Rodrigo JOb '. orreia Rap o; milicianos Lu! Gonçulves
alença, ~ rtur Rib iro d Alm ida, António Maria V nrelu
Lopes,
l\Lirio
nrlos Pacheco,
Luis
louçulY!"
Rebordão,
II mriqu
Rocha, jli·rllol Rodriguos Centeno J únior ; do ocr tariado uiilit r António Jo'6 lfar([III s
Guimnrãos ; do quadro auxiliar dos s rvicos do
urtilhnr-iu António Alvc <ln. 'ruz, .losó F rnand
,Joito
Ruivo da ilva, ~rlnu 'I l\Iendc lia Rocha, Manuol .Touquim Goriçalvcs da
o. ta, Jonquim Inácio P r ira Vaz,
António
.Augusto Amado, P dro Joaquim do Carvalho,
.J osó Borlu.mlo l\!:td i 1'11. ~ I UlIH 1 António Pi nhão ; do
qIH1I!t·O
nu: ilinr do
s r\"i'
do CH 'uhari:l. Avelino
tlom!l,
Luí
arn 'iro António \ rsénio UO.;l Bastos ;
do (1uadro nu. iii/ r do'
rviço U.~, aúd J OSÓ N unes.

ao

T

ond cornd s com o. graus da Ordem Militar d Cristo
que lhe \'1'1.0 r sI' 'cti\'anH1llto in<lica.dos, por l'. tan'm
('ondi<:õ'
<lo arti"o 21.° do decreto-n.o
11:012, de 30
du " 1I1ho do 1U:?D, os 'pguint' - oficiai' :
olllrndll<lor

)fajor da a ronrlllti
J3l'ito Pais.

a milit r .António Jacinto

ela. ih~.~

Oficlall

Tl'ncllt

·('orOll 1 dn infnntarin.

.Torgo AU"'lIsto HoJri'érgio

~1I1' . (\ t n ntt' dn. n l'ouá Itien militar JO:lIjllilll

tia :-;ílnl.

inf:mtnI'ia Lino Au~u to I <,ito l't'i:<,il':l,
do
antos :\rar 'nlino 'o lho, ('I miliciano .Jo1:o
BO:l\'iclll,
alI' I'. graduado,
ln
nico, Mnnu I .António
,

.10:lIplÍllI
tOIl\'

.

'ta.

0lH11 comdo
COIU
n m lalha militur ,I prata dn
('Ia.... de compoI'lnm 'lHO o. clIlplnl', t'lll ('onfol'l1Ii<1u(lo
com a. di. po i~( l' do r ~lllarnf'nto
aprovado
por <1llrc,tod
:! tI ~tmLrod
lU17:
'l'l'nrnto
do
r\'ir;o ti ndmini tr<l~nO militar Jo 6
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António da Costa, Emídio Dias Gomes o Ilumberto Marinho Pereira Maciel.
Segundo sargento n." 296 da companhia do equipagens
do 7.0 grupo do companhías de administração militar,
António Joaquim Rocha.
António

ÓSCa1'

de Fraçoeo Ca1·mona.

Está conforme.

o Ajudante

General,

N.O 21
MINISTERIO

DA GUERRA

23 DE OUTUBRO DE 1926

ORDEM
•

DO EXÉRCITO
(2.8

Série)

• Publica-se ao exército o seguinte:

1.o -Decreto
Hioi I~rie da Guma - U Dirrc~ão Gtral- LI Reparli~ão

o

OO\'UI'tlO
da R 'p' bllea Pcrtueue a, ob propo ta 00
Mini
'tI'O
da
-u rrn, U' 'r 'ta que, nos termo. da loi
O
D. 1: 17, d 1~ d Aco ...to do 19~5, o d cr to n.? 11: 07,
d ao do -Iunho do corr Irlto ano, so pague
subo ídio
m nsnl do G·~a D. M: ria .Adelaido d 'OllM Chav s, na
quulidad
d viú vu do. gon -rnl do q unuro de r 'S \1'\'n
João ROllri"'ll(\.
huv s.
:\Iiui. tI'O da r u rra a. ssim o t nha <,ntll!H1ill0 I faça.
xccutar. I ac:os do 0\ rno da RI pública, :3 do ( n tubrn
d lü:.?l.>. - António Óar r de Frugo o Carmona _ J/anuel
Rodrigue8 Júnior.

lini téri da Guerra - t

I

Dirpcçio Geral-I. a Bfparliç •

Governo da. Ropúblicll Portugn
a, ob proposta do
(!:t eu rr:
de reta que, no, termos da I i
n.? 1: ~li. d 1:3 d Aco to d ln:?;>, I de rr to 1I.0 11: 07,
do 30 di .r unho cio corront
ano, s pnguo o ubsldio
m II nl ti ) a. D. IU'a Jonquinu dll Silva ( RPIl filho
lllllrlQr
Frnnri
O .lo' quilll <la ilv;~ I ululI iro, \ iÍlvll.
61'f,10 do tI'n 'ut r forma lo .f. nlld .Jonquim P'llu}('iro; tt
D. Maria da lórin d '011 a Pint
urdo o l\luchado o

:Mini~tro

lo

856

ORDEM DO EXltRCITO

N.o 21

2.' Série

sua filha Júlia Pinto Coutinho, viúva o órfã do major reformado Joaquim Pinto de Sousa Coutinho, e a D. Clotildo Paula Catalão N O\'OS o suas filhas Maria Luísa da
Silva Noves O Maria Helena Catalão Nev s, viúva o órfãs do alforos do infantaria Joaquim José da Silva Neves.
O Ministro da Guerra assim o tenha atendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 9 do Outubro
de 192G.- António Údcar de Fragoso Carmona-Manuel
Rodrigues Júnior.

'

2.° - Por decretos de 2 do corrente mês:
Díreoção da arma de infantaria

Exouorndo d director, a sou podido, o g noral Adul"
berto Gastão do Sousa Dias.
Director, o g nerul Jos6 Francisco do Barro, ficando
exonerado do vogal do Consolho do Recursos.
Oonselho de Rooursos

General, o g noral,
João Pore ira Bastos.

adido ao quadro do gcn ralato,

Disponibilidade

O temente do quadro auxiliar dos serviço d artilharia, adido, J086 Augu to Frazão qu ,d r gre so do Ministério do Interior, se apr sentou em 28 d Ago to último.

3.°_

Por decretos de 9 do corrente mês:
lioibltrlO d1 Guerra-t.'

Direcção Geral-2.'

B parliçát

Concodidns as vantag ti!'! do qu trata o § <mico do
artigo G. o do d C1' to n. o [>:f>70, do 10 ti Maio d~l HH
modificado pela 1 i n.? 1:0:~~,d 2 do Ago:t do 1 ~
aos oficiai d infuutariu ui \guidll. m n ionados :

I
I

T nentcs : do quadro da arma J 86 imõ
Rodrigo
M nd s Pinto' do r 'gim nt do iufanu ri 11.° 1
João Pedro Nunes Pachoco ; do r e7Ímcuto d iufant ri
D. ° 12 Manu 1 Jo 6; do n uim nto d inf nturia
n. ° ~4
II nriqu Domingos Pere ; do regim nto d infantaria
D.O 2~ António Arg 1 dI Melo,
do r gim nto do intan-

Brundã
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taria n." 33 Jo
Vieira do. ilva, todos desde 13 de
Julho do corrente ano por terem completado o tempo
do erviço
f ctivo o~o oficial neceasúrio para o primiro aum nto do 10 por conto õbr o soldo.
Concodidus
as vantag ns do que trata o § único do
artigo
.0 do d cr to n." :)::)70, do 10 d
Maio de 1919,
modificado P la lei n.? 1:03 do 28 de Ago: to do 1920,
aos oficiais do artilburlr
m s guida mencionados:
Capif o Jo.6 Lopes
orreín d Matos, no quadro,
dosd Bt d Dez rubro d 1925, por ter compl tado o
tempo d . rviço fectivo desde ti. ua promoção o. tonont n .co stirio para o prim iro num nto d 10 por
conto sobr o õldo ,
T n ut s: Alexnndr
António Moura do Azev do, no
r gimonto d obu e do campanha ; Jo 6 Viana
orreia
Guod s, no grupo d artilharia a cavalo, e Mário Norb rto Nua , no regimento d artilharia n. ° 2, d do 6
d Maio d HL.5, ficand nula
do n nhum ef ito a
parto do decr to d 20 27 de J unh
do 11 do Julho
do 1925 qu lh conced u as mesmas vantagou ; Jo Ó
ReI> lo ordeiro, na batarir d IIl'fc. a móv ,1 n.? 2, Jo 6
arlo: da 'ilvn
Alcino Pio l' r ita da Silva, na bataria d dofc sn móv I n." 3,
'a tauó
arvalho Montes,
no grupo I] artilharia d montanha n." 1, d ele 13 do
Julho d 1926, por t('T('IU compl tado o tempo d
01'viço fectivo como oficial IIC' \ .'!\rio para o primeiro aliml'nto d 10 por cento sobr (). úldo.
'l'cn \nte' do quu(lro au 'iliar:
arlo Augusto c1 Almeida, no Ar' nal do E.·{'r('ito, (I ele ü do :\fllio cl 1925,
ficando nu}n. (\ cl n nhutJ1 I ft'ito a parto do cl creto tI
19 ti SI tl\mbro do 1923 q II Ih concedou as m(\ mas
vantuO' '11 ; :\bnu 1 do ul'nlllC'lo, no ro~im('nto d infnntnrin. n.O 1j Urbano cl
• ir ., no bntalhl'lo cl metralhadora 11.° 1, d ti 20 d I (\Zl mhro d l:m;
Ifr do
Amado, no l'C'girn nto tI infant. ria n.O 31, cl lIal 13 d
Julho d 1 2G, por t r m comph tado O t .llIpO II
rvi~o fI ctÍ\'o COI O fiei, I II I"
rio para o prim iro aum nto d 10 por cento 01 r o ohIo.
onc dida a '·aatn .... n d qu tratam o . único do
artigo
.0 d
d cr 'to n. o 5:f>70, d 1 d
fai dI HH 9,
alt rado p la ll'i n." 1: 3. dt'.!. dI Ago to d H):?O,
d llpncho8 millU riais po t rior , a C otur d () d<lMaio
I
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de 1925, ao tenente do serviço de administração
militar
Artur Paiva Garcia de Carvalho, por ter completado 8
anos de serviço efectivo como oficial, ficando por osta
forma rectificado o decreto de 31 de Julho do mesmo
ano que lhe concedeu aquelas vantagens.
Concedidas
as vantagens
de que tratam o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:fi70, de 10 de Maio de 1919,
alterado
pela loi n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920, e
despachos ministeriais
posteriores,
a contar de 13 de J ulho do corrente ano, aos tenentes do serviço de administração militar Felisberto
Augusto Centeno e Jaime José
Correia, por terem completado 8 anos de serviço efectivo
como oficial.
Regimente, d.eartllharia n.O5
Alferes picador,
o primeiro sargento aspirante a picador do regimento
de cavalaria
n," 5 José Francisco
Jara.
Regimento de artilharia n.O7
Alferes picador,
o primeiro
sargento aspirante
cador do regimento
de cavalaria
n.? 6 Silvestre
Cardigos.
Regimento de cavalaria n.O 10
Alferes picador, o primeiro sargento aspirante
cador do mesmo regimento José Marcelino Ramos
cano.

a piJosé

a pi.
Tos-

Serviço veterinário militar
Majores veterinários,
os capitães veterinários:
do hospital militar veterinário
principal,
Macário Evangelista
de Sousa; do regimento de cavalaria n. ° 11 José Albano
Pires Cerdeira, e da Manutenção
Militar Estanislau
da
Conceição e Almeida, contando todos, para todos os efeitos, a antiguidade
de 30 de Setembro último.
Disponibilidade
Os capitães:
de infantaria,
em inactividade,
Bernardino do Matos Tudela de Vasconcelos,
desde 20 de Setembro último, por ter sido julgado pronto para todo o
serviço pela junta hospitalar
de inspecção, e do serviço
de administração
militar) adido, Fernando Vítor Valente
Valadas Vieira, que, de regresso do Ministério da Agricultura, se apresentou em 20 de Setembro último .

•
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Adido

O tenente de artilharia, em disponibilidade, Bento de
Brito do Rio Abreu, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministário das Colónias, nos termos do artigo 7.° do decreto
de 20 de Novembro de 1914.
Reserva

O coronel do quadro da arma de artilharia Artur Octávio H.êgo Chagas, nos termos do n. o LOdo artigo 2.0
do decreto de 25 de Maio de 1911.
Os capitães: do quadro auxiliar dos serviços de saúde
Francisco da Sjl va, e picador Francisco Ramos, por terem atingido o limite de idade, nos termos do n.? 2.° do
artigo 2.° do decreto de 25 de Maio de 1911.

4.°_ Por decretos de i6 do corrente mês:
Ui",~lério da Guma - f.'1 Direcção Geral-

t_&

Repartição

Nomoados primeiros e segundos contínuos do Ministório da Guerra nos termos do § LOdo artigo 3.° do
decreto n. o 12:408, de 1 do corrente mês, as praças reformadas abaixo indicadas:
Primeiros contínuos

Segundos sargentos António André Pendão, n.? 1:914
da 7. a companhia. de reformados, e Francisco Alves,
n.? 1:927 da 6.11.companhia de reformados.
Segundos oontínuos

Primeiro cabo José Calaveiras, n.? 1:318 da 7.a companhia de reformados.
Primeiro cal.o Cirino, n.? 1:413, reformado da guarda
nacional republicana.
Soldado Agostinho Tavares da Silva, n.? 1:451 da
7.11.companhia do reformados.
Soldado José :\Iarla Godinho, n.? 675 da T,? companhia de reformados.
Soldado Bento Afonso, n." 415, reformado da guarda
nacional republicana.
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Repartição

Concedidas as vantazens de que trata o § único doartigo 6.° do decreto n.'ii 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei. n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
a contar das da tas que lhes vão designadas, aos oficiais,
em seguida mencionados:
Tenentes: do regimento de infantaria n. o 1 João PedroNunes Pacheco; do regimento de infantaria D.O 12 Manuel Josó ; do regimento de infantaria n." 24 Henrique
Domingos Peres; do regimento de infantaria n. ° 28 António Argel de Melo; do regimento de infantaria n. o 33José Vieira da Silva o do quadro da arma de infantaria
José Simões e Rodrigo Brandão Guedes Pinto, desdo
13 de Julho de 1926, por terem completado oito anos.
de serviço efectivo como oficial.

Ministério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 5. a Repartição

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
do quadro especial, adido, Afonso de Albuquerque, que,
de regresso do Ministério das Colónias, se apresentou.
em 4 de Outubro do corrente ano.
Concedidas as vantagens de que tratam o § único do ar':
tigo
do decreto n. ° 5:570, de 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,.
e despachos ministeriais posteriores, a contar de 1 deNovembro de 1925, ao capitão do serviço de administração militar João Viegas Jacinto, por ter completado
14 anos de serviço efoctivo como oficial; a contar de
13 do Julho do corrente ano aos tenentes do mesmo
serviço Salvador Pereira da Silva e Joaquim Teotónio
de Aguiar Segurado, o a contar de 16 do mesmo mês
e ano ao tenente do mesmo serviço António Orsini de
Sousa Sampaio, por terem completado 8 anos de serviço efectivo como oficial.

o.

j

2,' região militar

Alferes do secretariado militar, o primeiro sargento,.
n. o 63, do quadro dos sargentos do secretariado militar
Francisco l\1arcelino Marques, contando a antiguidadedesde 30 de Setembro do corrente ano.

"2•• Série
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Regimento de infantaria n.· 24

Capitão médico, o capitão médico, adido, Manuel Caetano Pereira, que, de regresso do extinto Ministério do
"Trabalho, se apresentou para preenchimento de vacatura
no respectivo quadro.
Grupo de trem n.s 3

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
do quadro especial, adido, Vasco Gonçalves Branco,
que, de regresso do Ministério das Colónias, se apre'sentou em 18 de Setembro do corrente ano.
Distrito de recrutamento e reserva n.·

10

Capitão, o tenente de infantaria, adido ao quadro,
-José Maria Varela, contando a antiguidade, Pllrra todos
os efeitos, desde 30 do mês findo.
Disponibilidade

Os majores: de cavalaria, adido, com licença ilimitada, Henrique José da Silva Alves, que se apresenta
para preenchimento de vacatura no respectivo quadro, e
do serviço de administração militar, adido, João Sobaslião Ramos, que, de regresso do Ministério do Interior,
se apresentou em 30 de Agosto último.
O capitão de cavalaria, adido, Luís Filipe Carneiro
de Sousa e Faro, que, de regresso do Ministério das
Colónias, se apresentou em 13 do corrente mês.
Quadro de comissões

Nos termos do §2.odo artigo 1.0 do decreto n.? 12:16!,
-de 21 de Agosto do corrente ano:
'I'enentes-coronéís do serviço de administração militar:
supranumerário, Alberto David Branquinho, no Instituto
Feminino de Educação e Trabalho; Alberto da Silveira
Lemos, Albino Pinto da Fonseca e Amadeu Damasceno
Vieira de Castro, no Depósito Central de Fardamentos;
supranumerário, Luís Pereira Loureiro, na Escola Milí'tar, e Henrique Linhares de Lima, na Manutenção Mili-

tar.

Majores do serviço de administração militar: supranumerários, Vitorino Máximo de Carvalho Guimarães e
Manuel da Costa Dias, na Escola Militar; Jaime Poroira
da Silva e Eduardo Hipólito de Campos, no Depósito
Central de Fardamentos; supranumerário, Edgard Au-
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gusto Oardoso, no Instituto dos Pupilos do Exército;
Francisco Moreira de Almeida e Luís António Nogueira,
na Manutenção Militar ; José Ribeiro da Costa Júnior,
no Instituto Feminino de Educação e Trabalho; José
Augusto Sá da Costa, no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército.
Capitães do serviço de administração militar: Eduardo
Guedes de Carvalho Meneses, Bráulio Ludgero"de Freitas, Joaquim Nunes Veiga, João Eleutério da Rocha
Vieira, António Maria Pinto Salgueiro, Cláudio Augusto
Tôrres Silva e José Ferreira Flores, na Manutenção Militar; Henrique José da ·Oosta, no Colégio Militar; Artur
Luís Filipe de Magalhães, na Farmácia Central do Exército; Henrique Augusto Cesário, Artur Maria Ramos Tarana, Fernando Peixoto de Magalhães Brandão, Francisco Caetano Dias e Álvaro Manuel Humberto Roiz Cepeda, no Depósito Central do Fardamentos; suprauumorário Ney Pompilio da Veiga Mata, no Instituto Feminino
de Educação e Trabalho; Vergílio Rodrigues Valente,
no Arsenal do Exército; Adolfo Moreira de Freitas, no
Parquo de Material Aeronáutico; Adriano Joaquim de
Carvalho, no Depósito Central de Fardamentos; J'uvenal
Augusto Carreira, no Instituto Feminino de Educação e
Trabalho.
Tenentes do serviço de administração militar: Pedro
Rodrigues Valente, Alfredo César de Brito, Henrique
Lorena Ermida, Francisco Dias Bernardo o supranumerário Basílio Esteves, no Depósito Oentral de Fardamentos; Afonso Alves de Araújo, José da Câmara Sampaio,
Arnaldo da Veiga Cabral, Rodrigo José Correia Raposo,
André Pelicano Fernandes, Gaspar Marques de Oliveira,
José Bemvindo Correia Raposo, José Gregório Gil, Hermínio Ribeiro Neves, Alfredo Acácio Afonso, José Filipe
Taborda Morais, António Júlio Cavalheiro Margarido,
João Telo Meneses Cabral, Macrino de Faria Teixeira
Lopes e Joaquim Gonçalves Duarte da Silveira, na
Manutenção Militar; supranumerário Manuel Marques
Abrantes Júnior, no Instituto Profissional 'dos Pupilos
do Exército; João Gonçalves Ferreira, na Fábrica de
Pólvora; José Domingos Lampreia, no Colégio Militar;
Francisco António Bico, no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército; António Mário Froire Tavares Belo,
na Fábrica de Material de Guorra ; Carlos José da Silva,
no Parque Automóvel Militar; miliciano, Artur Alves
Caetano, na Escola Militar; Mário Nogueira de Freitas,
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no Parque Automóvel
Militar;
Mário Baptista Ribeiro,
João Baptista Marques
e João Baptista Repenicado,
no
Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército.
Alferes
do serviço de administração
militar António
Cesário, na Manutenção Militar.
Maj 01' de serviço de adminis traçãc militar, da 5. a repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Artur Xavier da Mata Pereira,
por ir prestar serviço
na Manutenção
Militar.
Adidos ao quadro

Capitães, os tenentes de infantaria,
adidos ao quadro,
João Pereira Pina, António Nunes Queirós, António Soares, Manuel José do Livramento
Viegas, Mamede Augusto Arvelos
Formosinho,
Manuel Joaquim
Caldas,
Joaquim
Cordeiro Júnior,
José Rodrigues
dos Santos,
Francisco Rodrigues
Pereira, Júlio Caldeira Leal, Abel
Antunes Teixeira,
contando a antiguidade,
para todos
08 efeitos, desde 30 do mês findo.
Adidos

Capitães, os tonentes de infantaria,
adidos, em serviço
no Ministério do Interior,
José Pedro de Matos, José
António do Carmo e José Joaquim de Brito, e, em serviço no Ministério
das Colónias, Inácio Chumbo, contando a antiguidade,
pn.ra todos os efeitos, desde 30 do
mês findo.
O major do serviço de administração
militar João Sebastião Ramos, nos termos do n.? 3.0 do § 1.0 do artigo 00.0 do decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto do corrente ano, por se encontrar
em serviço na guarda nacional republicana
à data da publicação
do referido
decreto.
Tenentes
veterinários
da guarda nacional republicana
Joaquim
Cândido Parra, Tomé Dario da Ponte, e do
quadro especial Joaquim de Sousa Martinho, nos termos
do n. o 3. U do § 1.0 do artigo 60.0 do decreto n, o 12:017
de 2 de Agosto do corrente ano.
Alferes veterinário
da guarda nacional
republicana
Aires Rangel Coelho de Almeida, nos termos do n. o 3.0
do § 1.0 do artigo 60.0 do decreto n.? 12:017, de 2 de
Agosto do corrente ano.
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Inaotividade

O major do regimento do infantaria n.? 9 Manuel de
Mesquita, por ter sido julgado incapaz do serviço temporàriamente pela junta hospitalar de inspecção.
Reserva

Coronel, o tenente-coronel na mesma situação Miguol
Rodrigues Centeno, nos termos do artigo 441.0 do decreto de 25 de Maio de 1911, contando a antiguidade
desde 25 de Setembro do corrente ano.
Os coronéis: do corpo do estado maior, Luís António
de Carvalho Martins, e de artilharia, segundo comandante, interino, da 2. n região militar, César Augusto
de Almeida Varela, ambos nos termos do n. o 4.0 do artigo 2.0 do decroto de 25 de Maio de 1911.
O coronel do extinto regimento do infantaria n.? 32
João Alves Peixoto J únior, ~ o capitão do secretariado
militar Manuel Pedro, por terem sido julgados incapazes do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção.
O tenente-coronel de cavalaria, em inactividade, João
Maria Claudino de Sousa, 'por ter atingido o limite de
idade, nos termos do n,o 2.0 do artigo 2.0 do decreto
de 25 de Maio de 1911.
Reforma

Os coronéis, na situação de reserva, Augusto Chndido·
de Sousa Araújo e Francisco Baptista Ribeiro, por terem atingido o limite de idade nos termos do n." 2.° doartigo 3.0 do decreto de 25 de Maio de 1911.

5. 0_ Porlarlas

Por portaria de 9 do corrente mês:
Ministério da Guerra - ta Direcçio Geral-

2,&

Repartição

Promovido a aspirante a oficial médico miliciano nos.
termos da alínea a) do artigo 1.0 da lei n.? 779, de 22 de
Agosto de 1917, o soldado n.? 2:354 da 7.a companhia
do extinto 1.0 grupo do companhias de saúde António
Marçal Correia. Nunes.
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Por portaria de 14 do corrente mês:
lIioistério da Guerra -1,& Direcção Geral- 4. a Repartição
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Pre·sidente do Ministério e Ministro da Guerra e pelo Ministro da Marinha, dissolver a comissão nomeada por portaria de 28 de Dezembro do 1918 que procedeu aos estudos de que resultou a promulgação do actual Oódigo de
Justiça Militar e nomear, cm sua subatitutção, a comissão composta pelo general do quadro de reserva João
Evangelista Pinto de Magalhães, vogal do Supremo Tribunal Militar, que será o presídonte ; do bacharel Bernardo Botelho da Oosta, juiz relator do Supremo Tribunal Militar; do capitão de mar e guerra de marinha
António Pereira do Vale, promotor do Supremo Tribunal Militar; do coronel do infantaria VergUio Aurélio
Henriq ues dos Santos, chefe da 4." R0pl1l'tição da 1." Direcção Geral do Ministério da Guerra; dos coronéis do
quadro de reserva Francisco Xavier Oorreia Mendes e
Cândido Álvaro da Cãmarn ; do capitão-tenente de marinha Artur Vital Cunha e Freitas, promotor do Tribunal
de Marinha, e do capitão de infantaria Mário Nogueira,
promotor do Tribunal Militar Territorial de Viseu, que
servirá de secretário, para propor as modificações que a
prática tenha mostrado ser necessário introduzir no Código de Justiça Militar e harmonizá-lo com a actual
organização do exército, e apresentar um projecto de
regulamento para a execução do mesmo Oódigo.

Por portula de 16 do corrente mês:
liIislério da Guerra - f.a Direcçl0 Geral- 2.~ Beparliçlo
Tendo os ensinamentos da Grande Guerra apresentado modificações profundas sõbre o modo de actuar das
diversas armas em combate, e não possuindo a arma de
-eavalaria tática adaptável a tam grande transforma~Ao
derivada dos armamentos que modernamente tem de
empregar: manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, nomear uma comissão constítuida pelos oficiais abaixo indicados, servindo o primeiro
de presidente e o último de secretário, encarregada para
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no mais curto espaço de tempo proceder à organização
da nova tática e sua regulamentação:
General Ernesto Maria Vieira da Rocha, director da
arma de cavalaria.
Coronel Domingos Augusto Alves da Costa Oliveira,
comandante da 2. a brigada de cavalaria.
Coronel Fernando Luis Mousinho de Albuquerque,
comandante da Escola Prática de Cavalaria.
Coronel de cavalaria, com o curso do estado maior,
Júlio Ernesto de Morais Sarmento.
Coronel de cavalaria Manuel Umbelino Correia Guedes.
•
Tenente-coronel de cavalaria Alberto Machado Cardoso dos Santos.
Capitão de cavalaria Francisco José da Fonseca Coutinho e Castro.
Capitão de cavalaria Afonso Talaia Lapa de Sousa
Botelho.
Tenente de cavalaria Humberto Buceta Martins.

6.

o-

Por determinação do Govêrno da República:
lIinislério da Guerra - 1.a Diretção Geral
Conselho Administrativo

Tenentes: do serviço de administração militar António
Luis Caria Rodrigues, e miliciano Secundino Domingos.
4." Reparbíção

Capitão de infantaria Joaquim Augusto David.

linislério da Guerra - ta DiretçAo Geral- 5.' Reparliçío
Capitães do serviço • do administração militar Josó Ferreira Marques da Cunha Júnior, Alcido de Oliveira e
Manuel Augusto Edmond dos Santos, os dois últimos
respectivamonte da 2.a e 5.a inspecção do administração
militar.
Tenentes do serviço de administração militar Artur
, Pinto Bastos Júnior, Alberto Canodo de Miranda o José
Francisco Carneiro, do conselho administrativo do Govêrno Militar de Lisboa, e Daniel António Reis Rosa.
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Minislério da Guerra - 3.a Direcção Geral
4.· Repartição

Tenente de infantaria,
maso das Noves.

da 8. a Repartição,

Antero

Dâ-

7." Repartição

Tenente-coronel do corpo do estado maior Joaquim Artur dos Santos "Machado.
Tenente do infantaria António Augusto Tavares.
8.· Repartição

Tenentes : de infantaria, da 4. a Repartição, Eugénio
Gonçalves de Magalhães Figueiredo, e do secretariado
militar, da direcção da arma de artilharia, Boaventura
Vieira da Silva.
Conselho Administrativo

Tenente do serviço de administração
drigues de Matos.

militar Artur Ro-

linislério da Guerra - 4. a Direcção Geral
1.. Repartição

Major de artilharia, com o curso do estado maior, João
da Conceição Tomás Rodrigues.
Capitão do secretariado militar Joaquim Quintino Lopes.
'I'enento do secretariado militar João António Rodrígues.
2.' Repartição

Capitães: do infantaria, com o curso do e tado maior,
Reinaldo Vale de Andrade, e de artilharia, com o mesmo
curso, Álvaro Lourenço Pereira.
'I'enentes : de artilharia, Teófilo Rocha Trindade e Carlos Alberto Pádua do Oliveira, e do serviço de administração militar, da 3. a companhia, António Augusto da
Silveira Lorena Santos.
3.· Repartição

Major do artilharia José Mao-Bríde Fernandes.
Capitãos: de artilharia Eduardo Augusto Basto Noguoira, o do erviço do admini tração militar, da 5.' R~partição da 2.11 Direcção Goral do Ministério da Guerrn,
David Vaz da Fonseca Aboim.
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Capitães: de artilharia Francisco António da Silva
Azevedo Alpoim, e do serviço de administração militar,
11.0 quadro, José Fernandes
Duarte.
Tenentes de artilharia J 0110 Carlos Tavares Ferreira
da Cunha e José Teles da Silva Palhinha.
Comissão de aquisição de material de mobilização
para o serviço do exéroito

Major de artilharia

Miguel Pereira Coutinho.

Direoção da. arma de infantaria

Tenente-coronel
nandes.

do secretariado

militar Manuel Fer-

Direcção da arm a de artilharia
L" Repartição

Tenente de artilharia,
tónio, Vizeto Chagas.

no quadro da arma, José An-

Direoção da arma de cavalaria

Capitão de cavalaria, em disponibilidade,
Carneiro de Sousa e Faro.

Luis Filipe

Direcção do serviço de administração militar
4,· Repartição

Capitão
Jorge das
. Tenente
da Escola

miliciano do serviço de administração militar
Neves Larcher .
miliciano do serviço de administração militar,
Prática de Artilharia, Manuel José Garcia.
Estado maior do exéroito

Ajudante de campo do quartel-mestre general, o capitão de artilharia José Augusto Vieira da Fonseca Júnior.
Estado maior general

Ajudante de campo do general Roberto da Cunha
Baptista, o tenente do quadro de arma de cavalaria
Luis da Costa Ivens Ferraz.
Conselho de Recursos

. Ajudante de campo do general João Pereira Bastos, o
capitão de artilharia J osé de Alarcão V elasq ues SIU"mento, ficando exonerado dê igual cargo do chefe do estado maior do exército.
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2.' região militar
1.' Repartição

TenentE's de infantaria: adido ao quadro, do extinto
5.° grupo de metralhadoras, Gil Augusto Domingos da
Silva; milicianos, do regimento de infantaria n.? 23,
João Maria Simões Pereira de Brito, e da extinto regimento de infantaria n.? 35, Raúl da Conceição Gonçalves Bravo.
2.' Repartição

Tenentes do regimento de infantaria n.? 23, Joaquim
Moniz de Sá Côrte Real Amaral e Manuel Francisco da
Costa.
3.' Repartição

Capitães de infantaria: com o curso do estado maior,
Carlos António Bragança Parreira, e do regimento de
infantaria n ," 23, José Rodrigues Gaspar.
Tenente do regimento de infantaria n.? 23 José Hermano de Magalhães Ferreira.
4.' Repartição

Capitão do extinto regimento de infantaria n.? 35 Aníbal da Conceição da Costa e Silva Pinto dos Santos.
Tenentes: do extinto regimento de infantaria n.? 35,
João Guedes das Neves Sacadura e, adido ao quadro,
José de Jesus Pita.
Govêrno MilitaI' de Lisboa
Conselho administrativo

Tenentes milicianos: do serviço de administração militar Joaquim Marcelino Soares Moreira e da 5.11 Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra Mário Carlos Pacheco e Simão da Costa Almeida.
2,' brigada de cavalaria

Capitão do secretariado militar, da 4.11 Repartição da
2.& Direcção Geral do Ministério da Guerra, Luciano
José de Vasconcelos,
L' inspecção de artilharia

Tenente-coronel do grupo de artilharia
n.? 2 Luís Monteiro Nunes da Ponte,
2," ínspecção

Capitão de artilharia,
de Pina Cabral.

de montanha

de artilharia

no quadro

da arma,

José
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3.' inspecção de artilharia

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do extinto regimento de obuses de campanha, António
Martins.
2." inspecção de administração militar

Capitão do serviço de administração militar, da 4. a com.
panhia, Paulino Afonso Esteves.
5.' inspecção de administração militar

Capitães: do serviço de administração militar Fernando
Vasco da Silva Chichorro e do conselho administrativo
do Govôrno Militar de Lisboa Vergílio Lusitano.
Quadro da arma de infantaria

Coronel de infantaria Artur Marques Sequeira.
'I'enentes de infantaria Francisco Ernesto Machado,
Mário Ramos Silva e José Bernardo Mimoso Correia.
Regimento de infantaria n.· 1

Alferes do batalhão de caçadores n.? 5 António Maria
Cartaxo Júnior.
Regimento de infantaria n.O2

Segundo comandante, o tenente- coronel do quadro da
arma João Inácio Guerreiro.
Regimento de infantaria n.s 3

Tenente do regimento de infantaria n. o 19 Alberto
Adeodato Rodrigo, pelo pedir.
Tenente do serviço de administração militar Armindo
de Magalhães Barros de Araújo Cerqneira de Queiroz.
Regimento de infantaria n.O4

Tenente chefe de música Artur Ribeiro.
Regimento de infantaria n.s 6

Capitão do regimento de infantaria n." 9, adido ao
quadro, Gemeniano Saraiva.
Alferes chefe de música do extinto regimento de infantaria n. o 32 Francisco Pereira.
Regimento de infantaria n.O7

Tenente do serviço de administração militar, do 2.0
grupo do regimento de artilharia n, o 2, João Lúcio da
Silva Pereira.
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Regimen to de ínfp.ntaria n.· 9

Tenente miliciano do quadro especial do regimento do
infantaria n. o 30 Rogório dos Santos, pelo pedir .
• Regimento de infantaria n.O 10

Major do extinto 6.0 grupo de metralhadoras António
José Teixeira, pelo pedir.
Tenente do extinto regimento de infantaria n." 30 Joaquim Tomás Bramão, pelo pedir.
Regimento de infantaria n,s 12

Tenente do regimento
Garcia Loureiro.

de infantaria

n.? 17 Amaro

Regimento de infantaria n.> 13

Capitão de infantaria Agostinho de Oliveira Baía da
Costa Lobo, pelo pedir.
Tenente do extinto regimento de infantaria n.? 35 Silvino José de Carvalho.
Tenente do serviço de administração militar Manuel
Maria Ferreira de Abreu.
Regimento de infantaria n.O14

Tenentes: do regimento do infantaria n. o 9 Júlio César
da Costa Chaby, e em disponibilidade Jo~o de Albuquerque Veloso, pelo pedirem.
Regimento de infantaria n.· 16

Tenente do serviço de administração militar, do regimento de infantaria n. o 4, Mário António Augusto Soares Pinto.
Alferes chefe de música do extinto regimento de infantaria n.? 33 Francisco Carraça Vila Nova.
Regimento de infantaria n.s 16

Capitão do quadro da arma Manuel Bernardes
meida Topinho, pelo pedir.
Regimento de infantaria

de Al-

n.O 17

Major do quadro da arma de infantaria Jaime Augusto da Rosa Alpedrinha.
Capitão de regimento do infantaria n. o 9, adido ao
quadro, José Alexandrino Paula Pinto.
Tenente do serviço de administração militar Augusto
Leonardo Noves.
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Regimento de infantaria n.· 18

Tenentes: do extinto regimento de infantaria n. o B4,
adido ao quadro, Abraão Matias Esmeriz, e do batalhãode caçadores n.? 9 Agostinho Seguro. Pereira, pelo pedirem.
Regimento de infantaria n.O19

Tenente do extinto regimento de infantaria n. ° 34"
adido ao quadro, António da Rocha Nunes, pelo pedir.
Tenente miliciano do serviço de administração. militar"
do regimento de infantaria n. ° 24, Casimiro ArturVieira.
Tenente chefe de música Manuel Lourenço. da Cunha,
Regimento de infantaria n.· 20

Tenente-coronel do infantaria do quadro da arma Júlio César Moreira Sales, pelo pedir.
Major do infantaria do quadro da arma Romano Barnabé Ferreira, pelo pedir.
Tenente do serviço de administração militar António
Andrade Ferreira de Abreu.
Alferes chefe de música do extinto regimento de infantaria n. ° 28 André da Silva.
Regimento de infantaria n.· 21

Capitão de infantaria, adido ao quadro, Luís CésarBodrigues, pelo pedir.
Tenente do quadro da arma António Nunes Vitória,
pelo pedir.
Tenente do regimento de infantaria n.? 9 Júlio Albano de Matos ..
'Regimento de infantaria n.- 22

Capitão do regimento de infantaria n.? 9 Joaquim José
da Costa.
'
Tenente, adido ao quadro, do regimento de infantaria.
n.? 9 Filipe Pinto da Fonseca.
Tenente do serviço de administração militar Alexandre Augusto Ferreira do Amaral.
Tenente chefe de música do extinto regimento. de infantaria n.? 29 José Pereira da Silva.
Regimento de infantaria n.· 23

Tenente do, serviço de administração
militar, da delegação em Ponta Delgada, Carlos do Amaral.
Tenente chefe de música do extinto regimento de infantaria n.? 27 Gustavo Augusto Coelho,

2.· Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 21

873

Regimento de infantaria n.O24

Tenente do serviço de administração
militar João J oaquim Vicente Júnior.
Alferes chefe de música João Pereira dos Santos.
Regimento de infantaria n,s 25

- Tenente do serviço de administração militar, da delegação em Angra do Heroísmo, Gil Medeiros de Melo.
Batalhão de caçadores n. ° 1
Comandante, o coronel do regimento de infantaria
11.o 22 Francisco Soares de Lacerda Machado.
Capitão do regimento de infantaria n. ° 22 Francisco
-de Sales Galvão Mendes, pelo pedir.
Tenente do regimento de infantaria n. ° 9 Leandro de
Carvalho Roseira.
Tenente do serviço de administração militar António
Lourenço Martins.
Capitão chefe de música José Candido Martinó.
Batalhão do oaçadores D.O2

Comandante, o coronel do quadro da firma Henrique
.Alberto de Oliveira.
Segundo comandante, o tenente-coronel do regimento
-de infantaria n." li'> Alberto Pinto Tasso de Figueiredo.
Capitão do quadro da arma José Joaquim Henriqnes,
'I'eneàte do quadro da arma Ilídio João Cabral Félix
Campeão, pelo pedir.
Tenente do serviço de administração militar, do regimento de infantaria n." 15, Sebastião Martins Peres
-Gomes.
Capitão chefe de música António da Rocha.
Batalhão de oaçadores n. o 3

Tenente do serviço de administração militar, do regimento de infantaria n.? 19, Armando Augusto de Oliveira.
Alferes chefe de música Francisco Alves Júnior.
Batalhã.o de caçadores

D.O

4

Capitães: do regimento de infantaria n." 4 José Antóruo Simões Neves e do extinto regimento de infantaria.
n.? 33, adido ao quadro, José da Silva Soares, pelo pedírem,
Tenente chefe de música João Godinho.
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Tenentes:
do regimento de infantaria n. ° 11 Mário
Emílio Bertrand; de infantaria, em disponibilidade, João
César Correia Mendes, e miliciano do serviço de administração militar, do 3.° batalhão do regimento de infantaria n." 2, Leonel de Lima Barreto Xardoné,
Capitão chefe de música do extinto rogimento de infantaria n. ° 31 Maximiano de Assunção Gomes Fontoura Rebêlo.
Batalhão de caçadores n.· 6

Comandante, o tenente-coronel do regimento de infantaria n. ° 21 Francisco dos Santos Moutinho.
Capitão do regimento de infantaria n.? 21 Júlio Rodrigues da Silva.
Capitão do serviço de administração militar, do regimento de infantaria n. ° 12, Augusto Carlos de Pina Tormenta.
Tenente miliciano do regimento de infantaria n. ° 10
Joaquim Zuchelli Pinto Tavares, por motivo disciplinar.
Tenente chefe de música José Maria Cordeiro.
I

Batalhão de caçadores n.s 7

Capitão de infantaria do quadro da arma Vicente Leonardo José da Silva, polo pedir.
'
Tenentes: do regimento de infantaria n. o 3 Alfredo
Joaquim Lourenço, e de infantaria, adido ao qu~dro,
Ernesto Marques Albuquerque da Silva, pelo pedirem.
Tenente do serviço de administração militar, no quadro, José Marques Vieira de Azevedo.
Alferes chefe de música do extinto regimento de infantaria n." 30 João Alves.
Batalhão de oaçadores

n.· 8

Comandante, o coronel de infantaria do quadro da arma
José Augusto Duque.
Segundo comandante, o tenente-coronel do regimento
de infantaria n.? 22 José Policarpo Dias.
Capitães: do regimento de infantaria n. o 17, adido ao
quadro, António Pedro da Silva Soares Júnior, polo pedir; do regimento de infantaria n." 22 António José Soares Durão, Domingos António Bastos Carrapato Calado
Branco e Jorge César Caiola da Mota.
Capitão chefe de música do oxtinto regimento de infantaria n.? 35,Joaquim Jacinto Figueiras.
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Tenentes: do regimento de infantaria n. o 12 Augusto
Eugénio da Guerra Teixeira; do regimento de infantaria
n.? 17 Guilherme dos Santos, António Cardoso Calhancas, e adidos ao quadro, José Lopes, António Dias Ferreira e Joaquim Pedro Ooelho; do regimento de infantaria n." 22 Mário Humberto Ferreira Marques, Domingos
dos Rois Severo, Manuel da Costa, Joaquim dos Santos
Farr-ajota, Eduardo António Garção, César Augusto 001'reia, Henrique Lopes Gonçalves, José Joaquim de Santa
Clara Barbas, Eduardo Francisco Ribeiro, António Tavares Semedo, e adidos ao quadro José da Conceição das
Neves Martins, Abel de Freitas, João Miguel Simões e
Eurico Dagoberto Barroso Tierno ; miliciano do quadro
especial do regimento de infantaria n. o 22 Isaías Carlos
de Sousa Sardinha e do serviço de administração militar,
do regimento de infantaria n. o 19 António Vieira da Oosta.
Alferes: do regimento de infantaria n. o 17 Artur Jaime
Brasil Louquet Neto, e adidos ao quadro Manuel Lourenço Novo e António Bento da Silva.
Batalhão de càçadorea

n.s

I}

Tenente milíçiano do serviço de administração militar
António Maria Varela Lopes.
'I'enento chefe de música João Pereira Biscaia.
Capitão do extinto quadro dos capelães militares Celestino Cândido do Vale, pelo pedir.
Batalhão de caçadores n .• 10

Tenente do quadro da arma José Filipe de Oampos,
pelo pedir.
Tenente do serviço de administração militar, da 4.11 companhía, António Baeta Lopes.
Tenente chefe de música António de Oampos Felizes.
Batalhão de caçadores n.· 11

Oomandante, o tenente- coronel do quadro da arma
José Martins Carneira.
Capitão do quadro da arma Jaime Duarte da Fonseca
Fabião.
Tonente do serviço de administração militar Humberto
Marinho Pereira Maciel.
'I'encnte chefe de música do regimento de infantaria
D.O 5 Henrique Lopes.
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Batalhão de caçadores n.s 12

Comandante, O coronel do extinto 2.° grupo de metralhadoras Gustavo de Andrade Pissarra.
Segundo comandante, o tenente- coronel do extinto regimento de infantaria n." 34 José Augusto de Faria Blanc.
Tenente do regimento de infantaria n." 21 José da
Cruz, por motivo disciplinar,
Tenente do serviço de administração militar Hipólito
Dâmaso das Neves.
Alferes chefe de música do extinto regimento de infantaria n.? 34 José Rafael Alves.
, Batalhão de oiclistas n.s 1

Comandante, o coronel do extinto 4.° grupo de metralhadoras Horácio Severo de Morais Ferreira.
Segundo comandante, interino, o major do extinto 4.°
grupo de metralhadoras Luis Sampaio.
Tenente do serviço de administração militar João Rebêlo Simões.
Batalhão de ciclistas n.v 2

Tenente miliciano do serviço 'de administração militar,
do regimento de infantaria n, o 5, José Rebelo do Magalhães.
. Batalhão de metralhadoras n.· 1

Tenente miliciuno do serviço de administração
Henrique Carlos de Moura.

militar

Batalhão de metralhadoras n.>2

Capitão do extinto 7.° grupo de metralhadoras
mando Zaide da Fonseca e Almeida.

Ar-

Quadro da arma de artilharia

Tenente do grupo de artilharia
Baúl Barros de Vasconcelos.

a cavalo Belarmino

Regimento de artilharia n.s 1

Tenentes: de artilharia, cm disponibilidade, Manuel da
Encarnação Abreu, e no quadro da arma Carlos IIenriq ue
da Graça.
Capitão miliciano do serviço de administração militar
Alfredo Pereira do Carmo.
Regimento de artilharia n.O 2
. Tenente miliciano do serviço de administração militar,
do 3.° grupo do mesmo regimento, Júlio Ribeiro da Costa.
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Regimento de artilharia n 03

Tenente do serviço de administração militar, do 3.0 grupo
do mesmo regimento, Salvador Pereira da Silva.
Regimento de artilharia n.· 5

Tenento .do serviço de administração militar, do regimento de artilharia n. o 6, Mário de Jesus Correia.
Regimonto de artilharia n.s 6

Major dó quadro da arma de artilharia Sérgio Ribeiro
de Sousa.
Capitães de artilharia: do batalhão de artilharia deguarnição Luís Gonzaga Bressane Perry de Sousa Gomes; da escola prática de artilharia Armando José de.
Matos e do quadro da arma Nuno Alvaro Brandão Antunes; milicianos do batalhão de artilharia de guarnição Alfredo Horácio da Cunha Nery e Manuel José de
Avila Madruga; do quadro especial Raúl Narciso da
Costa Guimarães; do q uad:ro auxiliar de artilharia: do
batalhão de artilharia de guarnição, José Silvestre, e doserviço de administração militar Alfredo Ferreira de
Azevedo Lobo.
'I'enentes : do quadro da arma Félix J osó Antunes"
Jos6 Gomes Martins Calado Júnior, Luis António Simões Candeias o Mário Augusto da Assunção Marques ~
do regimento do artilharia n,? 2 Mateus Martins Moreno Júnior, e miliciano do quadro dos oficiais milicianos de artilharia José Maria de Sousa.
Regimento de artilharia n.· 7

Capitães de artilharia: do batalhão de artilharia de
guarnição Carlos David Calder, do grupo de artilharia
de guarnição António Francisco Coelho, e do quadro da
arma José Lopes Correia de Matos; milicianos do
quadro especial do batalhão de artilharia de guarnição
Daniel Fernandos de Barros Queiroz e Francisco da
Silva Pinto.
Tenentes de artilharia: do quadro da arma José Paulo
de Sousa Rõgo, em disponibilidade Carlos Kol de AIvarenga e Américo Limpo Butzel, e milicianos do batalhão de artilharia de guarnição Jaime Isidoro e Manuel
Rodrigues de Carvalho; do quadro auxiliar de artilharia:
do batalhão de artilharia de guarnição Bernardo da Conceição e José Maria dos Santos Freire Júnior, e do serviço de administração militar António Ribeiro dos Reis.
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Regimento de artilharia n.· 8

Capitães de artilharia: do batalhão de artilharia de
guarnição Artur Mendes de Magalhães, do quadro da arma
Manuel Miranda e António Rodrigues dos Santos Pedroso.
Tenentes de artilharia:
do qnadro da arma Pedro
Amadeu Nicolau Fernandes Guerra, João Inácio Bentes
Pimenta, Artur Rebêlo de Almeida, António do Nascimento Ribeiro Macário, Amadeu Eduardo Beltrão de
Campos Forreira Viana e Luís de Magalhães Mendonça
Pimentel; em disponibilidade Sidónio Bessa Pais, e miliciano do quadro especial Luís Mário Ferreira Caldas
de Lemos ; do quadro auxiliar dos serviços de artilharia: ,
do batalhão c.e artilharia de guarnição Possidónio Lopes
Coelho e João Roque, e miliciano do serviço do administração militar, do 1.0 grupo de esquadrilhas de aviação
República, Henrique Rocha.
\

2.· batalhão de artilharia de costa

Alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Augusto Mendes Ribeiro.
Grupo de artilharia de costa

Tenente do serviço de administração
Gago Nobre de Lacerda Júnior.

militar

Luis

Grupo de artilharia a cavalo

Major de artilharia Artur Gonçalves Rocha.
Tenente de artilharia, no quadro, Jorge Pereira de Carvalho.
Grupo de artilharia de montanha n.s 1

Tenente do serviço de administração
militar, do regi.
mente de artilharia n." 5, José de Ornelas Monteiro.
Grupo de artilharia de montanha n.s 2

Capitão do serviço de administração
Tavares Ribeiro da Silva.

militar Manuel
'

Grupo de artilha.ria de montanha n.· 3

Tenente do serviço
Gonçalves da Silveira.

de admínlstração

militar Artur

Grupo de artilharia n.' 21

Capitão miliciano de artilharia do quadro especial, o
capitão miliciano de artilharia do mesmo quadro José
Lopes dos Santos.
Tenente miliciano do serviço de administração militar
Venceslau de Figueiredo.
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n.O22

Tenente do serviço de administração militar, da 4.11 companhia, Felisberto Augusto Centeno.
Grupo de artilharia

n.v 24

.

Tenente do serviço de administração militar, do regimento de infantaria n. o 23, Adriano Simões de Sousa Ribeiro.
Grupo de trem n.O 1

Tenente do serviço de administração militar António
Lindolfo Ribeiro Borges de Castro Seabra de Albuquerque.
Grupo de trem n.O 2

Tenente do serviço de administração militar Octávio de
Sousa Ferreira.
Grupo de trem n. o 3

'I'onento do serviço de administração
de Sousa Amorim Rosa.

militar Alberto

Grupo de trem n,>4

Tenentes do serviço de administração militar José
Maria de Sampaio l\Iariz e niliciano, do regimento de
cavalaria n.? 11, Paulo Arnaut Taveira da Paixão Metelo.
Grupo de trem D.O5

Tonente miliciano do serviço de administração
licenciado, Alfredo Augusto Filipe.

militar,

ServiQO de torpedos fixos

Tenente do serviço do administração militar Raúl Monteiro Simões Dias.
Quadro da arma de cavalaria

Major do regimento de cavalaria n.? 11 Claudino Ernesto da Silva Brito.
Regimento de cavalaria n. o 4

Exonerado de segundo comandante, interino, o major
Joaquim José da Conceição.
Segundo comandante, o tenente-coronel de cavalaria,
do quadro da arma, Carlos Alberto da Guerra Quaresma.
Capitães do quadro da arma de cavalaria Teodorico
Ferreira dos Santos, José Feliciano da Costa Júnior e
Luis Filipe Azinhais Mendes.
Tenente do serviço do administração
militar, do regimento de infantaria n." 16, Álvltro de Oliveira.
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Regimento de oavalaria n.· 5

Segundo comandante, o tenente-coronel do quadro da
.arma de cavalaria Francisco Oandido Vieira de Sousa
Loreno.
Regimento de oavalaríe, n.O6

Major do quadro da arma de cavalaria Francisco Martins Lusigoan de Azevedo.
Regimento de oavalaria n.O7

Oomandantes de grupo, os tenentes-coronéis do qua·dro da arma de cavalaria Eduardo Correia de Sá e António Augusto Namorado de Aguiar.
Regimento de cavalaria n.O8

Tenente do serviço
-cisco Marques Lima.

do adminietração

militar

Fran-

Regimento de oavalaria n.s 10

Capitão do quadro da arma de cavalaria Armando Poreira Carvalhal da Silveira Teles Bottoncourt.
Tenente miliciano do serviço de administração militar,
-do grupo de trom n, o 4, Alborto Oelso da Silva Pico.
Regimento de oavalB,ria n,s 11

Segundo comandante, o major do quadro da arma de
<cavalaria Augusto Rodrigues Mendes Moreira.
Major, do regimento de cavalaria n." 5, adido ao qua-dro, Francisco Alexandre LObo Pimentel.
Oapitães: do regimento de cavalaria n." 1 João Leal
dos Santos Oaio e picador do quadro dos picadores militares Teófilo Nunes Poreira.
Tenente do serviço do administração militar Joaquim
-da Fonseca Patacas,
Regimento de sapadores mineiros n.s 2

'I'enente do serviço de administração militar do regimento de infantaria n.? 6 António Alves Martins
-Coímbra.
Regimento de telegrafistas

Capitão do serviço do administrnção
militar Manuel
-Carmona Gonçal vos.
Tenente do serviço do administração militar, da extinta inspecção do serviço telegráfico militar, Manuel
Afonso do Paço.
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Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Tenente miliciano do serviço de administração
Fernando Ramiro de Seixas Maurity.

militar-

Batalhão de automobilistas

Tenente miliciano do serviço de administração
Júlio Duarte Costa.
Lo grupo de esquadrilhas

militar-

de aviação «Replubtca»

Exonerado de adjunto técnico, o capitão da aeronáutica.
José Pedro Pinheiro Correia.
Adjunto técnico, o tenente da aeronáutica, observador,
Carlos Felner Arantes Pedroso.
Pilôto, o tenente da aeronáutica Manuel Moreira Cardoso.
Companhia de aeroatação de observação

Tenente de infantaria Eduardo

Emiliano Rêgo.

Hospital Militar Principal

Capitão miliciano do serviço de administração
Henrique da Câmara Cruz Sobral.

militar

Hospital Militar Regional n.O1

Capitão do serviço de administração
Alves Gomes.

militar Vitorino-

Hospital Militar Regional n. o 2

Tenente do serviço de administração militar, da 4. a,
companhia do administração militar, Alberto de Campos.
Vieira Neves.
Hospital Militar Veterinário Prinoipal

Capitão do serviço
Afonso de Carvalho.

do administração

militar

Mário-

Quadro dos ofioiais do serviço de administra.ção militar

Major do serviço de administração militar FranciscoFilipe de Sousa.
Tenente do serviço de administração militar do regimento de infantaria n. o 21 Arnaldo Mota.
3." companhia de administração

militar

Alferes do serviço do admini stração militar Tito Vespasiano Bettencourt.
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4,' oompanhia de administração militar

Comandante, O capitão do serviço de administração
militar António da Cunha Osório Pedroso.
Tenentes: do serviço de administração militar Mário
Pereira Braga e 'António Pinto dos Santos, e do regimeato de artilharia n." 7 António Rodrigues Cardoso e
João da Silva Marques Rito.
5.' oompanhia 'de administração milita.r

Capitão do serviço de administração militar, da 5.11 repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
João Coelho Lopes.
Tenente miliciauo do serviço de administração militar
Manuel António de Carvalho Martins.
Distrito de recrutamento e reserva n.· 19

Sub-chefe, o major do regimento de infantaria n. o 24
António Augusto de Morais Machado.
Distrito de recrutamento e reserva n,· 21

Tenento miliciano do extinto 7.0 grupo de metralhadoras Manuel Duarte da Silva.
Escola Prática de Infantaria

Capitão do serviço de administração militar, do regimento de cavalaria n, o 6, Cipriano Augusto Rodrignes
da Costa.
Escola Prátioa de Artilharia

Capitão do serviço de administração
dos Reis Antunes.

militar Augusto

Grupo escolar de balarias

Comandante, o major do regimento de artilharia n. o 2
Raúl Gomes Saraiva.
Escola Prática de Engenharia

Tenente do serviço de administração
Martinho do Oliveira Soares.

militar Armando

Escola Prática de Administração Militar

Capitão do serviço do administração militar, da extinta
1.11. Repartição da Direcção Geral dos Serviços Administrativos do Exército, Carlos Luís Gonçalves Canelhas,
Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Francisco de Freitas Moura.
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Arsenal do Exéroito

Delegado nos Açores, o coronel do quadro da arma
de artilharia José Pedro Soares.
Repartição

Técnica

Major de artilharia, do quadro de comissões do mesmo
Arsenal, Eduardo Avelino Ramos da Costa.
Fábrica

de CheIas

Capitão' do serviço de administração
António Monteiro.

militar Eduardo

Esoola Militar
Conselho administrativo

Tenente do serviço de administração militar, da 5.8 Repartição da 2." Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Pedro dos Santos e Silva.
1.0 Tribunal Militar Territorial

Capitão do secretariado
dos Santos.

militar

2.° Tribunal Militar Territorial

Tenente do secretariado
Freirinha Júnior.

de Lisboa

António

Gonçalves

de Lisboa

militar Francisco

Gonçalves

Arquivo Histórioo Militar

Tenente
Silva.

do quadro da arma José Ml1ria Ribeiro da

Oonselho Tutelar dos Exéroitos de Terra e Mar

Ajudante de campo do general, vice-presidente, o tenente do quadro da arrua de artilharia Belarmino Raúl
Barros de Vasconcelos.
Depósito territorial

de material de aquartelamento
do Pórto

Capitão do serviço de administração
mino Augusto da Costa.

militar Guilher-

-Iúr'ípara avaliar as provas espeoiais de aptidão
para o posto de major dos capitães veterinários,
no oorrente ano

Presidente. o coronel veterinário António Augusto
Barradas.
Vogais permanentes, os tenentes-coronéis veterinários
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Aniceto Rodrigues da Costa e José Manuel de Barros.
Júnior.
Vogal suplente, o tenente-coronel veterinário António>
Severino da Piedade Guerreiro.
Secretário, o capitão do secretariado militar José Salas.
7.

0_

]Iinistério da Guerra - Rrpar!ição do Gabinete

a) Declara-se que, pela Sociedade Portuguesa da Cruz
Vermelha, foi agraciado com a medalha de agradecimento o tenente de infantaria Arnaldo José Claro da
Fonseca, pelo que lhe é permitido usar as respectivas.
insígnias.

b) Declara-se que o tenente-coronel do corpo do estadomaior Joaquim dos Santos Correia exerceu em 31 deMaio, 1 e 2 de Junho do corrente ano, I1.S funções dechefe da Repartição do Gabinete dêste Ministério.
c) Declara-se que passam a funcionar junto das estações abaixo designadas as comissões que foram nomeadas
por portaria inserta em Ordem do Exército e que estão
encarregadas dos trabalhos em seguida mencionados:
Repar-tição

do Gabinete

Comissão encarregada de estudar
troduzir no plano de uniformes dos
exército.
Oomissão encarregada de propor
mente o programa comemorativo da

as alteráções a inoficiais e praças do>
e executar anualbatalha de Ourique.

Ajudante general (1.. Direcção Geral)

Comissão para estudar e propor uma nova lei de promoções em harmonia com a nova organização do exército.
Comissão para rever toda a legislação sõbre pensões
de sangue e propor as alterações que julgue indispensáveis.
Comissão para propor o diploma ou diplomas necessários para pôr em execução a base 22. a do decreto
n.? 11:856, de f> de Agosto do corrente ano.
Comissão para estudar as reclamações relativas às recompensas por serviços prestados em França e África ..
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Ohefe do estado maior do exército (3.' Direcção Geral)

Comissão para fazer o estudo da campanha no norte
da província de Moçambique durante a grande guerra,
na parte respeitante às operações efectuadas pela coluna
do comando do falecido tenente-coronel Moura Mendes.
Comissão para proceder ao estudo, classificação e
.apreciação das monografias da Grande Guerra.
Comissão de história militar criada pelo decreto
n." 9:290, de 12 de Dezembro de 1923.
Quartel-mestre general do exéroito (4." Direcção Geral)

Comissão para inquirir da possibilidade da adaptação
-das indústrias existentes a fins militares e propor a forma
-de preparar a sua mobilização em caso de guerra.
Inspector superior da administração do exército

Comissão para rever e actualizar o regulamento para.
'Q serviço
de inspecções aos corpos, estabelecimentos e
repartições militares, de 15 de Dezembro de 1904.
Direcção da arma de infantaria

Comissão para proceder à escolha do armamento poriátil para o exército.
Direcção da arma de artilharia

Comissão para proceder à escolha dos modelos práti-cos de material de artilharia existentes no País e no estrangeiro que mais convenha à artilharia do nosso exér-

-cíto.

8.

o -

lioislério da Guerra - t .a Jlirecção Gml-

i.a Repartição

a) Vencimento

que, nos termos da lei n.? 1:G68, de
de 1924, compete ao oficial em seguida mencionado, que pela presente Ordem do Exército passou à situação de reserva:

'9 de Setembro

, Capitão Manuel Pedro, 309848, sendo 56~74 pelo Ministério das Colónias e 252674 por êste Ministério. Tem
dois aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo.
b) Rectificados se publicam os vencimontos a que têm
-direito, nos termos da lei n. o 1:668, de 9 de Setembro de
1924, os oficiais reformados em seguida mencionados,

...
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n.? 11:374, de 22 de Dezem-

Major Oamilo António
dos Santos
Sá Pinto
Soto
Maior, 149t$ô4, sendo M13 pelo Ministério das Oolónias
e 144t$51 por êste Ministério. Tem um aumento de 10
por cento sobre o sõldo.
Major Vergílio
Gonçalves Roma, 177656. Tem dois
aumentos do 10 por cento sôbre o soldo.
Capitão Alexandre
l'danuel do Nascimento Teixeira,
187685, sendo 381$86 pelo Ministério das Finanças e
148699 por êste Ministério. Tem um aumento de 10 por
cento sõbre o sôldo.
Capitão Josó Fernandes
Soares, 211"70. Tem um aumento de 10 por cento sobre o sôldo,
Capitão Manuel António de Oliveira, 134661, sondo
12"88 polo Ministério das Colónias e 121tl73 por êste
Ministério.
.
Capitão António Augusto
de Oliveira Dias Júnior,
1406. Tom dois aumentos
de 10 por cento sõbre o
sOldo.
Capitão Francisco dos Inocentes, 168628, sondo 20t$94
pelo Ministério
das Colónias e 147fi>34 por êste Ministério. Tem um aumento de 10 por conto sôbre O soldo,
Tenente Henrique Luís Carmona, 126"64.
c) Rectificado
se publica o vencimento
quo, nos termos do despacho
ministerial
de 21 de Julho de 1925,
manda incluir, desde a data do referido despacho, no
cálculo da pensão de reforma a gratificação
diforoncial
ao oficial reformado
em seguida mencionado:
Tenente-coronel

Alberto

Amâncio

da Costa

Santos,

202636.
Tem
sôldo.

incluído

um aumento

de 10 por cento sõbre

o

d) Por se reconhecer ter havido lapso, declara-se que
som efoito a rectificação
de vencimento feita pela
Ordem do Exército n." 16, 2. sório, do corrento ano,
ao alferes reformado Mário do Nascimento Fonseca Mou-

fica

8

ta, continuando
este oficial a perceber o quo lhe foi arbitrado
pela
Ordem do Exército n.? 24, 2.11 série,
do 1924.

..
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e) Lista dos oficiais do secretariado militar que se ofereceram para servir nas colónias, nos termos do decreto
de 14 de Novembro de 1901, e que podem ser requisitados durante o ano de 1927 :
Capitão António José Gouveia.
Alferes Amérioo Pires Loureiro.

f) Lista dos primeiros sargentos do secretariado militar
que se ofereceram para servir nas colónias, nos termos
do decreto de 14 de Novembro de Hl01, e que podem
ser requisitados durante o ano de 1927:
Primeiros sargentos
menegildo Afonso.
9. o -linistério

Carlos de Sampaio o José Her-

da ~Derra- L a DirecçãoGeral-

2,A

neparti~ão

a) Declara-se que, nos termos do disposto no decreto n.? 12:398, de 30 de Setembro último, deixam do estar suspensos das funções de serviço os seguintes oficiais:
Coronel de infantaria Jo é Virgolino Feio Quaresma.
Tenente-coronel de cavalaria João Nunes Vilela.
Majores: de infantaria José Júlio de Almeida da Costa
Pereira o de artilharia, com o curso do estado maior,
José Guerreiro de Oliveira Duarte.
Capitães: de infantaria Li~í~aco da Fonsecn Soares
Varela, Fernando Lapa de Oliveira Correia, Alvaro Pacíflco de Oliveira e Sonsa, Augusto Martins Nogueira
Soares, Gaspar Inácio Ferreira, António Afonso Pais
Gomes e Francisco Augusto da Cunha; de artilharia José
Vitorino Branco; do cavalaria Mário Augusto de Meneses Machado e José Agostinho Fernandes Costa, e na situação de r(ISerVLLJosé Maria Mendes.
'I'enonte : do infantaria António Francisco de Almeida,
José Afonso de Almeida Júnior, Sebastião José ~ ernandes, José Caetano de Almeida, Sérgio Augusto, Jol1o
:JIonteiro Reinas Soares e Artur dos Santos Celorico; de
artilharia Carlos Henrique ela Graça, e de cavalaria José
da Paz Rodrigues, António Joaquim de Castro :\laia
Mendes e João Brito Mestre.
'I'enentes miliciano de infantaria do quadro especial
Augusto dos Santos ~falta, João de Magalhães Heleno,
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António Esteves Amaro, Luís Côrte Real de Almeida,
Alfredo Augusto da Costa Pereira e Francisco de Oliveira Pio.
Alferes: de infantaria José Pinto de Campos, e milicianos da mesma arma António Joaquim Ferreira o José
Pimentel.
b) Declara-se que fica sem efeito a parto da determinação inserta na Ordem do Exército n.? 19, 2.0. série, do
corrente ano, que exonerou "de vogal do júri para avaliar as provas especiais de aptidão para o pôs to de general no corrente ano o general Adalberto Gastão de
Sonsa Dias e bem assim a que nomeou vogal do mesmo
júri o general, adido ao quadro do generalato, João Pereira Bastos.

c) Declara-se que não deve ser considerada pelo pedir
a transferência p.ara a esquadrilha n." 1 de caça do tenente do extinto 2.° grupo de metralhadoras António Augusto David, inserta na Ordem do Exército n. ° 19, 2.& série, do corrente ano.
d) Declara-se, em aditamento à declaração da alínea a)
do n-:-<>
5.° da Ordem do Exército n.? 24, 2.& série, de 30
de Outubro de 1925, que o major de cavalaria, com o
curso do estado maior, Joaquim Eduardo Martins da
Costa Soares foi julgado em condições de dar entrada
no quadro dos capitães do serviço do estado maior em
22 do referido mês e ano:

e) Declara-se que os tenentes de infantaria, adidos ao
quadro, promovidos ao põsto imediato na presente Ordem do Exército continuarão nas suas situações anteriores até que pelos respectivos comandos de região ou go.vernos militares seja comunicado à direcção da sua arma
que podem continuar nas mesmas em que estavam antes
da sua promoção, ou lhes seja dada outra, a fim de oportunamente ser feita a sua colocação em Ordem do Exército.
f) Declara-se que o coronel Artur Marques Sequeira,
o capitão Bernardino de Matos Tudela de Vasconcelos e
os tenentes Arnaldo da Conceição de Quina Domingues,
Francisco Ernesto Machado, José Bernardo Mimoso 001'reia, Mário Ramos Silva, João Graciano de Jesus Go-
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mes Almendra e Júlio António da Trindade, todos de
infantaria e em disponibilidade, chegaram à sua altura
para entrar nos respectivos quadros.
g) Declara-se q ue no Almanaque do Exército, referido
a ln de Dezembro de 1925, e na respectiva escala, devem ser rectificadas para 12 do Â bril de 1896 e 12 de
Julho do 1919, respectivamente, as datas do nascimento
e da promoção a tenente respeitantes ao tenente de infantaria António Amílcar Botelho Coelho.
h) Declara-se que, por portaria do Ministério da Marinha inserta no Diário do Goxérno n." 166, 2.& série,
de 27 de Julho do corrente ano, foram condecorados
pelo Instituto de Socorros a Náufragos com a medalha
de cobre de Filantropia e Caridade os seguintes oficiais:

Capitão de cavalaria Júlio Baptista Gonçalves 1\1acieira,
Tenente do regimento de cavalaria n." ~ António da
Costa.
Tenente miliciano do quadro especial da arma de cavalaria Camilo Augusto da Silva.
i) Declara-se que o capitão piloto aviador da arma de
aeronáutica, comandante da companhia de aerostação de
observação, José Pedro Pinheiro Correia obteve, em 30
de Julho do corrente ano, o breoet de observador em
balão cativo, que lhe foi concedido pela comissão de
exame dos documentos dos candidatos ao diploua de
observador cm balão cativo do Ministério da Guerra
francês.
j) Declara-se que o capitão piloto aviador da arma
de aeronáutica, comandante da companhia de aerostação
de observução.
J osé Pedro Pinheiro Corroia terminou,
em 5 de Abril do corrente ano, o curso de fotografia
aérea no Centro de Estudos de Aeronáutica do Versaílles, ficando aprovado com 14,25 valores.
k) Declara-se que os tenentes pilotos aviadores da
arma do aeronáutica Frederico ti:). Conceição Costa e Manuol Moreira Cardoso e tenente de infantaria Fernando
Carvalho Tártaro, nos termos do artigo 50.n do decreto
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n.? 8:414, de 25 de Setembro de 1922, são considerados
diplomados como observadores aeronáuticos da arma de
aeronáutica desde 16 do corrente.
l) Declara-se que o tenente observador aeronáutico
Fernando de Carvalho Tártaro é considerado piloto aviador militar de aparelhos lentos, nos termos do artigo 50.0
do decreto n." 8:414, de 25 de Setembro de 1922, desde
8 de Outubro do corrente ano, data em que terminou
as provas do mesmo curso.
m) Vencimento mensal que, nos termos da lei n." 1:039,
de 28 de Agosto de 1920, e outras disposições em vigor, compete ao oficial em seguida mencionado, transferido para a situação de reserva pela presente Ordem do
Eixército :
Capitão do quadro auxiliar do serviço de saúde Francisco da Silva, 212~88.
n) Vencimento qUE',nos termos da lei n. ° 1:668, de 9 de
Setembro de 1924, compete ao oficial em seguida mencionado, transferido para a situação de reserva pela Ordem do Exército n.? 19, 2.& série, do corrente ano:

•

Major de cavalaria João da Cruz Oliveira, 2G5t$12,
sendo: pensão de reserva, 2151$51; 0,14 por cento, 5M3;
lei n." 1:332, 44~18; do vencimento total 61:32 são pelo
Ministério do Interior e 203,$80 pelo Ministério da Guerra.
Tem um aumento de 10 por cento sobre o sõldo.
o) Declara-se que os tenentes do cavalaria João Miguel
Nunes de Almeida e Brito e Luís da Costa Ivens Ferraz
desempenharam as funções de ajudante de campo do
comandante da extinta 3." divisão do exército, respectivamente de 10 de Jnnho a 13 de Julho últimos e 6 de
Julho a 13 de Agosto também do corrente ano.
p) Declara-se que as vantagens do § único do artigo 6.°
do decreto n,? 5:570, de 10 de Maio de 1919, modificado
pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1926, concedidas
ao tenente do quadro da arma de cavalaria Henrique
Dias Costa, passam a ser contadas desde 6 de Maio de
1925, ficando assim nula ti de nenhum ofoito a parte do
decreto de 20 de Junho de 1925 qUE' lhe concedeu as
mesmas vantagens.
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q) Declara-se que, nos termos da alínea b) e § único do
artigo 14.0 do decreto n ," 12:162, deixam de ser contados no quadro dos tenentes-coronéis médicos os actuais
coronéi
médicos Domingos José dos Santos Guerreiro e
José Maria Alves Ferreira, que ficam na situação de supranumerários
no quadro dos coronéis médicos.

1') Declara-se que chegou à sua altura para entrar no
respectivo quadro o coronel médico Fernando Godinho
de Figueiredo e Melo.
8) Declara-se que a diuturnidade concedida por decreto
de 11 de Setembro do corrente ano ao coronel médico
Adolfo Augusto de Vasconcelos Artayett, do Hospital
Militar Regional n." 1, conta-se desde 23 de Juuho de
1925 e não desde 23 ne Junho do corrente ano, como
por lapso foi mencionado na Ordem do Exército n. o 18,
:.!.<I série, de 18 do mesmo mês.

t) Declara-se que chegou 11 sua altura para entrar no
respectivo quadro o capitão do quadro auxiliar do serviço de saúde Marcelino Ramos.
11) Declara-se que foi mandado prestar serviço no conselho administrativo do Governo Militar de Lisboa o capitão do serviço de administração militar, na disponibilidade, Fernando Vítor Valente Valadas Vieira.
v) Declara-se que foi mandado prestar serviço no regimento de artilharia n." 4 o tenente do serviço de administração militar, na disponibilidade e em serviço no
grupo de bataria de artilharia a cavalo, Serafim Jacinto
dos Santos.
x) Declara-se que foi mandado prestar serviço na Escola Prática de Cavalaria o capitão do serviço de admi-·
nistração
militar, na di poníbilidade, José Gomes Ferreira Soares de Mesquita.
y) Declara-se que foi mandado prestar serviço no grupo
de trem n. o 5 o tenente do serviço de administração militar, na disponibilidade, Cario da Purificação Nascimento Santo .
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z) Declara-se que foi mandado
missão de aquisição de material
exército o tenente do serviço de
na disponibilidade e em serviço
2. Direcção Geral do Ministério
mando da Palma Graça.
li

10. o -

2.1 Série

prestar serviço na code mobilização para o
administração militar,
na 5. a Repartição da
da Guerra, José Ar-

Bi~islério da Guerra- f.a Direcção Geral-

2_&

Rfparllção

a) Declara-se, para os efeitos da determinação do n. o 6. o
da Ordem do Exército n." 2, VI série, de 1924. que o
capitão do serviço de administração militar Vergílio Pereira da Costa foi aprovado, no corrente ano, nas provas especiais de aptidão para o posto imediato.
b) Declara-se que o tenente miliciano do serviço de
administração militar Vergílio Guerra Pedrosa, promovido a êste poste pela Ordem do Exército n. o 18. 2. série, do corrente ano, se encontra na situação de licenciado.
li

c) Declara-se que fica sem efeito a parte da
nação inserta na Ordem do Exército n. o 18, 2.
corrente ano, que colocou na 2. a companhia de
tração militar o tenente miliciano do serviço
nistração militar J anuário de Almeida Filipe.

li

dotermisérie, do
adminisde admi-

d) Declara-se que foi colocado na 5. a inspecção de administração militar e não no conselho administrativo do Govêrno Militar de Lisboa, como consta da Ordem do Exército n. o 18, 2. a série, do corrente ano, o tenente-coronel
do serviço de administração militar Tomás Júlio de Campos Azevedo.

e) Declara-se que foi mandado prestar serviço na Escola Prática de Cavalaria o tenente do serviço de admiuietração militar, na disponibilidade, José Eduardo Correia.
f) Declara-se

que é tenente do serviço de administra-

çãO militar o não alferes o oficial de nome Aníbal Alexan-

dre de Aguiar, que foi colocado no grupo de trem n.? 2
pela determinação ínserta na Ordem do Exército n. o 18,
2.& série, do corrente ano.

2." Série

ORDEM

DO EX~RClTO

N." 21

893

g) Declara-se que os oficiais do serviço de administração militar, em disponibilidade, ao diante nomeados,
chegaram à sua altura para entrar nos respectivos quadros:
Tenente-coronel Eduardo Augusto Cortês; majores
João Sebastião Ramos e Carlos Gomes Teixeira; capitães Hemetério Augusto de Carvalho Massano, Josó Gomes Ferreira Soares de Mesquita e Artur Maria Ramos
Tarana; tenentes José Armando da Palma Graça, José
Bemvindo Correia Raposo, Basílio Eduardo e Serafim Jacinto dos Santos.
h) Declara-se que o tenente-coronel do serviço de administração militar, nos termos da lei n.? 1:250, de 6 de
Abril de 1922, Amadeu Damasceno Vieira de Castro, em
disponibilidade, chegou à sua altura para entrar no quadro dos majores do serviço de administração militar.

i) Declara-se que o capitão do serviço de administração
militar Mário Rodrigues de Carvalho, colocado na 5.11 Repartição da 2.11 Direcção Geral do Ministério da Guerra
pela Ordem do Exército n. o 17, 2. a série, do corrente ano,
deve SOl' considerado como prestando serviço na mesma
repartição, em virtude de se encontrar na situação de
disponibilidade.
j) Lista dos oficiais do serviço de administração militar
que se ofereceram para servir nas colónias no posto imediato, nos termos do decreto de 14 de Novembro de
1901, no ano de 1927:
Tenentes:
Pedro Rodrigues Valente.
Fernando Raposo de Oliveira.
Aníbal Alexandre de Aguiar.
Serafim Jacinto dos Santos.
Manuel da Silva Mendes.
Jaime José Correia.
Octávio de Sousa Ferreira.
Alferes:
Com a patente de tenente, António Agostinho.
Manuel Dias Vasconcelos.
António Ventura.
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k) Declara-se que deixam de estar suspensos das tunções
de serviço, nos termos do artigo 1D1. o do regulamento
de disciplina militar, os seguintes oficiais do serviço de,
administração
militar,
por lhes ser aplicável o disposto
no decreto n. ° 12:398, de 30 de Setem bro do corrente ano:
Majores Domingos
Pinto Rechonu c Francisco Filipe
de Sousa.
Capitães
Fernando
Vasco da Silva Ohichorro, José
Ferfeira
Marques
da Cunha Júnior, Dario de Carvalho
Preto Ramos, Artur Luís Filipe de Magalhães e miliciano .Jorge das Neves Larcher.
Tenentes
milicianos
Joaquim
Marcelino
Soares Moreira e Sérgio José Fernandes
Serra.
Alferes Tito Vespasiano
Bettencourt.
l) Declara-se que foi mandado prestar serviço na 5. a l{epartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra
o capitão do serviço de administração
militar, na situação de disponibilidade,
no quadro, Dario de Carvalho
Preto Ramos.
m) Declura-so que, !lOS termos do artig-o 14.0 do decreto
n.? 12:162, de 21 <1(1 Agosto do corrente ano, aos oficiais do serviço de administração
militar ao diante nomeados couberam nos respectivos
quadros as vagas dos
postos que lhes vão indicados:
Majores Guilhermino
Augusto
de M010 Sárria, Vitorino Maria Gonçalves
Canelhas,
F'rancieco Fernandes
dos Aidos e Artur Xavier da Mata Pereira ;
Oapitães Alberto
Silvano de Andrade,
David Vaz da
Fonseca Aboim, Carlos Luís Gonçalves Canelhas, Vitorino Alves Gomes,
Artur da Costa Ribeiro, Augusto
Carlos de Pina Tormenta,
Alberto Uassiano Xavier Fra
zão, Augusto dos Reis Antnnes, Munuel Augusto Edmond
dos Santos, Josó Gonçalves Macieira Santos, José Forreira Marques
da Cunha Júnior,
João Coelho Lopes,
Carlos Chaves Costa, Alfredo Ferreira de Azevedo Lõbo,
Augusto Alves Rodrigues,
Mário Afonso de Carvalho e
António Tomé.
n) Declara-se
qUfl o capitão elo serviço do administração
militar, na disponibilidade,
Fernando Vítor Valente Valadas Vir-ira chegou à sua altura para entrar no respoctivo quadro,
nos termos da La parte do artigo 13.0 do
decreto n." 12:162, de 21 de Agosto do sorrente ano.
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o) Declara-se
q ue, nos termos do artigo 14. o do decreto
u.? 12:162, de 21 de Agosto do corronte ano, os oficiais
do serviço de administração
militar ao diante nomeados,
no quadro de comissões,
teriam dado entrada nos respectivos quadros se não estivessem na referida situação:
Majores José Augusto 8ft da Costa, José Ribeiro da
Costa Júnior e Manuel da Costa Dias.
Capitães Francisco
Caetano Dias e Álvaro Manuel
IIumberto
Roiz Ccpeda.
p) Declara-se
que o sargento ajudante do serviço de
administração
militar Luís Frnucisco Baptista se ofereceu
para ir servir nas colónias, nos termos do decreto de
14 de Novembro de UJ01, no ano de 1927,
q) Drclul'u-se
que em harmonia com o parecer do Conselho Superior de Promoções.
inserto na Ordem do Eoiérrito n. o 16, 2. a sério, de 1924:, o tenente miliciano do serviço de administração
militar, do quadro especial, F'ranrisco Pinto Amaral, se ofereceu para servir nas colónias
no põsto imediato, nos termos do decreto do 14 de Novembro de 1\)01, no ano de 19~7.

1') Declara-se
que, por decreto do Ministério do Interior de 21 de Junho do corrente ano, inserto no Diário
do Gocêrno n. o 146, 2. a série, de 24 do mesmo mês, foi
louvado o general Ernesto Mm-ia Vieira da Rocha pela
competência,
zêlo e inteligência com que exerceu o cargo
de comandante
geral da guarda
nacional republicana
desde 1 de Novembro de 1921 até aquela data.

•

s) Declarn-so
que fica sem efeito a determinação
inserta ua Ordem do Exército
n. o 10, 2./1 série, do corrente ano, que colocou no batalhão de caçadores n." 12
o tenente
miliciano
do regimento
de infantaria n." 10
.Ioaquiin Zuchelli Pinto Tuvares, por motivo disciplinar.

t) Declara-se que o capitão de infantaria Joaquim Augusto David,
que, pela presente
Ordem do Exército, é
colocado na 4.11 Repartição
da 1.:1 Direcção
Geral dêsto
Ministério,
continua prestando
serviço no regimento do
infantariasn. o 0, nos termos da alínea r;) do n. o LOdo
artigo 434.0 do decreto de 25 do Maio de 1911.

8D6

ORDEM: DO EXltRCITO
11. o-lliuislério

N.· 21

2.' Série

da Guerra -- L a Dircrção Gcral- P Repartição

a) Declara-se que, por decreto de 5 do corrente mõs,
. inserto no Diário do Gouêrno n. o 234, 2." série, de 5
também do corrente mês, foi concedido indulto ou comutução

de pena nos soguintes réus condenados polos trimilitares:
Félix dos Anjos, solteiro, nntural da comarca de Miranda do Douro. condenado pelo crimo de homicídio voluntário,
por sentença
de 12 de Janoiro de 1922, do
'I'ribunal Militar 'I'erritorial do Põrto, o acórdão de 30
de Março do mesmo uno do Supremo Tribunal Militar,
na pena do ü unos de prisão maior celular, seguida de
degredo por 10, ou, em alternativa,
na pena de ~O anos
do degredo, cm possessão
de 1." classe - perdoado o
rosto da pona do prisão maior celular.
, Francisco
Maria Pardal, solteiro, natural da comarca
de Mogadouro, condenado pelo crimo do ofensas corporais, por sentença de 8 de Agosto do 19Hi, no 1.0 Tribunal Militar Territorial
de Lisboa. e acórdão do Supremo 'Tribunal
Militar
do 20 de Outubro do mesmo
uuo, na pena de 8 unos de prisão maior celular, seguida
de degredo por 20 auos, ou, em alternativa,
na poua do
28 anos de degredo,
com prisão no 1ugur do drgrêclo
por 8 anos, em possessão de ~." classe - perdoado 1 ano
de degrõdo.
Garcia Patacho, solteiro, nutn rnl da comarca do Montemor-o-Novo,
condenado
pelos crimes de oxtrnvio de
artigos militares
e deserção, por sentença do 21 de .J unho de 19:23. no 2.0 Tribunal Militar 'I'crr-itorial do Lisboa, e acórdão do Supremo 'I'ribunal Militar de 27 de
Novombro
do mesmo ano, na pena do 4 anos do p risão
maior celular,
seguida de degredo por 8 anos, 011, cm
alternativa,
na pena de lf> anos do degrõdo , em POH~('SHão do La classe-perdoada
fi pena do degredo
COIllplomentar
Joaquim
Maria, casado, natura]
da comarca de VaIença, condenado
pelo crime de homicídio voluntário,
por sentença
do 15 do Fevereiro
de 1922, do Tribunal
Militar 'I'orritorial do Porto, o acórdão do Supremo Tribuaal Militar de 11 de Maio do mesmo ano, na pena do
G anos do prisão maior celular, seguida do 10 do dogrôdo, ou, om alternativa,
na de 20 anos de degredo,
om possessão
de 1. li classe - perdoado 1 ano do prisão
maior celular.

. bunais
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José Francisco Jorge, casado, natural da comarca de
Lisboa, condenado pelo crime de ofensas corporais LI
superior de que resultou fi morte, no Tribunal Mixto
Territorial
e de Marinha, por sentença de 17 de Junho
de 1923, na pena de 6 anos de deportação militar - expiada a pena.
José .Jacob Marques, casado, natural da comarca do
Seixal, condenado pelo crime de deserção, por sentença
de 29 de Abril de 1926, no Tribunal Militar Territorial
do Pôrtü, e acórdão do Supremo Tribunal Militar de 2'7
de Maio do mesmo ano. na pena de 2 anos de doportação militar-perdoado
1 ano da pena do deportação.
José Moreira Baltar ou JoM Moreira Baltar, solteiro,
serralheiro, natural da comarca do Pórto, condenado
pelo crime de falsificação, por sentença de 11 de Abril
de 1921, no 2.° 'I'ribunal Militar Territorial de Lisboa,
e acórdão do Supremo Tribunal Militar de 13 de Outubro de 1921, na pena de 4 anos de prisão maior
celular, seguida de degrêdo por 8, ou, em alternativa,
na pena de 15 anos de degrêdo, em possessão de
1. a classe - perdoada metade da pena do degrêdo complementar.
Olegário Ribeiro, solteiro, empregado no comércio,
natural de Lisboa, condenado pelos crimes de furto,
burla e extravio, por sentença de 8 de Março de 1924,
do 2.° Tribunal Militar Territorial de Lisboa, e acórdão de 10 de Abril do mesmo ano do Supremo 'I'ribunal Militar, na pena de 3 anos de prisão maior celular,
ou, em alternativa, na de 4 anos e meio do degredo, em
possessão de 1.a classe - perdoado 1 ano da pena de
prisão maior celular.
Raúl Morais Franco, solteiro, natural da comarca de
Lisboa, condenado pelos crimes de furto e deserção,
por sentença de 8 de Janeiro de 1923, do 1.0 Tribunal
Militar 'rerritorial de Lisboa, (I acórdão de 1 de Março
{lo mesmo ano do Supremo 'l'ribunal Militar, na pena
de 6 anos de prisão maior celular, seguida de 8 anos de
degrõdo, ou, em alternativa, na pena de 18 anos de degrêdo, em possessão de La classe - perdoados 6 meses
de prisão maior celular.
Raúl dos Santos Marques, solteiro, natural de Lisboa, condenado pelo crime de furto, por sentença <lo 11
de Agosto de 1923, do 2.° Tribunal Militar Territorial
de Lisboa, e acórdão do Supremo Tribunal Militar de
17 de Janeiro de 1924, na pena de 4 anos de prisão
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maior celular, seguida de degredo por 8 anos, ou, em
alternativa, na pena de 15 anos de degrêdo, em possessão de 1.a classe - perdoado 1 ano de prisão maior celular.

bJ Declara-se que por decreto de 22 de Julho último,
publicado no Boletim Militar das Colónias n, ° 8, de 10 de
Agosto de 1926, foi condecorado com a medalha mililar de prata da classe de bons serviços, por estar ao
abrigo da alínea a) do § 2.° do artigo 8.° e § único do
artigo 28.° do regulamento de 28 de Setembro de 1917,
modificado pelo decreto n. o 6:093, de 11 de Setembro de
1919, o capitão de infantaria Vítor Gonçalves da Silveira,
pelas acertadas diligências a que procedeu em Tui-Van,
na ilha de Coloane, como comandante do põsto militar
da mesma ilha, das quais resultou a captura de oito malfeitores chineses que conservavam em cativeiro numa
furna da referida ilha dezasseis individuos chineses e bem
assim a libertação dêstos e a apreensão de sete espingardas, dois revólveres e 537 cartuxos com que os ditos
malfeitores estavam armados e municiados.
c) Declara-se que por decreto de 14 de Julho último
do Ministério das Colónias, publicado no Boletim Militar das Colónias n. ° 8, de 10 de Agosto de 1926, foram
condecorados com a medalha militar de prata de classe
de bons serviços, por estarem ao abrigo da alínea a) do
§ 2.° do artigo 8.0 e § único do artigo 28.0 do regulamento de 28 de Setembro de 1917, modificado pelo decreto n." 6:093, de 11 de Setembro de 1919, 08 oficiais
abaixo mencionados, pelo muito estudo, competência e
inteligência de que deram provas no desempenho da comissão de que foram encarregados para o estabelecimento
de novas normas da organização militar colonial:
General do quadro de reserva Pedro Francisco Massano do Amorim.
Coronel do corpo do estado maior Luís Augusto Ferreira Martins.
Coronel de infantaria Manuel Angusto Rodrigues da
Silva Lopes.
Major de infantaria António Germano Guedes Ribeiro
de Carvalho.
Major de cavalaria Francisco Xavier da Cunha Aragão.
Capitão de infantaria Paulo Augusto do Rêgo.
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d) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917:

Medallla de ouro

Tenente-coronel de infantaria, em serviço na guarda
fiscal, Tito Lívio José de Oliveira Barreira.
Capitães: do regimento de infantaria n. o 29 Francisco
Lourenço Pereira e do 4.0 grupo de metralhadoras António de Matos.
Tenente de infantaria, em serviço na guarda nacional
republicana, Joaquim Lopes.
Medallln de prata

Capitães: do regimento de artilharia n. o 4 António
Emílio Moreira Peixoto; do serviço de administração militar Augusto Carlos de Pina Tormenta.
Tenentes: milicianos, do regimento de infantaria n. o 17
Antero Albano da Silva Cabral e do regimento de infantaria n.? 19 Luís Borges Júnior; do serviço de administração militar Adriano Simões de Sousa Ribeiro, Albino
Amílcar Rodrigues de Soure e Vergilio da Silva Santos; em serviço na guarda nacional republicana, o miliciano Lauro de Barros Lima.

e) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917 :
Medalha de prata
Regimento de lnfantaria. n.· 8

9. a companhia: segundo sargento n. o 1:005, Fernando
Joaquim Rebelo.
10.& companhia: primeiro sargento u.? 1:227, António
Manuel Machado.
11. a companhia: primeiro sargento n. o 67, Artur da
Silva Lameiras.
Regimento de infantaria n.· 11

8. a companhia:
de Almeida.

segundo

sargento

n. o 959, Augusto
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Regimento de infantaria n.· 13

9.a companhia: primeiro sargento n.? 569, José Pinto
Guedes de Gouveia.
Regimento de infantaria n.· 16'

La companhia: segundo sargento
Francisco dos Santos Raposo Feio.

miliciano n.? 867,

Regimento de infantaria n.· 32

Ll ," companhia:
Pinto Brochado.

segundo sargento

'

Regimonto de artilharia

3.11 bataria.: primeiro
tista Lúcio da Silva.

n." 612, Alfredo
n.s 1

sargento n. ° 2:071, Elias Bap-

Guarda nacional republicana

Batalhão D.O 3, La companhia: soldados n.? 102/
3:296, Francisco António; n.? 226/2:015, José Aguiar.
2. a companhia: soldados n , o 79/4:567, João da Silva;
11.° 94/3:363, Manuel Ribeiro; n.? 143/4:064, Manuel
Ooelho; n. o' 151/3: 188, Manuel Salvado; n. ° 178/3:229,
Francisco José Barreto, e n.? 213/4255, Manuel António
Almas.
4.1.1companhia: segundo sargento n." 170/4:734, António Dias; soldados D.O 54/4:49, Joaquim Folgado; n.? 56/
3:083, Emílio de Moura; n." 73/3:078, Álvaro Fernandes
Branco; n." 110/2:829, .Loonardo José Sabino; n.? 115/
3:172, Adolfo dê Assunção Feliciano Quintino; 0.° 155'
3:327, Francisco Navalho.
5.a companhia: soldados n.? 104/3:804, João Maria
Rega; n.? 124/3:1)55, Manuel José Galhardo; n." 144/
3:575, Manuel Protásio; n." 194/3:455, Alfredo Ribeiro
Cardoso; n.? 223/3:941, Joaquim Lourenço; n.? 257/4:209,
António Pires Bento; n.? 268/4:220, José Rosa.
Batalhão n. o 6, 3. a companhia: soldados, n. ° 175/2:819,
Oustódio Alvos.
'
Regimonto do cavalaria, 2.° esquadrão: segundo cabo
clarim n. ° 123/1 :293, J 0110 da Conceição Ribeiro; 4.° esquadrão: soldado n. o 34/629, José Sibarro.
Medalha

<le oobre

Regimento de infantaria n.O29

Ll." companhia: segundo sargento n. ° 98, Ramiro António Forreira da Silva.

2.' Série
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15.'oompanhia de saúde

Primeiro sargento ajudante de farmácia n." 910, José
Palma Lopes Ripado; segundo sargento ajudante de farmácia n.? 2:261, Demétrio Esteves Feijó.
Guarda naoional republioana

Regimento de cavalaria, 1.0 esquadrão: soldados n.? 72/
711, Josué Alves; n." 113/917, Francisco Pedro Folgado.

12. ° -lliDistérío

~a Guerra - 3. a Direcçáo Geral- 8. a Reparhç.1O

a) Declara-se que o coronel do corpo do estado maior
Arnaldo de Melo exerceu as funções de chefe do estado
maior da extinta 3. a divisão do exército, actual L" região
militar, desde 1 de Agosto a 6 de Setembro do corrente ano.
b) Declara-se que pelo tenente do regimento de infantaria n. ° 8 Francisco Cardoso e Silva foram oferecidos
ao Arquivo Histórico Militar os seguintes livros:
Demonstração analítica dos bárbaros e inauditos procedimentos adoptados como meios de justiça pelo
Imperador dos franceses para a usurpação
do
trono da Serenlssima e Augusta Casa de Bragança da Real Coroa de Portugal.
Colecçao de decretos e regulamentos publicados durante o Govêrno da Regência do Reino estabelecida na Ilha Terceira (1. a série).
Reportório das ordenações e leis do Reino de Portugal, tõmo I, 1749.
c) Vencimentos que nos termos da lei n.? 1:668, de 9
de Setembro de 1924, competem ao oficial em seguida
mencionado, transferido para a situaç-ão <te reserva peja
presente Ordem do Exército:
Coronel do corpo do estado maior Luís António de
Carvalho Martins, 415885, sendo: pensão de reserva,
35M37; lei n.? 1:332, 80t$48.
Tem 3 aumentos de 10 por cento sõbro o sõldo.
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d) Declara-se que, pelo comando geral da guarda nacional republicana, foi oferecida ao Arquivo Histórico
Militar a seguinte obra:
Sinopse das ordens e circulares de execução permanente, publicada em 1925.

e) Declara-se que o tenente do serviço de administração militar Artur Rodrigues de Matos! como adjunto da extinta 7.11 Repartição da 2.8. Direcção do Estado Maior do
Exército, exerceu ininterruptamente e sem lhe pertencer
por escala o cargo de tesoureiro do conselho administrativo do estado maior do exército desde 16 de Outubro
de 191.9 e continua exercendo o mesmo cargo no conselho administrativo da 3.11 e 4_8.Direcções Gerais do Ministério da Guerra.

Ministério da Guerra -Conselho de Recursos
Éditos do trinta. dias

Pelo Conselho de Recursos correm éditos de trinta
dias, a contar da data da presente Ordem, citando os
oficiais abaixo designados para, na qualidade de recorridos que são, apresentarem, querendo, contestação num
processo que no mesmo pende e em que Luís Francisco
Baptista, sargento ajudante das tropas de administração
militar, recorre da colocação à sua direita, na respectiva
lista de antiguidades, de quatro oficiais milicianos inscritos na escala de sargentos ajudantes e primeiros sargentos. Os recorridos, como seus representantes legais,
têm vista do processo na Secretaria do mesmo Conselho .

•
Recorridos:
Tenentes milicianos do serviço da administração militar Paulo Arnaut Taveira da Paixão Metelo, Manuel Domingos Dias, João Baptista Marques, Simão da Costa
Almeida e Casimiro Artur Vieira.

Obituário
1926
Agosto

29 -

Setembro

1-

Coronel, na situação de reserva, Adriano Augusto
'l'rigo.
Tenente- coronel, reformado, António Pires Casqueiro.

ORDEM: DO EXERCITO

2.· Série
Setembro

N.o 21

!l03

8- Capitão de infantaria

Augusto Castilho Dias.
Coronel do quadro da arma de infantaria
Aníbal
Coelho de Montalvão.
28- Capitão, reformado,
Joaquim
Lopes da Costa
»
Fraga.
Outubro 8- Capitão do quadro de reserva Ernesto Augusto
Pinheiro.
10 - Coronel, reformado, Feliciano da Fonseca Castro
e Sola.
»

18 -

ReotificaQão
Na Ordem do Exército n.O 18, 2." série, do corrente ano, P: 749,
1. 10, onde se lê: _tenente· coronel», deve ler-se: «tenente».

António Óscar de Fraqoso Carmona.
Está conforme.

o Ajudante General,

MINISTERIO

DA GUERRA

6 DE NOVEMBRO DE 1926

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

1.0_ Deereto8
lIinislério da Guerra - f.& Direcção Geral- t.a Repartição

o Govêrno da República Portuguesa, sob proposta do
Ministro da Guerra, decreta que, nos termos da lei
n." 1:817, de 12 de Agosto de 1925, e decreto n.? 11:807,
de 30 de Junho do corrente ano, se pague o subsidio
mer sa! de 6t$ a D. Guilhermina da Conceição Correia, viúva do tenente-coronel, reformado, Carlos AugUb"CO
Correia.
.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça '
executar. Paços do Governo da República, 23 de Outubro .de 1926. -António
Óscar de Fragoso CarmonaManuel Rodrigues Júnior.
liBistério da Gaerr. - f

o

a

Direcção Geral- f.& Repartição

Govêrno da República Portuguesa, sob proposta do
Ministro da Guerra, decreta que, nos termos da lei
n.? 1:817} de 12 de Agosto de 1925, e decreto n.? 11:807,
de 30 de Junho do corrente ano, se pague o subsídio
mensal de 66 a D. Maria dos Mártires Nunes de Sousa,
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viuva do alferes, reformado, António José Pombeiro de
Sousa.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 30 de Outubro de 1926. - António Oscar de Fragoso CarmonaManuel Rodrigues Júnior.

2. ° -- Por decretos de 23 do mês findo:
Ministério da Guerra- Repartição do Gabinete

Condecorados com os graus da Ordom Militar de Avis,
que lhes vão indicados, nos termos do § 2.° do artigo 19.0
do decreto n.? 11:012, do 30 de Julho de 1925, os seguintes oficiais do exército francês:
,.
Comendador

Coronel Victor Dumont, chefe da 2.8 Repartição do
Estado Maior do Exército.
Comandante Ferdinand Charles Delhomme, adido militar junto da Legação de França em Lisboa .

•

Oficial

Capitão Bernard de Voillement, adjunto da 2. Repartição do Estado Maior do Exército.
li

lIinistério da Guerra - Repartição do Gabinete

Condecorado com o grau de comendador da Ordem
Militar de Avis o tenente-coronel médico do exército
espanhol D. Alfredo Perez Viondi, por se achar nas condições do artigo 16.° e alínea a) do artigo 5.° do regulamento das Ordens Militares Portuguesas, de 30 de Julho de 1925.
Condecorados com o grau de cavaleiro da Ordem de
Cristo os cidadãos franceses Jean Desaubliaux, secretário do Touring Club de France, e Dr. Sarrazin, maire

.a

Série

ORDEM DO EXERCITO

N.· 22

907

de Lacouture, por se acharem nas condições do artizo
21. o e alínea a) do artigo 5. o do reg ulamen to das o"'rdens Militares Portuguesas, de 30 de Julho de 1925.
Condecorado com o grau de oficial da Ordem de Santiago da Espada o cidadão francês Edmond Equoy, director geral da Emprêsa Jornalistica do Norte de França
e Telegramme» , por se achar nas condições do artigo
23. o e alínea o) do artigo 5.0 do regulamento das Ordens
Militares Portuguesas, de 30 de Julho do 1925.
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 30 de
Setembro do corrente ano, que passou ao quadro de comissões o tenente-coronel Carlos Alberto Ferreira Pinto
Basto e o major Acácio Augusto Correia Pinto, ambos
de artilharia e do Arsenal do Exército, por na meneionada data já se não encontrarem a prestar serviço no
referido Arsenal.
Regimento de infantaria n.s 1

Capitão de infantaria, adido, Manuel Pinto da Fonseca; que de regresso do Ministério das Colónias se
apresentou em 16 do corrente.
O."oompanhia de saúde

Alferes médico miliciano, nos termos do artigo 430. o
do ~ecret? .d~ 25 de Maio de 1911, o aspirante a oficial
médico miliciano n. o :!:539, da 1.~ companhia do extinto
1.') grupo de companhias de saúde, António Félix Pita
Júnior.
Quadro espeoial a que se refere o artigo 0.°
do deoreto n.· 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitão miliciano, o tenente
dro do extinto regimento de
Gonçalves Pires, nos termos
do decreto de 25 de Maio de
dade, para todos os efeitos,
timo.

miliciano do mesmo quainfantaria n.? 6 António
dos artigos 429.0 e 433.°
1911, contando a antiguidesde 30 de Setembro úl-

Disponibilidade

O capitão de artilharia, no quadro de comissões, Manuel Caldeira Caiola Bastos, nos termos do n. o 4.0 do
§ 1.0 do artigo 60. o do decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto
do corrente ano.
O tenente de infantaria, adido, Manuel Francisco Vidal
Lopes, que, de regresso do Ministério das Colónias, se
apresentou em 19 do corrente.
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Quadro de comissões

O capitão de artilharia, na Escola Militar, José Vitorino Branco, nos termos da alínea c) do § 2.0 do artigo
1.0 do decreto n.? 12:162, de 21 do Agosto do corrente
ano.
O tenente miliciano de infantaria, do quadro especial,
do Colégio Militar, Joaquim do Lemos Salgueiro Rêgo,
nos termos da alínea a) do § 2.° do artigo LOdo decreto n." 12:162, de 21 do Agosto do corrente ano.
Adido ao quadro

Capitão, o tenente de infantaria, adido no quadro, do
-extinto regimento de infantaria n.? 33, José Nobre da
Veiga, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 30 de Setembro último.
Roserva

O major do regimento de cavalaria n." 9 Psulo Teixeira, por ter atingido o limite de idade, nos termos do
n.? 2.° do artigo 2.° do decreto de 25 de Maio de 1911.
O capitão do regimento de infantaria n. ° 23 António
Agostinho da Câmara, nos termos do § 2.° do artigo 85.°
da lei de 12 de Junho de 1901.
Adidos

Capitão miliciano do quadro especial, o tenente miliciano de infantaria do mesmo quadro, adido, em serviço
no Ministério do Interior, Gustavo Adolfo de Gouveia,
nos termos dos artigos 429.° e 433.° do decreto de 25
de Maio de 1911, contando a antiguidade, para todos os
efeitos, desde 30 de Setembro último.
O capitão de infantaria João Guilherme de Meneses
Ferreira e os tenentes da mesma arma Eduardo Emiliano Rêgo o António Augusto David, nos termos do
§ 2.° do artigo 4.° do decreto n." 12:162, de 21 de Agosto
do corrente ano.
O tenente do regimento de infantaria n,? 9, adido ao
quadro, José Pereira Rebêlo e o alferes do exinto regimento de infantaria n. ° B2 Cesário Tavares Coelho, por
terem sido requisitados para desempenhar uma comissão
de serviço dependente do Ministério do Interior na guarda
nacional republicana.
'
O capitão médico da Escola Militar Manuel Pinto, por
lhe ter sido concedida licença ilimitada.

2." Série
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3. o _. Por decretos de 30 do mês Ondo:
Ministério da Guerra-I.

a

Direcção Geral

2." RepartiQão

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.0 do decreto n." 5:570, de 10 de Maio do 1919,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
a contar das datas que lhes vão designadas, aos oficiais
de infantaria em seguida mencionados:
Capitão Ismael Mário J ergo, adido no Ministério das
Colónias desde 1 de Novembro de 1924, por ter completado o tempo do serviço efectivo como oficial, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sõbre o
soldo.
Tenentes: Ernesto Augusto Rodrigues no regimento
de infantaria n. o 6, desde 13 de Julho do corrente ano,
Joaquim Valadares no regimento de infantaria 'n.? 9,
Manuel Vicente no regimento de infantaria n.? 11, Joaquim Maria Pinto Pereira de Vasconcelos no regimento
de infantaria n." 19, Francisco da Costa no regimento
de infantaria n. o 24, desde 20 de Dezembro de 1925,
Artur Volosa Machado no batalhão de caçadores n. 010,
desde 13 de Julho do corrente ano, João dos Santos
Aboim no batalhão de caçadores n. o 12 e Hermógones
Ovídio na guarda nacional republicana, desde 20 do Dezembro de 1925, Acácio J oaq tlim Gomes na escola prática de infantaria, desde 13 de Julho do corrente ano,
Pedro Augusto Afonso Cardoso Dias, do extinto distrito
de recrutamento e reserva u,o 30, desde 20 de Agosto
do corrente ano, Bernardino Artur de Magulhães, do extinto 6.0 grupo de metralhadoras, desde 18 de Junho do
corrente ano, José dos Santos em serviço na casa de reclusão da 2. a região militar, desde 6 de Maio de 1925,
ficando nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 5
de Setembro de 1925 que lhe concedeu as mesmas vantagens, por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial, necessário para o primeiro aumento de
10 por cento sôbre o sõldo.
Concedidas as vantagens de que tratam o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
e despachos ministeriais posteriores, a contar de 13 de
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Julho do corrente ano, aos tenentes do serviço de administração militar Antonino de Figueiredo e SilvaeJoão
Telo de Meneses Cabral, por terem completado 8 anos
de serviço efectivo como oficial.
3." Repartição

Capitão, O tenente
José Moreira.

do secretariado

militar

J scinto

Direcção da Afma de Aeronáutica
1.. Repartição

Tenente-coronel, O major da aeronáutica António J acinto da Silva Brito Pais, contando a antiguidade, parn.
todos os efeitos, desde 30 de Setembro último.

Direcção do Serviço Veterinário Militar - f. a Repartição

Tenente veterinário, o alferes veterinário do regimento
de artilharia n. o 1 João Esteves Gonçalves Oalado, nos
termos do n. o 2.0 do artigo 432.0 do decreto de 25 de
Maio de 1911, contando a antiguidade, para todos os
efeitos, de 25 de Agosto do corrente ano.
1.· RegiD:o Militar

Exonerado de comandante, o general Ricardo Júlio
I vens Ferraz, a fim de ser empregado noutra comissão
de serviço.
Oomandante, o general José :Ernesto Sampaio, ficando
exonerado de igual cargo da 2.a Região militar.
Quadro da arma de iBfantaria

Capitães de infantaria, adidos, José Joaquim de Brito
e José António do Carmo que de regresso do Ministério
do Interior se apresentaram em 25 do corrente mês.
Batalhão de caçadores n.O8

Capitão, adido ao quadro, o tenente, adido ao quadro,
José Lopes, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 30 de Setembro último.

2.' Série
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Quadro de comissões

Os capitães: do serviço de administração militar J oão
Domingos Peres e Eduardo Rodrigues Neto de Almeida,
no Depósito Central de Fardamentos, nos termos do
§ 2.0 do artigo 1.0 do decreto n." 12:162, de 21 de
Agosto do corrente ano; Eduardo António Monteiro, no
Arsenal do Exército, nos termos da alínea f) do § 2.°
do artigo LOdo mesmo decreto; e do secretariado militar Joaquim Matias, na Farmácia Central do Exército,
e supranumerários,
José Salas, no Parque Automóvel
Militar, e Francisco Marques Beato, no Instituto Feminino de Educação e Trabalho, nos termos do § 2.° do
artigo LOdo mesmo decreto.
Os tenentes do serviço de administração militar: Francisco Garcia de Brito, na disponibilidade e em serviço
no Colégio Militar, como professor provisório, e João
Rodrigues Franco, professor ordinário da 7.11 cadeira do
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, ambos
nos termos do § 2.0 do artigo 1.0 do decreto n." 12:162,
de 21 de Agosto do corrente ano.
Disponibilidade

O major de infantaria, adido, José Pereira Honorato,
que, de regresso do Ministério das Colónias, se apresentou em 8 de Dezembro de 1924.
O capitão do serviço de administração militar, no
quadro de comissões, Alvaro Manuel Humberto Roiz
Cepeda por ter deixado de prestar serviço no Depósito
Central de Fardamentos.
O tenente de infantaria Mário Alberto Soares Pimentel, que, de regresso da guarda nacional republicana, se
apresentou em 27 de Outubro último.
O alferes do serviço de administração militar, na
inactividade, ~ntónio Faria Fonseca, por ter sido julgado pronto para todo o serviço pela junta hospitalar
de inspecção, em sessão de 6 de Setembro último.
Adido.

Capitâes, os tenentes: de infantaria, adidos, em serviço no Ministério do Interior, António Soeíro da Costa
e Joaquim da Silva, e do serviço de administração militar, da guarda fiscal, Manuel Rodrigues Aguicha, contando todos a antiguidade, para todos os efeitos, desde
de Setembro último.
O major de infantaria, em disponibilidade, José Pereira

ao
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Honorato, desde 20 de Janeiro do corrente ano, por ter
sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério das Colónias, nos termos
do artigo 7.° do decreto de 20 de Novembro de 1914.
O major médico Oustódio Luis de Oliveira Pessa, por
lhe ter sido concedida Iícença ilimitada.
O capitão de artilharia, no quadro de comissões, Óscar da Silva Pereira Dias, nos termos do n.? 3.° do § 1.0
do artigo 60.° do decreto n. ° 12:017, de 2 de Agosto do
corrente ano, por ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão de serviço dependente do Ministério das
Finanças.
O tenente do regimento de infantaria n.? 9, adido ao
quadro, José Pereira Rebelo, por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente
do Ministério do Interior, na guarda nacional republicana.
O tenente do serviço de administração militar, da 5. Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
António Simões Fernandes Júnior, nos termos do § 2.0
do artigo 4.° do decreto n." 12:162, de 21 de Agosto do
corrente ano.
Os tenentes milicianos do serviço de administração
militar, do quadro especial, Alípio de Mendonça e Venceslau de Figueiredo, por terem sido requisitados para
desempenhar comissões de serviço dependentes do Ministério do Interior.
O alferes do extinto regimento de infantaria n. ° 32
Cesário Tavares Ooelho, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana.
Ii

Reserva

Generais, os coronéis, na mesma situação, Vitoriano
José César, Vasco Martins, Pedro Lopes da Cunha Pessoa, Luis António César de Oliveira e Arnaldo Oosta
Cabral de Quadros, todos nos termos do artigo 15.° do
decreto n.? 12:162, de 21 de Agosto do corrente ano.
O capitão do regimento de cavalaria n.? 10 D. Rodrigo de Sousa Ooutinho, por ter sido julgado incapaz
do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção.
Reforma

O general, na situação de reserva, João Correia dos
Santos, por ter atingido o limite de idade, nos termos
do n.? 2.° do artigo 3.° do decreto de25 de Maio de 1911.
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Portarias

Por portaria de 21 de Outubro último:
Minislério da Guerra - Reparlição do Gabinete
Tendo o capitão de infantaria com o curso do estado
maior Raúl Frederico Rato servido durante cêrca de
quatro meses nesta Repartição com grande lealdade e
dedicação, e regressando, a seu pedido, à sua anterior
situação, manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, louvar o referido oficial pelas
provas de esclarecida inteligência, elevada competência
profissional e grandes faculdades de trabalho demonstradas no desempenho dos múltiplos serviços de que foi
incumbido.

Por portaria de 26 de Outubro último:
linistério da Gtem - 3.' Direeçio Geral- 5.' Reparliçio
Tendo o tenente de infantaria Rodrigo Brandão Guedes Pinto publicado o livro Sinaleiros, manifestamente
útil ao exército, manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o referido oficial pelas suas qualidades de inteligência e competência
profissional e muita dedicação às instíturções militares.

Por portaria de 28 d6 Outubro último:
Ministério da Guerra -

Repartição do Gabinete

Tendo a Cruzada das Mulheres Portuguesas generosamente cedido à Liga dos Combatentes da Grande Guerra
parte do palácio da Calçada dos Caetanos, onde tem a
sua sede, para instalação condigna da mesma Liga, manda
o Govêruo da República Portuguesa, pelo Ministro da
Guerra, louvar a referida Cruzada pelo seu gesto verdadeiramente patriótico e altruísta.
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Por portaria de 29 de Outubro último:
linislério da Guma - Reparliçio do Gabillete

Louvado o major de artilharia, com o curso do estado
maior, Salvador de Oliveira Pinto da França, porque
tendo desempenhado as funções de adjunto da Repartição do Gabinete do Ministro da Guerra nos momentos
difíceis que se seguiram ao movimento de 28 de Maio do
corrente ano, deu as mais sobejas provas de inteligência, muita dedicação pelo sorviço e uma extrema lealdade para com os seus chefes, de quem foi um valioso
auxiliar e demonstrou ser um oficial muito criterioso ·0
de grandes qualidades de trabalho.

5.

o-

Por determinação do Govêrno da República:
lIinislério da Guerra- LII Direcção Geral- 2.' neplrl~h

Tenente de infantaria,
Augusto Rosa Mendes.

do quadro da arma, Vergílio

liuistério da Guerra - 2.' Direcção Geral
2." Repartição

Capitão de engenharia,
rano.

Hermínio José de Sousa Ser-

4.' Repartição

Chefe, O 'coronel do regimento de cavalaria n.? 8 Leopoldo Augusto Pinto Soares.
5.' Repartição

Capitães do serviço de administração militar António
da Cunha Osório Pedroso, Vergilio Lusitano e António
da Silva Simões, respectivamente, da 4. companhia, da
5.11.inspecção de administração militar e do depósito territorial de material de aquartelamento de Viseu.
Tenente miliciano do serviço de administração militar,
do conselho administrativo do Govêrno Militar de Lisboa, Simão da Costa Almeida.
II
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Repartição

Tenente do secretariado militar, da 8. a Repartição da.
3.:1 Direcção Geral, José Maria de Lemos.

Direcção do Serviço de Saúde Militar -

t· Rrpal'tição

Alferes farmacêutico, com a patente de capitão, em
serviço na Farmácia Central do Exército, Mário Coelho
Teixeira.
Direcção do Seniço de Admidistração Militar _ 2. a Repartição

Capitão do serviço de administração militar, da Direcção do Serviço Automóvel Militar, António José Álvaro da Silva e Costa.
Conselho Superior de Promoções

Vogal,

nos termos do § LOdo artigo LOdo deereto . •
D.o U:163 de 23 de Agosto findo, o general, Ricardo
Júlio Ivens Ferraz.
1." Regia:o Militar
Quartel general

Chefe da 4. a Repartição, o major de artilharia, com
o curso do estado maior, Francisco Aires de Abreu.
2.- brigada de cavalaria

, Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Manuel Coutinho Vassalo.
2.· Inspecção de infantaria

Major do regimento de infantaria n." 14 Alfredo Ferreira Gil, pelo pedir.
Capitão de infantaria Silvério do Amaral Lebre, pelo
pedir.
1.- Inspecção de artilharia

Capitão de artilharia, em disponibilidade, Manuel Caldeira Caiola Bustos.
Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
José Ferreira dos Santos, pelo pedir.
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2.· Inspecçâo de artilharia

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do grupo de trem n. o 2, Manuel Simões Tejo.
4.' Inspecção de artilharia

Alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do regimento de artilharia n. o 1, António Francisco.
Inspecção da arma de aeronáutica

Major da aeronáutica António de Sousa Maia.
6.' Inspecção de administração militar

lfajor do serviço de administração militar, da 4.11 Repartição da 4. a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Francisco Gonçalves Velhinho Correia.
Capitão do serviço de administração militar Carlos
David dos Santos.
Regimen to de infantaria n. o 2

de infantaria, do quadro da arma, Bento Freire
de Matos Mergulhão.
Tenentes de infantaria, adidos ao quadro, Hilário Do.
mingues, ficando. exonerado de comandante interino da
5. a companhia de reformados, e do regimento de infantaria n." 15 João da Silva Louro.
Cnpitão

Regimento de infantaria n.· 4

Capitão de infantaria do quadro da arma Jaime Pires
Cansado, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.· 6

Major do regimento de infantaria n,o 16 Arnaldo Júlio de Brito, pelo pedir.
Capitães de infantaria, adidos ao quadro, José Antunes Prazeres, Manuel Ribeiro Cardona, Artur Garcia
Malheiro, do regimento de infantaria n.? 7 Armando
Augusto Oonstantino da Costa Fernandes e do regimento de infantaria n. o 12 João Fernandes Barradas,
sendo os dois últimos pelo pedirem.
Regimento de infantaria n.• 6

Segundo comandante, o major do extinto regimento
de infantaria n. o 32 Júlio Garcês de Lencastre.
Major de infantaria, do quadro da arma, Adelino Norberto de Castro.

2.' Série
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a n .• 7

Capitão miliciano do quadro especial do batalhão de
caçadores n." 3 José Gomes Teixeira.
Regimento de infantaria. n.O8

Comandante, o coronel do extinto regimento de infantaria n. o 29 José António Pereira.
Segundo comandante, o coronel chefe do distrito de
recrutamento e reserva n.? 8 Pedro da Cunha Souto.
Regimento de infantaria n.· 10

Comandante, O coronel do extinto regimento de infantaria n. o 30 J osé Anastácio de Lis Falé.
Tenente miliciano de infantaria do quadro especial
Joaquim Diogo Correia.
.
Regimento de infantaria n • 11

Capitão do regimento de infantaria n. o 5, adido ao
quadro, Antonio Outeiro Teixeira de Miranda.
Regimento de iafantaria n.> 13

Tenente do batalhão de caçadores n. o 10, adido ao
quadro, Silvino José de Carvalho, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.O18

Comandante, o coronel de infantaria Raúl do Andrade Peres.
Sogundo comandanto, o tenente-coronel do infantaria,
adido ao quadro, António Joaquim de Almeida Valente.
Tenentes do regimento de infantaria n," 10 Miguel
João Alves, do batalhão de caçadores n.? 9 Agostinho
Seguro Pereira e do quadro da. arma Roberto Maria
Alão Gomes dos Santos, pelo pedirem.
Regimento do infantarIa n.· 21

Capitão de intuntaria, adido ao quadro, José dos Santos Candeias.
Tenonto do batalhão do caçadores n.? 3, adido ao
quadro, Francisco Rodrigues Pereira.
Regimento de infantaria n.· 22

. Tenentes do regimento do infantaria n. o 4, adido ao
quadro, José Augusto Corroia; do regimento de infantaria n.? 21 Manuel Anacleto Pereira, o cm disponibilidade
António da Rosa Júnior, pelo pedirem.
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n.s 23

Capitães, do distrito de recrutamento e reserva n. ° 23
Manuel Joaquim da Trindade, e adido ao quadro Júlio
Teodoro de Bettencourt, pelo pedirem.
Batalhão

de caçadores

n.s 1

Capitão do batalhão de caçadores n. o 11 António Acácio da Cruz.
Tenente do regimento de infantaria n.? 2 João Arruda
Pereira.
Batalhão

de caçadores

n.v 2

Comandante, o coronel chefe do distrito de recrutamento e reserva n. o 7 João Maria Teles de Sampaio Rio.
Segundo comandante, o coronel do batalhão de caçadores n, o 12 Henrique Alberto de Oliveira.
Capitão do regimento de infantaria n. o 2 João Pinto
Ribeiro.
Tenente miliciano do batalhão de caçadores n. o 11 António Antunes Basilio.
Batalhão

de caçadores

n." 3

Segundo comandante, o major do regimento de infantaria n," 19 Manuel da Silva Teixeira.
Batalhão

de caçadores n." 4

Tenente do regimento de infantaria n.? 15, adido ao
quadro, Luís Vila Verde.
Alferes do regimento de infantaria n,o 4 António Fernandes, pelo pedir.
Batalhão

de caçadores

n.s O

Capitão do extinto 6.° grupo de metralhadoras, adido
ao quadro, Aníbal Tarrinho.
Alferes do regímen to de infantaria n. e 1 Francisco
Maria da Cunha.
Batalhão

de caçadores

n." 6

Tenente do regimento de infantaria n. ° 19 Serafim Gomes Queiroz.
Batalhão

de caçadores

n

e

7

Tenente do regimento de infantaria n.? 18, adido ao
quadro, Abraão Matias Esmeriz, pelo pedir.
Tenente do serviço de administrac,;ão militar, do regimento de infantaria n.? 17, Augusto Leonardo Neves.
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Batalhão de oaçadores n.>8

Tenente-coronel do quadro da arma de infantaria João
José da Piedade Guerreiro.
Tenente do regimento de infantaria n. o 16 Filipe da
Conceição Sant'Ana, pelo pedir.
Batalhão de caçadores n." 9

Comandante, o coronel do extinto regimento de infantaria n. o 6 David Augusto Rodrigues.
Segundo comandante, o coronel do extinto regimento
de infantaria n. o 31 Manuel Leal de Magalhães.
Tenente-coronel do extinto regimento de infantaria
n. o 6 Raúl de Meneses Vieira Coelho.
Capitão de infantaria do quadro da arma João Luís
de Sousa Durão, pelo pedir.
Batalhão de caçadores n,> 10

Capitão de infantaria, em disponibilidade, Bernardino
de Matos Tudela de Vasconcelos, pelo pedir.
Batalhão de oaçadorea n.> 11

Tenentes: do regimento de infantaria n." 21, adido ao
quadro, Francisco Pires, pelo pedir, e do distrito de recrutamento e reserva n. o 21 Manuel Duarte da Silva.
Batalhão de oaçadores n.· 12

Capitão de infantaria do quadro da arma João Soares
Brandão.
Batalhão de metralhadoras n." 1

Tenente de infantaria,
gusto Vergílio.

adido ao quadro, Emídio Au-

Batalhão de metralhadoras n.s 2

Segundo comandante, o tenente-coronel do extinto re·
gimento de infantaria n. o 20 Francisco Martins Ferreira.
Tenente do serviço de administração militar, do bata.
lhão de caçadores n." 7, José Marques Vieira de Azevedo, pelo pedir.
Regimento de artilharia n.· 1

Capitão de artilharia, no quadro da arma, Manuel
Costa.
Tenente do extinto regimento de artilharia n," 5 AI.
fredo de Azevedo Fonseca, pelo pedir.
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Regimento de artilharia n.· 2

Comandante, o coronel de artilharia,
arma, Mariano Augusto Choque Júnior.

no quadro da

Regimento de artilharia n.· 6

Tenente miliciano de artilharia, do quadro especial,
do regimento de artilharia n.? 1, Carlos Nunes de Castro Paiva, pelo pedir.
2.· batalhão de artilharia

de oosta

Tenente de artilharia, da companhia de especialistas,
José Vito r Nobre da Costa Sequeira.
Grupo de batarias

de artilharia

a cavalo

Capitão miliciano de artilharia do quadro especial, do
regimento de artilharia n. o 1, António da Purificação
Ferreira, pelo pedir.
Tenentes de artilharia, em disponibilidade, Augusto
Pícão da Silva Telo, e do grupo de artilharia n,? 24 Alfredo da Silva Barreto de Carvalho, pelo pedir.
Grupo de trem n.s 2

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do extinto regimento de infantaria n. o 35, Manuel Gomes Coelho, pelo pedir.
Regimento de oa.valaria n.· 4

Comandante, o coronel do quadro da arma de cava-Iaría Manuel Umbelino Correia Guedes.
Major do' quadro da arma de cavalaria Leopoldino
Xavier de Palma e Paiva.
Regimento de oavalaria n.· 7

Alferes do regimento
varo Carvalho Nunes.

de cavalaria n. o 10 Mário Ál-

2.' companhia do trem automóvel

Tenente do batalhão
Santos Reinas.

de caçadores n,o 12 Abel dos

Companhia de aeroatação

e observação

Observador, o capitão da aeronáutica António Fernando Pedroso Quaresma.
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Distrito de recrutamento e reserva n.s 2

Tenente
gueira.

do regimento

de infantaria n,o 2 Isidro No-

Distrito de recrutamento e reserva n.s 9

Sub-chefe, O capitão de infantaria, secretário do mesmo
distrito, João Correia de Paiva Júnior.
Distrito de recrutamento e reserva n." 12

Tenente do batalhão de caçadores n. o 12 Luciano Gomes Martins Cardoso, pelo pedir.
Distrito de recrutamento e reserva n." 13

Major do regimento de infantaria n. o 6 António Fernandes Varão.
Distrito de recrutamento e reserva n.s 20

Capitão do batalhão de caçadores n. o 10, adido ao
quadro, Francisco Simões dos Santos.
Tenente do batalhão de caçadores n. o 10, adido ao
quadro, Francisco da Silva Freire.
Distrito de recrutamento e reserva n." 22

Sub-chefe, O major do regimento de infantaria
José Francisco Pires do Carmo.

n. o 20

Distrito de reorutamento e reserva. n." 23

Tenente do regimento de infantaria n. o 23, adido ao
quadro, Júlio Caldeira Leal, pelo pedir.
Depósito d1s0iplinar

Capitão de infantaria, adido ao quadro, Manuel Joaquim da Trindade Rijo.
Tenente do batalhão de caçadores n. o 8, adido ao
quadro, Joaquim Pedro Coelho.
Secção hospitalar de material de aquartelamento

Capitão -do quadro auxiliar do serviço de saúde António Tomás Elói.
Carreira de tiro "Vergueiro-Ducla Soares»

Sub-director, o capitão do infantaria, do quadro da arma, Fernando Lapa de Oliveira Correia.
Tenente de infantaria Bento de Jesus Seguro Ferreira.
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O."companhia de reformados

. Comandante, o capitão do regimento
n. o 2 António Maria de Magalhães,

de infantaria

Escola Militar de Aviação

Instrutor de pilotagem, o tenente da aeronáutica
nando de Carvalho Tártaro.

Fer-

Colégio Militar

Ajudante de campo do director, o tenente de cavalaria, do quadro de comissões, Luís Ernesto de Brito Bivar
de Sousa.
Instrutor de gimnástica, o tenente miliciano de infantaria do quadro especial J oaq uim de Lemos Salgueiro Rêgo,
Agência militar

Capitão do serviço de administração militar, do conselho administrativo do Govêrno Militar de Lisboa, Fernando Vítor Valente Valadas Vieira.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar,
do conselho administrativo do Govêrno Militar de Lisboa, Joaquim Marcelino Soares Moreira e Mário Carlos
Pacheco.
6. O-Ministério

da Guerra - R~par[ição do Gabinete

Tendo sido agraciado com a medalha de Agradecimento da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha o
segundo sargento Júlio dos Santos Rodrigues, do extinto regimento de infantaria n.? 34, é-lhe permitido usar as
respectivas insígnias.
7. O-Ministério

da Guerra - f.a Direcção Geral- 2. a Repartição

a) Doclara-se que fica sem efeito a determinação inserta na Ordem do Exército n.? 19, 2.14 série, do corrente
ano, que nomeou comandante do grupo de artilharia
n.? 22 o coronel do quadro na arma de artilharia Mariano Augusto Choque Júnior.
b) Declara-se que é João Vitorino Soares Avelal', e
não João Vitorino Soares Durêlas, o tenente do regimento de infantaria n. ° 5, a quem, por decreto de 25 de
Setembro último publicado na Ordem do Eeército ti;" 19,
.2.& série, de 30 do mesmo mês, foram concedidas as
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vantagens do § único do artigo 6.° do decreto n.? 5:570,
de 10 de Maio de 1919, modificado pela lei n,? 1:039,
de 28 de Agosto de 1920, como por lapso foi publicado.

..

c) Declara-se que, por portaria do Ministério da Agricultura de 25 de Setembro do corrente ano, ínserta no
Diário do Govêrno n.? 228, 2.a série, de 28 do mesmo
mês, foram nomeados, presidente do Conselho de Administração da Bõlsa Agrícola, o coronel na situação de
reserva António Joaquim Santa Clara Júnior, e vogal
do mesmo Conselho o tenente-coronel de infantaria José
dos Santos Oliveira.
d) Declara-se que, por portaria do Ministério da Agrícultura de 25 de Setembro do corrente ano, inserta no
Diário do Govêrno n. o 228, 2. a série, de 28 do mesmo
mês, foram exonerados, a seu pedido, de membros do
Conselho de Administração da Bôlsa Agrícola, o coronel do corpo do estado maior Luís Augusto Ferreira Martins, e o major de infantaria Joaquim Feliciano de Azevedo,
os quais, por portaria do mesmo Ministério e da mesma
data, foram louvados pela comprovada competência, dedicação e zêlo com que se desempenharam dos serviços
prestados na gerência daquele Conselho.
e) Declara-se que, por portaria do Ministério da Agricultura de 28 de Julho do corrente ano, inserta no Diário do Govêrno n," 177,2." série, de 30 do mesmo mês,
foram nomeados para provisoriamente
constituírem o
Conselho Administrativo da Bôlsa Agrícola o coronel
do corpo do estado maior Luís Augusto Ferreira Martins, major de infantaria Joaquim Feliciano de Azevedo
e o tenente miliciano d~ infantaria do quadro especial
Joaquim de Lemos Salgueiro Rêgo,

f) Declara-se que, por decreto de 13 de Agosto do
corrente ano, do Ministério do Comércio e Comunicações, inserto no Diário do Govêrno n." 192, 2.a série,
de 17 do mesmo mês, foram nomeados pura fazer parte
do Conselho de Cadastro os coronéis do corpo do estado
maior António Nogueira Mimoso Guerra e Luís Augusto
Ferreira Martins.
g) Declara-se que, por portaria do Ministério das Finanças de 14 de Agosto do corrente ano, inserta no
Diário do Govêrno n. o 197, 2." série, de 23 do mesmo
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mês, foram louvados o capitão de infantaria Vergílio
Damasceno Simões e o tenente de infantaria, actualmente
capitão, Mamede Augusto Arvelos Formosinho, professores de educação física da Casa Pia de Lisboa, pelo
aprumo, firmeza e correcção com que os alunos do referido estabelecimento se apresentaram na parada de
gimnástica na festa de educação física realizada no corrente ano, aos quais se deve, sem dúvida, pelo zêlo e
competência com que se desempenharam das suas fun-ções, o facto absolutamente lisonjeiro de terem sido 03
seus alunos os que melhor se apresentaram, conforme
decisão do respectivo júri.
h) Declara-se que deixou de prestar serviço na' Secretaria da Presidência da República, desde 11 do corrente mês, o capitão de infantaria Bento Freire de Matos Mergulhão.
i) Declara-se que, por decreto de 31 de Maio de 1921,
inserto no Diário do Gov~rno n.? 158, 2.3 série, de 12
de Julho de 1921, foi nomeado professor provisório do
6.0 grupo do Liceu Central de Vasco da Gama o tenente-coronel de cavalaria Carlos de Cadoro (barão de Cado1'0); por decreto de 16 de Agosto de 1921, publicado no
Diário do Gov~rno n. o 229, 2. série, de 4 de Outubro
do mesmo ano, foi nomeado professor provisório do
8. ° grupo do Liceu Central de Vasco da Gama; por decroto de 18 de Outubro de 1922, publicado no Diário
do Gocêrno n." 244, 2.a série, de 23 de Outubro do
mesmo ano, foi nomeado professor provisório do 9.° grupo
do Liceu Central Vasco da Gama, e. por decreto de 20
de Outubro de lD23, publicado no Diárto do Governo n." 264, 2.& série, de 13 de Novembro do mesmo
ano, foi nomeado professor provisório do :!. ° grupo do
Liceu Central de Vasco da Gama.
li

j) Vencimentos que nos termos da lei u.? 1:668, de 9
de Setembro de 1924, competem ao oficial em seguida
mC'ncionado, transferido para a situação de reserva pela
Ordem do Exército n.? 19, 2. a série, do corrente Ano:
Coronel de artilharia Frederlco Guilherme Ferreira de
Sou sa, 4641$71, sendo: pensão de reserva, 341670 ;
lei n." 1:332, 123tSOl; tem dois aumentos de 10 por
cento sôbre o sôldo.
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k) Vencimentos que DOS tormos da lei n.? 1:668, de 9
de Setembro do Hl24, competem aos oficiais em seguida
moncionados, transferidos para a situação de reserva
pela Ordem do Exército n.? 21, 2." série, do corrente
ano:
Coronel de artilharia César Augusto de Almeida Varela, 442683, sendo: pensão de reserva; 335M8; lei
n.? 1:332, 107635; tem dois aumentos de 10 por cento
sôbre o sôldo.
Coronel de artilharia Artur Octávio do Rêgo Chagas,
403t$75, sondo: pensão de reserva, 318t$92; 0,14 por
conto, 6,s69; lei n. o 1:332, 78614.
l) Vencimentos que nos termos da lei n.? 1:668, de 9
de Setembro de 1924, competem ao oficial em seguida
mencionado, que pela Ordem do Exército n.? 19, 2:" sé.
rie, do corrente ano, foi transferido para a situação de
reforma:
Capitão chefe de música Félix António Pereira Guimarães, 244t$37, sendo: pensão de reforma, 192t$50;
0,14 por cento, 4,$58; lei n.? 1:332, 47629; tem um
aumento de 10 por cento sôbre o soldo.
'ln) Declara-se, para os efeitos da determinação do
n." 6 da Ordem do Exército n." 2, 1.a série, de 1924,
que o coronel de infantaria Miguel Baptista da Silva
Cruz foi aprovado, no corrente ano, nas provas especiais de aptidão para o posto imediato, em 22 de Outubro }ltimo.
n) Declara-se que é António Pinto da Fonseca, e não
Filipe Pinto da Fonseca, o tenente, adido ao quadro, do
regimento de infantaria n.? 9, que foi colocado no regi.
mento de infantaria n. ° 2~ pela Ordem do Exército n. ° 21,
2. n série, do corrente ano.
o) Declara-se, como rectificação, que os oficiais a que
se refere a alínea lc) da Ordem do Exército n.? 21.2.11 sé.
rie, de 23 de Outubro findo, são considerados diploma.
dos como observadores aeronáuticos da arma de aeronáutica desde 16 de Setembro e não desde 16 de Outubro, como por lapso foi declarado na mesma alínea.
fJ) Declara-se que o prazo do concurso para a admíssão a alferes médico do exército aberto na Ordem do

926

ORDEM DO EX~RCITO

N.o 22

2.' Série

Exército n.? 12, 2.a série, de 19 de Junho do corrente
ano, e que pela Ordem do Exército n. o 7, 1. n série, de
10 de Julho último, havia sido adiado sine, dte, termina
em 15 de Novembro do corrente ano, devendo portanto
os respectivos documentos dar entrada na Direcção do
Serviço de Saúde Militar até o dia mencionado.
q) Declara-se
ções de serviço
de saúde Carlos
cá veI a doutrina
ciplína militar.

que deixa de estar suspenso das funo capitão do quadro auxiliar do serviço
de Carvalho Lapa, por não lhe ser aplido artigo 151.0 do regulamento de dis-

r) Declara-se que a passagem ao quadro de comissões
dos oficiais do serviço de administração militar de que
trata' a Ordem do Exército n." 21, 2.8 série, do corrente
ano, a p. 861, 862 e 863, excepto na parte que se refere
ao major do serviço de administração militar Artur Xavier da Mata Pereira, deve ser considerada, para. todos
os efeitos, referida a 30 de Setembro do corrente ano.
s) Declara-se que foi ~andado prestar serviço na
5.8 Pepartíção da 2. a Direcção Geral do Ministério da
Guerra o capitão do serviço de administração militar,
na disponibilidade, Álvaro Manuel Humberto Roiz Ce.
peda.

t) Declara-se que deve ser considerada como tendo
sido feita no regimento de infantaria n. o 6 a colocação
no regimento de artilharia n. o 6 do capitão do serviço
de administraçãõ militar Alfredo Ferreira de Azeved'o
LObo, inserta na Ordem do Exército n.? 21, 2.& série,
do corrente ano.
u) Declara-se que por decreto do Ministério da Instrução Pública de 29 de~utubro último, publicado no
Diário do Govêrno n." 257, 2.a série, de 1 do corrente
mês, foram nomeados, por conveniência de serviço, membros do Conselho de Inspecção os seguintes professores:
Coronel de engenharia, graduado, Luis Cabral e Sousa Teixeira de Morais.
Tenente-coronel de infantaria Cristóvão Aires de Magalhães.
Capitão de artilharia António EsquiveI.

,
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v) Declara-se
que o tenente Augusto Eugénio da
Guerra Teixeira, colocado no batalhão de caçadores n. o 8
pela Ordem do Exército n." 21, 2." série, de 23 do mês
:findo, pertencia ao regimento de infantaria n. o 22 e não
no regimento de infantaria n.? 12, como, por lapso, consta da referida Ordem do Exército.

x) Declara-se que no Boletim Militar das Colónias n."
9, de 10 de Setembro do corrente ano, se esclarece que
a concessão da medalha militar de prata da classe de
bons serviços feita pelo Boletim Militar do Ultramar n. o
11, de 1897, ao então alferes de caçadores n. o 4 João
dos Santos Pires Viegas, foi motivada pelos serviços
prestados pelo mesmo oficial na campanha contra os Namarrais, na província de Moçambique, a saber: ocupou
e defendeu o Infuzi em Maio de 1896, e comportou-se
duma maneira verdadeiramente distinta no combate de
Mujenga, t}Specialmente quando, na retirada, o seu pelotão formou a guarda da retaguarda.

8. o -liuistério

da Guerra- f.a DirecçãoGeral-3.a 8eparliçio,

Lista dos sargentos ajudantes e primeiros sargentos
que se oferoceram para ir servir no ultramar, nos termos do decreto de 14 de Novembro de 1901, que podem
ser requisitados durante o ano de 1927:
Infantaria

Sargentos ajudantes:
José Gonçalves.
António, Marq ues Figueiredo.
Manuel de Jesus Rebêlo da Cruz.
Manuel Rosa Costa.
Ernesto António dos Santos.
António José Pinto da Silva.
Umberto de Almeida Barros da Silva Ramos.
António Pereira.
António Rodrigues Nogueira,
António Gonçalves de Sousa Júnior.
João Fonseca.
Manuel do Nascimento Costa.
Joaquim Marques Pinheiro.
Horácio Ferreira Saloio.
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Ernesto Moreira dos Santos.
Manuel Simões Rosa.
Martiniano Augusto da Silva.
José Pereira.
Francisco de Oliveira Charneira,
Primeiros sargentos:
António José Duarte.
Salvador Augusto Alves.
Artilharia

Sargentos

ajudantes:

Manuel Gonçalves Rodrigues.
José Manuel da Silva.
Luís Augusto Cristóvão.
Frederico Mendes Abóbora.
Anibal Pinto de Queiroz.
Matias de Mourato Chambel,
Manuel da Oosta Rosa.
Ca.va.iaria.

Sargento ajudante:
José Roque.
9.

o-

linistério da Guerra- f.A Direcção Geral- 4.a ~epartição

Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28
de Setembro de 1917:
'Medalha de ouro

'I'enento-coronol de cavalaria, em serviço na direcção
da arma de cavalaria Carlos de Oadoro (Barão de Ca-

dM~.

-

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de saúde Gaspar Maria do Nascimento.
Medalha de prata

Capítães : do regimento de artilharia n, o 5 Eurico Gonçalves Monteiro ; miliciano do regimento de sapadores
de caminhos de ferro António Nunes Oorreia; médico

·
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miliciano do serviço de saúde Carlos Augusto Leão da
SiLva; do serviço de administração militar João Coelho
Lopes.
Tenentes: do regimento de infantaria n.? 15 Carlos
Alves; de infantaria: Ambrósio Afonso Loureiro e João
da Costa Virtuoso; de cavalaria, ajudante de campo do
comandandante da 2.a brigada de cavalaria Carlos Afonso
de Azevedo Cruz Chaby; do serviço de administração
militar Luis Gago Nobre de Lacerda Júnior e miliciano
Henrique Carlos de Moura.
Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917:
Medalha de ouro
Regimento de infantaria n. o 6

2.& companhia: primeiro cabo n.? 119, José Fernandes.
Grupo de batarias de artilharia a cavalo

1.a bataría : segundo
Carvalho.

sargento

n. ° 1:104, Miguel de

3.· grupo de oompanhias de administração militar

Companhia de equipagens: primeiro sargento artífice,
seleiro-correeiro, n." 567, Rafael dos Anjos Nunes.
Guarda fisoal

Batalhão

n. ° 1:

V~companhia:

segundo

sargento

n, ° 10/7, Serafim Pinheiro da Costa; soldados n. ° 120/
329, Ernesto Gomes Vilarinho; n,° 179/376, Francisco

Manuel Lousada; n.? 396/308, Domingos António Janeiro, e n.? 474/919, Joaquim de Almeida Ribeiro.
2.a companhia: soldados n.? 54/1:339, José Grilo;
n.? 297/1:523, Manuel Mateus; n.? 387/610, Manuel dos
Santos Taborda, e n." 406/984, Manuel de Figueiredo
:Miueiro.
5.a companhia: soldado n." 112.3:393, João da Silva
Geromito.
Batalhão n.? 3: segundo sargento reformado n.? 2:869,
Manuel Augusto Marques Veloso.

930
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Medalha de pra"ta

Regimento de infantaria n.O1

11. a companhia: primeiro sargento n. o 717, Leopoldo
Ferreira Guerra.
Regimento de infantaria n.s la
primeiro sargento n,o 837, Serafim

10. a 'companhia:
Xisto de Assis.

Regimento de infantaria n.· 11S

11. & companhia:
Tomás de Faria.

primeiro

sargento

n. o 979, Alberto

Regimento de infantaria n.· 27

La companhia: segundo sargento n." 1:067, Francisco
Luis Sales da Silva.
Regimento de infantaria n,s 29

5. a companhia: sargento ajudante n. o 86, Luis Gonzaga Grego, e primeiro sargento n." 943, José do Egipto
de Oliveira Braga.
6.& companhia: segundo sargento n." 610, José da
Conceição Reis.
7. companhia: segundo sargento n. o 824, Viriato
Vieira Braga.
9.& companhia: sargento ajudante n,? 65, Amadeu Alves.
10. a companhia: segundo sargento n. o 828, António
Pinto.
11. a companhia: primeiro sargento n, o 931, José Dias
da Conceição.
&

Regimento de infantaria n." 34

5.· companhia:
Augusto Teixeira.

sargento

ajudante

n.? 131, Joaquim

Regimento de oavalaria n.· 9

3.° esquadrão: segundo
Baptista Mourato.

sargento

n,?

201, Mariano

Companhia de telegrafistas de praça

Segundo

sargento n.? 1:175, Joaquim

Miguel Alves.

Batalhão de sapadores de oaminhos de ferro

1.& companhia:
Silva Álvaro.

segundo

sargento

n.? 120, João da

2' Série
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Parque de material aeronáutioo

Segundo sargento n." 138, Augusto Adelino Salgueiro.
7.° grupo de oompanhias de administração militar

Companhia de equipagens: segundo sargento n. ° 6,
Joaquim José Daniel Zangarílho.
Guarda naoional republícana

Batalhão n." 6, estado menor: primeiro cabo n.? 7/987,
Ilidio Gonçalves Meireles.
1.8 companhia : soldado n.? 282/1:104, José Mendes.
2.a companhia: primeiro cabo n." 19/3:131, Sebastião
Mendes Pinheiro, e soldado n. ° 201/1 :816, Albino de
Sousa.
3.a companhia: segundo sargento n.05/1:570, Firmino;
primeiros cabos n.? 12/655, António José, e n.? 14/962,
Inácio de Araújo Martins; segundos cabos n. ° 40/644,
Alfredo Alves; n." 43/395, José Manuel de Azevedo, e
n." 255/602, Manuel de Sousa Monteiro, e soldados
n. ° 83/2:390, Sebastião José; n. ° 86/532, Adão Pinto;
n.? 89/915, Francisco Gonçalves; n." 93/1:587, Albano
Ferreira Velho; n.? 94/452, Francisco Alves Pereira;
n," 107/2:773, Manuel Morgado; n.? 110/469, José Ventura de Oliveira; n.? 119/2:483, João Eduardo; n." 120/
3:127, 4delino do Patrocínio; n, ° 124/:!l:536, Felizardo
da Fontoura;
n." 145/1:115, Francisco Gonçalves;
n." 171/1.313, Francisco Ventuzelos; n.? 187/565, Cipriano Moutinho; n.? 191/2:076, José da Silva; n," 198/
2:887, António de Sequeira; n.? 201/1:688, José Pinto
Pessoa; n." 215/1:145, José Lopes Valadares; n," 228/
2:028, Justino de Morais, e n.? 234/2:022, Francisco de
Sousa.
Batalhão n.? 7, 2.a companhia: segundo sargento n." 3/
3:012, Edmundo Peralta; primeiro cabo n. o 16/1 :250,
Francisco Lourinho; segundos cabos n. ° 27/3:805, António João Baía, e n.? 48/1:986, João António Pimenta;
soldados n.? 35/1:567, José Fernandes Nunes; n.? 38/
2:097, Joaquim Dias Penalvo; n." 60/2:111, Judas Luís
Tátá; n.? 62/1:911, Américo António Amaro; n." 103/
2:449J Isidoro Pires; n.? 107/2:226, Joaquim Manuel
Valentim; n. o 110/1 :645, Joaquim Rosado Pinguichas;
n.? 118/1:359, Francisco José Cara-romba ; n." 127/
3:181, José António Pintão, e 0.° 152/3:981, José Manuel.
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Batalhão n.? 8, 1.:\ companhia:
soldados n.? 53/780,
Vicente
Rodrigues;
n, o 132/132, António
Martins,
e
n." 150/150, Manuel Bento.
2.a companhia: segundos cabos n. o 73/1:056, Francisco
Martins Henriques,
e n," 25:!/573, Francisco
do Sousa.
3.a companhia:
primeiro
cabo 11.° 29/1:041, Serafim
Gabriel Coelho; segundo cabo n." 27/614, Venâncio José,
e soldado 11. o j6/6~3, Adelino N abais.
Regimento de cavalaria, 1.0 esquadrão:
soldado n ," 14/
14, Raúl José Firmino, e n." 97/1:518, António de Almeida Magalhães.
3.° esquadrão:
segundo
cabo n.? 11/290, João Dias
Folgado.
Guarda âscal

n.? 1, La companhia:
segundo cabo n.? 195/
Lourenço, e n. ° 356/806, Francisco
Gonçalves;
soldados
n. o 36/2:420, José Augusto
Pereira;
n." 73,632, António Baptista;
n.? 84/2:193, Domingos
Xarim; n.? 95/1:393, António Francisco;
n.? 160/2:1~2,
Francisco
António Vasques
Congregado;
n." 167/904,
Joaquim;
n." 190/1:286, Luís de Oliveira; n," 206/1:283,
Albano do Figueiredo;
!l.0225/2:102, Ricardo dos Santos; n." 231/422, António Gonçalves;
n." 240/1:229,
José Ferreira
do Rio; n." 251/441, Manuel Nobre;
n." 252/857, Henrique Fernandes;
n." 254/2:809, José
dos Santos Grancho ; n. ° 268/~6D, António Rodrigues
Vilela; n. ° 287/755, Francisco Brito; n. ° 325/2:409, Guilherme António Pires; n.? 346/2:5J2, Sebastião Ramos;
n,° 359/2:364, J oaq uim Pereira;
n. ° 394/1:979, João
Nunes; n." 398/655, João António de Carvalho; n.? 418/
583, Domingos Proença Leitão; n ," 422/1:259, Joaquim
Miranda;
n.? 450/775, Alberto da Piodade Marques, e
n.? 500/1 :173, Manuel Joaquim dos Santos.
2.a companhia:
segundo cabo n.? 292/2:036, José Pereira da Fonseca;
soldados n. ° 43/305, José Augusto;
n.? 125/1:975, António Martins; n." 142/1:407, Domingos Carreiro ; n.? 192/1:4[)0, Aníbal Augusto;
n." 199/
2:119, Ernesto Henrique Parra; n." 202/834, Augusto
Duarte; n." 253/360J Francisco Ináçio ; n," 404/9-!2, Joaquim Felizardo
e n.? 43:3/2:196, Matias dos Reis ..
3.a companhia:
soldado n." 150/779, José Marques
Raposo.
Seoreta1'iado militar
Batalhão

818, Artur

Segundo

sargento

n." 227, José Fernandes

Lassa.
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primeiro sargento

I)

n.? 209, José da

Regimento de infn.ntaria n.' 6

9.1\ companhia: sogundo sargento cadete
Edmundo Rogério Branquinho das Neves.

n.? 190,

Regimento de infantaria n.O 11

T," companhia:
José Anacleto .

segundo sargento n." 1:213, Joaquim

Regimento de infantaria n.' 12

2.3 companhia:
Felizes.

segundo sargento n." 783, Germano

1. companhia:
Augusto Lopes.

segundo sargento

Regimento de infantaria n,> 13

11

n." 68, Armando

Oompanhia de especialistas

Primeiro sargento n. ° 170, Inocêncio Alves.
3.° grupo de companhia.s de admtrríabração

militar

Companhia de equipagens : segundo sargento n." 432,
João Faustino Pinto.
8. n companhia. de subsistências: segundo sargento miliciano n. o 26, António Trabulo.
Gua.rda na.cional republicana

Batalhão n.? 6, 3.a companhia: segundo cabo n.?
34/3;129, Francisco Ribeiro; e soldados n. o 102/2:638,
Manuel Gonçalves; n." 127/3:183 Augusto Gonçalves;
n." 128/3: 179, Alfredo Fenta; n.? 130/2:428, Francisco
dos Reis; n." 151/3:126, Luís Garcia; n.? 161/3:037,
Alberto Baquctas ; n.? 173/2:728, Urbano Pinto Dinis;
n, ° 196/3:044, Albino Pereira;
n. o 205/3:058, Artur
Marques; n." 233/2:997, João Martins; n." 237/3:128,
Narciso da Costa Oliveira j n.? 262/3:145, Domingos
António de Barros; n." 270/3:146, José Coelho Neves;
n." 272/3:165, António Pinto Marante ; n." 277/3:172,
Albano Teixeira e n." 286/3:106, João Patrício.
Batalhão n. o 7, 2. a companhia: segundo cabo n. °
28/3:796, Gualdino Sousa; segundo cabo corneteiro n.?
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150/3:898, Bernardino Sotero (Exposto); segundo cabo
clarim n. ° 154/3:909, Josué António Gonçalves; soldados n,? 17/3:867, António Nunes; n.? 44/3:538, Francisco Oachopo de Jesus; n.? 101/3:560, Bento José deBarros; n.? 132/2:582, José António Severo; n.? 155/
3:910, Valentim João da Silva; n.? 158/3:930, Anselmo
da Cruz Semedo; n.? 159/3:931, António José Timóteo,
e n." 162/3:850, Francisco Jorge Calado,
Batalhão n,? 8, 1.<1 companhia: soldados n.? 28/951,
António Furtado de Sousa; n." 37/1:010, José Amado
Jesus; n. ° 104/1:026, Custódio Rodrigues; n. ° 106/987,
Afonso Luís; n, ° 136/1 :015, José Olemente; n, o 158/
936, João da Silva; n.? 172/914, Francisco. Rosado;
n." 182/182, José da Oruz; n." 186/888, José Margarido; n. ° 192/889, Alfredo Hilário; n. ° 198/836, Francisco Simão; n. ° 207/207, Francisco Bernardino e n. o
217/217, António Afonso.
2.&companhia: segnndo cabo n.? 33/783, José Duarte;
soldados n.? 61/382, José Ooelho; n.? 84/1:050, Gregório Moreira Laureano ; n.? 100/1:103, Romão Paisano e
n. ° 1091430, António Abraços de Matos.
Regimento de cavalaria, 1. ° esquadrão: primeiros cabos n." 8/8, Francisco Nunes Leitão e n.? 65/891, José
Pereira; segundo cabo n." 26/1:086, João Oatanas; segundo cabo clarim n,o 50/1:412, Manuel Avelino e soldado n." 135/1:165, João Baptista Apolinário.
2.0 esquadrão: soldados n.? 22/1:565, Joaquim Manuel e n. o 90/1 :026, Francisco de Sousa Angélico.
Guarda. fisoa.l

Batalhão n." 1, La companhia: soldados n." 236/3:280,
José Gonçalves Garrido e n.? 489/3:022, Joaquim Tavares.
4. a companhia: soldado n. ° 158/3:231, Manuel de
Sousa.

Relação dos alanes da EscDla Mllltar premladDs no ano
lectivo de 1926-1926
.
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da Guerra - 3. a Direcção Geral-li. a Reparliçao

Manda o Govêrno da República Portuguesa, em conformidade com o artigo 39. o da carta de lei de 13 de
Maio de 1896, que reorganizou a extinta Escola do Exército e com o disposto no § LOdo artigo 122.0 do regulamento da Escola de Guerra, aprovado por decreto de
19 de Agosto de 1911, que, pelo Ministério da Guerra,
sejam publicadas as listas de apuram~nto de classificação final dos alunos que no ano lectivo de 1925-1926
concluíram os cursos de engenharia militar, artilharia a
pé, artilharia de campanha, cavalaria e infantaria, ao
abrigo do artigo 3.0 do decreto n. o 6:787 -4U, de 10 de
Maio de 1919, e que baixam assinadas pelo 2. g sub-chefe do estado maior do exército Aníbal Augusto Ramos
do Miranda.
Paços do Govéruo. da República 26 de Outubro de
1926.--António Óscar de Fraqoso Oarmona,
Lista do apuramento e classificação final dos alunos
da Escola Militar que concluíram o curso do estado maior

Postos

Nomes

Ordem
de
elasstüeação
final

Cota do mérito definitivo

-Capitão
Tenente
Capitão

J oviano Lo~es. . . .
Aníbal do l' aro Viana
José Guimarães Fisher .

1
2
3

15,7- Quinze e sete.
15,6 - Quinze e seis.
15,4 - Quinze e quatro.

Ministério da Guorra, 3. a Direcção Geral 6. a Repartiçãc 2G de Outubro do 1926. - O 2. o S~b-Ohefe do
estado maior do exército, .Aníbal Augusto Ramos de
Miranda, coronel.
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12. 0_ Miuistério da Guerra •• 3.a Direcção Geral- 5. a Repartição
a) • Para cumprimento do artigo 25.0 do decreto
n." '5:787-4 U, do 10 de Maio de 1919, que reorganizou
a Escola Militar, nos termos do artigo 55.0 do regulamento da antiga Escola de Guerra, de 19 de Agosto de
1911, e do artigo 3.° da lei de 28 Junho de 1922, declara-se que no futuro ano lectivo de 1926-1927 deverá
ser admitido à matricula na referida Escola o seguinte
número de alnnos:

Curso de
Curso de
CUiSO de
Curso de
Curso de

infantaria, 20;
artilharia, 25;
cavalaria, 5;
engenharia, 25;
administração militar, 3.

Mais se declara que os primeiros sargentos cadetes
com os cursos do Colégio Militar e Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército de Terra e Mar não são incluídos no número de alunos destinados às armas de cavalaria, infantaria e serviço de administração militar.
b) Em conformidade com o disposto no artigo 4.° e
seu § LOdo regulamento provisório da Escola Central
de Sargentos, aprovado por decreto de 6 de Fevereiro
de 1924, .declara- se que o número máximo de alunos,
incluindo os cadetes, que podem ser admitidos à matrícula na Escola Central de Sargentos no ano lectivo de
1926-1927, é o seguinte:
Engenharia, 9;
Artilharia, 19;
Cavalaria, 8;
Infantaria, 33;
Administração militar, 2;
Serviço de saúde, 9.
13. ° -Iioistério

da Guerrl- 3.' Diree~io Geral- 8.& Repartiçt.

a) Declara-se que pelo Comando Geral da Guarda Nacional Republicana foi oferecida ao Arquivo Histórico
Militar a seguinte obra:

«Combate nos pontos de apoio».
Conferência realizada em Maio de 1925 pelo tenente
Armando Alberto de Morais.da Costa Florido.
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b) Declara-se que se acha aberto concurso na secção
de cartografia do estado maior do exército para praticantes de desenhadores da mesma secção, durante o prazo
fixado no regulamento do mesmo concurso que a seguir
se publica:

Regulamento para o concurso de praticantes de desenhador
da secção de cartografia do estado maior do exército
Artigo 1.0 Os concorrentes serão oficiais das armas
de infantaria, cavalaria ou artilharia de campanha que
satisfaçam às condições seguintes:
a) Ter o curso da respectiva arma, da Escola Militar;
b) Ter visão normal, devidamente comprovada por
atestado mé lico ;
c) Ter põsto não superior a capitão;
d) Ter boas informações dos chefes sob cujas ordens
tenham servido.
Art. 2.0 Os oficiais que, achando-se nestas condições,
assim o requeiram no prazo de quinze dias, a contar da
data da recepção, na unidade ou estabelecimento milital' em que prestem serviço, da Ordem do Exército em
que foi publicado o respectivo aviso ou da data da pu~
blicação do mesmo aviso na Ordem do Exército para os
que estiverem na situação de disponibilidade, poderão
ser admitidos ao concurso.
Os requerimentos, instruidos com os documentos ne~
cessários à comprovação das condições fixadas no
n. o 1.0, serão dirigidos ao chefe do estado maior do
exército e enviados pelas vias competentes à secretaria
dêste estado maior (8. a Repartição da 3. a Direcção Geral) por for.na a nela darem entrada até as 17 horas do
décimo quinto dia do concurso.
Nota.- E facultativo juntar aos requerimentos quaisquer documentos comprovativos de aptidão para ó desenho topográfico.
Provas práticas a prestar

Art. 3.0 Os oficiais que, por satisfazerem tLS condições
antes designadas, tenham sido admitidos ao concurso,
prestarão DO estado maior do exército, ante um júri espocial, as provas de aptidão seguintes:
a) Cópia de um trecho de,carta topográfica do estado
maior, 1: 20:000, tirado à sorte i
e
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b) Ampliação ou redução pelo pantógrafo ou quadricula (il. sorte) de um trecho de uma carta topográfica,
tirado à sorte.
Cada uma destas provas será executada, completa,
em uma só sessão de trabalhos cuja duração não poderá
exceder seis horas.
.
Art. 4.0 Os concorrentes farão uso, nas suas provas,
do material de sua propriedade, com excepção dos pantóerafos que serão fornecidos pela secção do cartografia.
~Vota.- O material do que cada candidato se deve
munir constará:
Uma fõlha de papel Whatman, devidamente estirado,
para cada prova;
Uma régua graduada e dois esquadros, sendo um graduado;
Um compasso de redução;
Lápis (n , o 2 ou 3 ou 2-H), borracha e canivete;
Tintas: negra da China, vermelhão, azul e verde;
Um godet de louça, um recipiente para água e um
pincel.
Art. 5.0 O júri para admissão dos candidatos e classificação das provas terá a seguinte composição:
Presidente - Um dos sub-chefes do estado maior do
exército;
Vogais:
O chefe da secção de cartografia;
O chefe dos desenhadores ou, no seu impedimento, o
desenhador mais graduado ou antigo da secção.
Art. 6.0 As decisões do júri serão tomadas por maioria de votos o ficam sujeitas ao referendum do zeneral
chefe do estado maior do exército.
b
NOl'DlaS a

observar

na

oxecução do concurso

Art. 7. o Nos quinze dias imediatos ao do encerramento do prazo para a entrega de requerimentos, o júri
procederá à organização da lista dos candidatos que se
achem em condições de ser admitidos ao concurso.
Entregue essa relação ao general chefe do estado
maior do exército, êste fixará a data do primeiro dia
das provas.
Art. 8.0 As provas práticas realizar-se hão por grupos de candidatos, a começar polos mais graduados e
antigos, e terão lugar para cada grupo, quando possível,
em dias úteis consecutivos.
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Art. 9.° Os oficiais de cada grupo serão avisados com
a antecipação necessária para se apresentarem no estado
maior do exórcito na véspera do dia designado para as
suas provas e receberão guia, para recolherem à sua
anterior situação, logo que elas se considerem terminadas.
Art. 10.0 Terminadas as provas práticas, procederá
o júri, dentro dos quinze dias imediatos, à classificação
definitiva dos candidatos, cuja lista, por ordem de mórito, será presente ao chefe do estado maior do exército,
e, depois de por êlo aprovada, transmitida às unidades
ou estabelecimentos militares em que os oficiais dela
constantes prestarem serviço.
Art. 11.0 Os oficiais classificados serão mandados apresentar no estado maior do exército, por ordem de
classificação, até ao número necessário paru.prcencher
as vagas existentes, onde ficam prestando serviço como
praticantes de desenhador da secção de Cartografia Militar, gozando das seguintes vantagens:
a) Direito a preencher as vagns que do futuro venham
a dar-se no quadro de desenhadores da mesma secção;
b) Vencimentos de adjuntos de repartição.
Classificação dos cundidatus

Art. 12.0 Oada candidato será classificado em mérito
absoluto no final de cada uma das provas práticas fixadas no n.? 3.0 'Ambas elas silo eliminatórias.
Art. 13.° 'I'erminadas as provas prúticas proceder-se há à classificação em mérito relativo para a organização da lista a que se refere o n.? 7.°, tendo em conta:
a) A mais perfeita execução dos trabalhos;
b) O monos tempo despendido na sua execução;
c) A melhor documentação apresentada.
Art. 14.0 Para efeitos <la alínea c) do número anterior será preferência absoluta o ser lesionado do
campanha, desde que se demonstre aptidão flsica bastante para o oxercicío cabal de desenhador do quadro.
Disposições gerais

Art, 15.° Os oficiais admitidos como praticantes do
desenhadores da secção de cartografia militar aperfeiçoar-se hão ali na Sua especialidade, sob a direcção do
chefe de desenhadores.
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Se no final do primeiro ano de prática não comprovarem, com os seus progressos, a aptidão inicialmente
manifestada nas provas do concurso, poderão ser dispensados do serviço da secção.
Art. 16.0 Os oficiais praticantes de desenhador considerados idóneos poderão, ainda, ser dispensados do serviço da secção em qualquer altura, mesmo depois de
terem preenchido' vaga no quadro do desenhadores, sempro que as suas qualidades técnicas ou rendimento de
tra bulho sejam considerados deficientes.
Art. 17.0 As vagas' de praticante de desenhador que
eventualmento se dêem no prazo de três anos, a contar
da data da publicação da classificação do concurso, serão proochidas pelos concorrentes classificados em mérito relativo, pela ordem de inscrição da respectiva
lista.
Art. 18.0 Os oficiais classificados no concurso, que ao
serem chamados ao serviço da secção de cartografia
doclarem desistir do preenchimento da vaga que lhe corresponde, indemnizarão o Estado dos abonos extraordinários que eventualmonte tenham recebido por motivo
da sua apresentação ao concurso e serão eliminados da
lista de classificação.
Art. 19.0 Independentemente
da sua publicação na
Ordem do Exército, O aviso fixando a data da abertura
do concurso será comunicado directamente às unidades
e estabelecimentos militares e publicado em dois jornais
dos mais lidos do Lisboa.

Oblt.uárlo
1926

/

Junho
21-::Uajor
médico miliciano Manuel Francisco Alves.
Outub ro 12 -l\ll1:ior, refo nuado, Rodrigo .lairuo Corroia.
')
2 t - Major, roformado, .Iosé .IIHio Pessoa.
»
2:.l-- Coronel médico, reformado, Agostiuho António dr.
Matos Leitão.
:l1-Coronel,
r cfo nurulo, Alfredo l'rl'f'il'[\ 'I'ovar 11r>Le)j

1I10S.

Hec't.iftcRQõel'l
Na Ordem do JC.rrlreilo H.O 1!), 2.' série, do corrente ano, p. 812,
I. Ri3, ond» til! lê>: «.Ios!!", deve lor-so «,Ioão,,; }l. Hlli, l. Hfi, onde se
Iê : ((ill~tllt:ll'ia 11.°
de\rp ICll'-:'H~: «iufuntnri
n J1.() 1:J)).
~l),
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N a Ordem do Exército n.s 21, 2." série, do corrente ano, p. 867,
J. 21 e 22, onde se lê: «Joaquim Quintino Lopes», deve ler-se:
«Joaquim Quiutl.no Borges»; P: 88l, 1. 10, onde se lê: «Adjunto
técnico», eleve ler-se: «Adjunto tátieo»,

António Óscar de Fragoso Carmona.
Está conforme.

o Ajudante

General,

MINISTERIO DA GUERRA
29 DE NOVEMBRO DE 1926

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

•
publica-se ao exército o seguinte:

1.o lIilllslério da Guerra - P

Decretos
Dirl'c~áll Geral-

ta Repartição

O Govêrno da República Portuguesa,
sob proposta do
Ministro da Guerrn, decreta q no, nos termos da lei n,c
1817, do 1:? de Agosto do 1H:?f), e decreto n. o 11 :R07,'
de 3!) de .Iunho do COl"r0IltO ano, se pague o subsídio
mensal UO G~, a D. Muriu Júlia Figueira de Azevedo,
viúva do tenente de inf'anturiu
Carlos Duarte de Azevedo; a D. Júlia Rosa de Sousa Santos, viúva do alferes de eavalaria
do quadro do reserva J osó Ribeiro
dos Santos e a D. Emília Augusta
Caieiro Tr-lcs de
Campos.
viúva do tenente-coronel
reformado,
Gil Augusto :-;imõos de Campos.
O Ministro da Guerru nssim O tenha entendido e fn<:ll.
executar.
Pacos do Go\"êl'flO da República,
20 de N 0vembro
do 10:?6. - António
Óscar de Fragoso Car-

'mona - António Icodriquce Júnior.

lIini,tério da Guerra-l

a Dlrfrção Gml-3.a

Rcvartiçã.

Considcrundo
quo O tenente milicinno António Inocêncio l\lt.rl'ir3. de Carvalho, sendo primeiro cubo do 1'0gimento de cavalaria
n," 4, foi promovido ao põsto de
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do quadro permanente
nos termos do
38.° do regulamento
para a promoção
aos postos inferiores
do Exército, pelo artigo 16.° da
ordem regimental n.? 230 de ]8 do Agosto de 1914;
Constd-raudo
que na sua transferência
pura várias
unidades
foi sempre contado como pertencendo
ao qua·
dro permanente.
Considerando
que só no regimento de cavalaria n.? 9
e depois de 11 êlo pertencer há algum tempo, foi licenciado por o considerurcm
segundo sargento miliciano ;
Considerando
que, da sua errada promoção
para o
quadro
permanente
o de neste quadro ter sido considerado, resultou
o referido tenente miliciano, por faltas
cuja responsabilidade
lhe não cabe, ficar inibido de beneficiar das disposições
do decreto n. o 3:103 de 21 de
Abril do 1917;
Considerando
que o tenente
miliciano António Inocêncio Moreira
de Oarvalho, foi louvado em ordem da
7. a divisão do exército pela sua dedicação pelo serviço,
muita lealdade
às instituicões o pola maneira criteriosa
O inteligente
como desempenhou os serviços de que foi
encarrogudo
durante a greve ferroviária
que teve lugar
em 19:30;
Considerando
que submetido o as-unto ao estudo do
Conselho
Superior
de Promoções,
emitiu êste o parecer
de que só pela promulgação
de um diploma legal pode
o refi-rido oficial transitar
para o quadro permunente,
sendo inscrito na escala dos sargentos ajudantes e primeiros sargentos da sua arma nos termos estabelecidos
pr-lo decreto n.? 3:103 de 21 de Abril d!l1917;
Considerando,
finnlmento,
que do ingresso dêsto ofieial no quadro permanente
não resulta aumento cle dospeza, tanto mais que SI) encontra na efectividade do serviço:
Em nome da Nação, o Governo da República PortugU0sa decreta para valer como 10i o seguinte :
'Artigo 1.0 E reconhecido
ao tenente miliciano de cavalaria,
António InoCÔDC'io Moreira do Carvalho, o direito de ingressar,
como oficial, no quadro permanente
da arma de cavalaria,
para o que será inscrito na flScala dos sargentos
ajudantes (1 primeiros sargentos da
mesma arma, nos termos do »rtigo 3.° do decreto 3:103,
de 21 de Abril de 1917, ficando supranumerário.
Art. 2.° Fica revogada a lezislacão em contrário.
Determina-se
portanto a todos as autoridades
a quem

§ 5.° do artigo
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o conhecimento
e execução
do presente
decreto com
fôrça de lei pertencer
o cumpram e façam cumprir e
guarJar
tam inteiramente
como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Ropartições
o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República,
em 20 de Novembro do 1926.António Ós-

car de F1'Og080Carmona- José Idbeiro Castanho -lIIanuel Rodrigues Júnior - João José Si/lel de CordesJaime Afreixo - António Maria de Bettencourt Rodrigues - Abílio Augusto Valdês de Passos e Sousa - João
Belo - Artur Ricardo Jorge - Felisberto Alves Pedrosa.

2.°_

Por decretos de 6 do corrente mês:
Ministério da Guerra - ta Direcção Geral- 2. a Repartição

Nula O de nenhum efeito a parte do decreto de 16 de
Outubro
do corrente ano que promoveu a capitão o tenente de infantaria,
adido ao quadro, Manuel J036 do
Livramento Viegas, por só agora ter havido conhecimonto de quo o referido oficial tinha um auto do corpo
de delito e um processo de avoriguacões,
que lho foram
instaurados
anteriormente
à sua promoção.
Concedidas
as vantagens
do que trata o § único do
artigo G.o do decreto n." [):5íO, de 10 de Maio di' HH9,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
a contar das datas que lhes vão designadas,
aos oficiais
de artilharia em seguida mencionados:
Tenentes:
Artur
José Taveira
Pereira,
na Escola
Central de Sargentos,
desde 20 do Dezembro
do 19:?5;
João de Sousa Peixoto, no regimento do artilharia n. 03;
Francisco
Pinto c!(I Balsomão Martins Canhoto, 1I0 Instituto Profissional de Pu piles do Exercito ; Jorge Augusto
Segurado
do Castro,
adido, na csquudrilha
D.O 1 do
caça j Josó Joaquim
da Silva e Costa o Humberto Romão Duarte, ambos adidos, no :\linist(,l'Ío das Colónias,
desde 13 do Julho do 10:?G, por terem completado o
tem po de serviço efectivo como oficial, uocossú rio para o
primeiro aumento de 10 por conto sobre o sôldo,
Concedidas as vantagens do que trata o § único do artigo 6.° do decreto n.? 5:5íO, de 10 do Maio de 1010,
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modificado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto do Hl20,
a contar das datas que lhes vão designadas, aos oficiais
de cavalaria em seguida mencionados:
Coronel Júlio Ernesto de Morais Sarmento,
chefe do
estado maior do Govôrno Militar de Lisboa, desde 1 do
corrente,
por ter completado o tempo de serviço efectivo
como oficial, necessário para o primeiro aumento do 10
por cento sõbre o sôl do ; tenentes coronéis:
Már-io da
Cunha Bordalo
Pinheir-o, adido, em serviço na guarda
nacional republicana,
e Carlos Alberto da Guerra Quaresma, segundo comandante
do regimento de cavalaria
n." 4, desde 1 do corrente,
por terem compl-tado
o
tempo do serviço efectivo como oficial, necesaário para
o primeiro
aumento de 10 por cento sôbre o sOldo; capitão Francisco António Rodrigues,
no quadro da arma,
desde 1 do corrente por ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial, nocessário para o sl'gllndo aumento de 10 por conto sôhro o soldo; e toneuto Acácio José Rodrigues
Lago, adido, em serviço no Ministério das Colónias, desde 3 de Fevereiro de 1~):?5,por ter
-completado o tempo de serviço efectivo como oficial, necessário para o primeiro aumento do 10 por cento sôbro
o soldo.
Concedidas
as vantagens
dr que trata o § único do
artigo li.o do decreto 1l.O 5:570, do 10 de Maio do 1919,
modifiado pela lei n. o 1:0:39, do 28 de Agosto de 19:W, a
contar das datas que lhos vão designadas,
aos oficiais do
serviço de administração
militar em seguida. mencionados:
Capitão

João Coelho Lopes, dosdo 1 do corrente mês;
António Dias Sanc11O, desde 23 de Agosto último, B Alfrodo Acáeio Afonso,
dosdo 20 do Dezombro
último, por terem completado
o primeiro
1-1 o os rostantos 8 anos do serviço efectivo como oficial.

tenentes

Ministério da Guerra - 3. a Direcção Gcral- 8. a Repartição
Concedidas
as vantagens
do quo trata o § único do
artigo G,o do decreto n.? 5:fJ70. de 10 do Maio do 191H, modificado pela lei n." 1:039, de:d8 do Agosto de Hl20, a
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do corpo do estado maior a seguir moncionados
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oficiais
:

António Mário de Figueiredo Campos, desde
mês, por ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento do 10 por cento sõbre o sõldo.
'I'oneuto-corouel
João Augusto
Orispiniano
Soares,
dosde 1 de Dezembro
do 1021, por t.-r completado o
tempo de serviço, desde a sua promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento do 10 por cento sõbre
o soldo, e desde 1 de Dezembro do 10~5, por ter complotado o tempo necessário
para o segundo aumento
do 10 por cento sobro o soldo.
Coronel

1 do corrente

Regimento de cavalaria n.· 11
Tenente, adido ao quadro, na situação de inactividade
Jos: da Paz Rodrigues, quo em 23 do Agosto do corrente ano, foi julgado
pronto para todo o serviço pela
junta hospitalar
de inspecção.
Quadro dos chefes de música.
Alferes chefes de música, os sargento" ajudantes sub-chefes do música do regimento do infantaria n.? 12 1....
1'·
mando do HlItldou~a EscíltO o do regimHuto do infantaria n." 2.) Josó da Luz Celeste do Nascimento.
Adido
O tenente do serviço do administração
militar, do regimonto do infantaria
n.? {) Rómulo Pompilio da Rosa
Mendes. nos termos
do § 2.° do artigo 4." do decreto
n." 1:l:1G2, de 21 do \gosto
do corrente ULIO, por ir
prestar serviço na Escola Xlilitar' do Aerostnção.
Reserva

Josó Augusto Faure da
Rosa, por ter sido julgudo
incapaz
do serviço activo
pela junta hospitalar de inspocção, o <lo qua.lro da arma
de artilharia,
Frederico
Erm-sto da Fonseca Oliveira,
nos termos do n," 1.0 do artigo 2.° do decreto do 25
do Maio dr 1D11.
O cn pitão do quadro <la arma de infantaria Alfredo
Acácio Rodriguos Loureiro,
por ter atingido o limito de
idadl', nos termos do n.? :3.° do artigo 2. U do decreto de
2D do l\luio de 1011.
O~ coronóis : do infant.uin,
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Major, o capitão na mesma situação, Mário Herculano
de Campos Rêgo, nos termes da lei n.? 1:477, de 4 de
Outubro de 1923.
Alferes, o primeiro sargento do regimento de cavalaria n." 3, António Henriques Loureiro, nos termos do
artigo 3.° do decreto n." 12:375. de ~5 de Setembro último.
Os coronéis Miguel Vitorino Pereira Garcia e JoãoSevero da Cunha, ambos na situação de reserva, por
terem atingido o limite de idade, nos termos do n." 2.0>
do artigo 3.° do decreto de 25 de Maio de 1911.

3.°_ Por decretos de 13 do corrente mês:
lIiDlstério da Guerra - ta Direcçáo Geral .-

ta ileparllção

Concedidas as vantagens de que trata o § único J()
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:0;YJ, de 28 de Agosto de l\t?O,
a contar da data que lhe vai designada, ao oficial em.
seguida mencionado:
-.stado maior general

General José Mondes Ribeiro Norton de Matos, desde
4 do Setembro de 1924, por ter completado 5 anos de
serviço efectivo como goneral.
Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, d« 10 d« Maio de 1!Jl9,
modificado pela lei n.? 1:03\), do 28 de Agosto de 19:!0,
aos oficiais do cavalaria em spguida mencionados:
Cor-mel Manuel Ombolino Correia Guedes, comandante do regimento ele cavalaria n.? 4, desde 1 do Novem bro de 19:!6; major Loopoldino Xavier da Pai ma e'
Paiva, do regimento de cavalaria n.? 4, desde 1 de Novembro de 1925, por terem completado o tempo de serviço necessário para o primeiro aumento de 10 por contosóbre o sõldo,
Concedidas as vantagens do que trata o § único (J()
artigo (l.o do decreto n." 5:570, de 10 de MI,lio de 1919,.

ORDEM DO EX~RCITO

2.' Série

N.- 23

955

.alterado pela lei n." 1:039, de ~8 de Agosto de 1920, e
dospnchcs ministeriais posteriores,
desde 4 do Novembro
de lUU, ao capitão do quadro auxiliar dos serviços de
engenharia
Hermenegildo
Teixeira
Martins de Frvitas,
por ter completado em 3 do uresmo mês e ano o tempo
de serviço efectivo como oficial, necessário para o primelro aumento do 10 por cento sõbre o sôldo, ficando
por esta forma rectificado o decreto de 14 do N ovembro de 1925, que lhe concedeu aquelas vantagens.
Concedidas
as vantagens
do que trata o § único do
artigo G.o do decreto n." 5:n70, de 10 de Maio de 1\)19,
alterado
pela lei n. o 1:03~), do 28 de Agosto de Hl20, e
despachos ministeriais
posteriores,
a contar de 1 de Novembro do corrente ano, aos tenentes-coronéis
do serviço
de administração
militar Alberto
David Branquinho
e
Eduardo
Augusto Cortês o aos capitães do mesmo serviço Carlos Augusto Pereira
e Carlos Luís Gonçalves
Canelhas,
por terem completado
os dois primeiros 30 e
os dois últimos 14 anos de serviço efectivo como oficial.
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 30 de
Outubro do corrente
ano, inserto na Ordem do Ercército
D.O 22, 2,'" sórie, qUL' promovpu ao pÔ8tO de capitno o teneuto do serviço de administrução
militar, adido, em serviço na guarda fiscal, Manuel Rodrigues
Aguiucha.
Separudo
reglllamPDto
de cavalaria

do sprviço,' DOS termos do artigo 158.0 do
de disciplina militar, o capitão do regimento
n." 7 José Agostinho Fernandes
Costa.

lIioislério da Guerra - 2.& Dimção Geral- !l,a Repartição
Major, o capitão do sorvieo de administração
militar,
da 4.u Repartição
da Direcção do Serviço de Aduiinistração Militar,
Acácio Augusto
Nunes da Silva, con,tando
a antiguidade,
para todos os efeitos, desde 30 de
Setem 111'0 último.
.
Capitão, o tenente do serviço de admiuistração militar,
do conselho administrativo
do Govêrno Militar de Lisboa, José Francisco Carneiro,
contando a antiguidade,
para todos os efeitos, desde 30 de Setembro último.
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Capitão, o tenente do serviço de administração
militar,
da comissão
de aquisição
do material
de mobilização
para o exército,
.Iosé Armando
da Palma Graç'a, contando a antiguidade,
para todos os efeitos, desde 30 deSetembro último.
Tenente miliciano do serviço de administraeão,
adido,
do quadro especial, José Muruns dos Santos Loureiro,
por ter deixado de prestar serviço na Escola Militar de
Aerostação ,
Regimento

de infantaria

n.· 11

Alferes,
o aspirante
aluno da Escola Militar
Alexandre
Freire Garcia,
contando a antiguidade,
todos os efeitos, desde 1 do corrente mês.
Regimento

de infantaria

Jorge
para

n.· 18

Capitão, o tenente do serviço do administração
militar
Clemente Rafael Leão, contando a antiguidade,
para todos os efeitos, desde 30 de Setembro último.
Regimento

de infantaria

n.· 23

Alferes, o aspirante aluno da Escola Militar Jaime de
Albuqur-rquo Gonçalvos , contundo 11 antiguidade,
para
todos os efeitos, desde 1 do corronto mês.
de cace dores n.s 4
aluno da Escola Militar, João Rosa Io da Silva Hi.io, contando a antiguidado,
para todos
os efeitos, desde 1 do corrente mês.
Batalhão

Alferes, o aspirante

Batalhão de caçadores n,v 8
Alferes, o aspirante aluno da ERcula Militar, Rodrigo
Carlos Dordio Rosado de Figueiredo
Pereira Botelho,
contando a a~tiguiJade,
para todos os efeitos, desde 1 do
corrente mês.
Batalhão de metralhadoras
n,v 1
Alferes,
o aspirante
aluuo da Escola Militar, Mário
Lúcio Inácio do Paiva, contundo fi antiguidade,
para todos os eícitos.vdesdo
1 do corrente. mês.
Regimento

de artilnaria

n.O1

Alferes,
o aspiranto
aluno da Escola Militar, Antero
Cavaleiro, contando a antiguidade,
pura todos os efeitos,
desdo 1 do corrente mês.
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Regimento de artilharia n.O2

Alferes, o aspirante aluno da Escola Militar, António
dos Santos Vaz Barreiros, contando a autiguidade, para
todos os efeitos, desde 1 do corrente mês.
Regimento de artilharia n • 3

Alferes, o aspirante aluno da Escola Militar, Raúl Simões Cabrita, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 1 do corrente mês.
Regimentú de artilha.ria n.· 4

Alferes, o aspirauto aluno da Escola Militar, Francisco
Braga, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 1 do corrente més.
Regimento de artilharia n.· 5

Alferes, o aspirante aluno da Escola Militar, Augusto
do Carmo Machado, contando a antiguidade, para todos
os efeitos, desde 1 do corrente mês.
Regimento de artilharia n.s 6

Alferes, o aspirante aluno da Escola Militar, Carlos
Luciano Alves de Sousa, contando a antiguidade, para
todos os efeitos, desde 1 do corrente mês.
Regimento de artilharia n.s 7

Capitão, O tenente do serviço de administração militar
António Ribeiro dos Reis, contando a antiguidade, para
todos os efoitos, desde 30 de Setembro último.
Alferes, o aspirante aluno da Escola Militar, Artur
Vicente Mendonça de Carvalho, contando a antiguidade,
para todos os efeitos, desde 1 do corrente mês.
Regimento de artilharia n.• 8

Alferes, o aspirante aluno da Escola Militar, Francisco
António Gonçalves Cardoso, contando a antiguidade, para
todos os efoitos, desde 1 do corrente mês.
L· batalhão de artilharia de costa

Alferes, o aspirante aluno da Escola Militar. Joaquim
Pereira Monteiro de Macedo, contando 11 antiguidade, para
todos os efeitos, desdo 1 do corrente mês.
2.· batalhão de artilharia de costa

Alferes, o aspirante aluno da Escola Militar, António
Fernandes Pereira da Costa, contando a antiO'uidade
paru todos os efeitos, dosde 1 do corrente mês. o
,
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de costa

Alferes, o aspirante aluno da Escola Militar, António
Augusto Tavares, contando a antiguidade, para todos os
efeitos, desde 1 do corrente mês.
Grupo de artilharia

de montanha

n.s 1

Alferes, O aspirante aluno da Escola Militar, João Lidio Ferreira, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 1 do corrento mês.
Grupo de artilharia

de montanha

n,s 2

Alferes, o aspirante aluno da Escola Militar, José
Bento Borges, contundo a antiguidade, para todos os efeitos desce 1 do corrente mês.
Grupo de artilharia

de montanha

n,v 3

Alferes, conservando a patente de tenente, o tenente
miliciano do extinto regimento de artilharia n. o 7, aluno
da Escola Militar. António de Almeida, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 1 do corrente mõs.
Grupo de artilharia

n.C 21

Alferes, o aspirante aluno da Escola Militar, João
Lopes Leal, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 1 do corrente mês.
Grupo de artilharia

n." 22

Alferes, o aspirante aluno da Escola Militar, Jerónimo
Ribeiro Tasso do Figueiredo, contando a antiguidade,
para todos os efeitos, desde 1 do corrente mês.
Grupo de artilharia

n.s 24

Alferes, o aspirante aluno da Escola Militar, Joaquim
Mendes Moreira Sacadura, contando a antiguidade, para
todos os efeitos, desde 1 do corrente mês.
Regimento

de cavalaria

n." 1

Alfores, O aspirante aluno da Escola 1\Jaitar, Hugo da
Silva Leitão, contando a antiguidade, para todos os cfoitos, desde 1 do corrente mês.
Regimento

de oavalaria

n.s 3

Cu;pitão, O tenente do serviço de administração milital' ,J osé da Fonseca Grincho, contando a antiguidade,
para todos os efeitos, desde 30 do••Setembro último.

2.' Série

ORDEM

DO EX~RCITO

959

N.· 23

Alferes, o aspirante aluno da Escola Militar, Eduardo
Varela de Oliveii a Soares, coutando a antiguidade,
para
todos os efeitos, desde 1 do corrente mês.
.
Alferes,
o sargento ajudante do regimento de cavalaria n. o 5, Manuel da Silva Coentro, contando a antiguidade para todos os efeitos desde 1 do corrente mês.
Regimento

Alferes,

de cavalaria

n.O 4

aspirante
aluno da Escola Militar, Luís
Valentim Doslandl's, contando a antiguidade,
para todos
os efeitos, desde 1 do corrente mês.
Alferes, o sarger to aj udante do regimento de cavalaria n. o 8 J oaq uim Marq nos Teixeira, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 1 do corrente mês.
O

Regimento

de cavalaria

n.O 6

Alferes,
o sargento ajudanrc do regimento de cavalaria n.? 11 Leopoldo ESlflquim da Rosa, contando a ano
tiguidade, para todos os efeitos, desde 1 do corrente mês.
Regimento

de cavalaria

n.O 7

Alferes:
os aspirantes
alunos da Escola Militar', José
Gil do Gouveia Beltrão; Luís Gonzaga de Noronha da
Gama Lobo Demony j Appio Felisberto
Nunes de AI·
moida fl Carlos Alberto do Oliveira Moreira, contando todos a antlguidz.de, para todos os efeitos, desde 1 do corrente mês.
Regimento

de cavalaria

D.O 10

Alferes,
o sargento
ajudanto
do regimento de cavalaria n. o 5 Bernardino
Goncnlvee,
contando
a antiguidade, para todos os efeitos, desde 1 do corrente mês.
Regimento

de sapadores

mineiros

n.s 1

Capitão veterinário,
o tenente veterinário
Alvaro Fernandes Lapa, contando
a antiguidade
desde [) do corrente mês.
Alferos, os aspirantes
alunos da Escola Militar, Inácio Francisco
da Silva, Joaquim Guarda Antunes, Manuel Quirino Pacheco do Sonsa. Mário dos Santos Ris-ques Poroirn, Manuel António Vassnlo e Silva, contando
a antiguidade,
para todos os efeitos, desde 1 do corrente
mês.
Capitão de flngenharÍtt,
adido, do quadro de comiasões, Álvaro
jijug{\nio Novos de Foutoura,
ficando exonerado, pelo pedir, do professor do Colégio Militar.
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de pontoneí ros

Alferes, os aspirantes alunos da Escola Militar, Luis
Maria Bastos de' Carvalho, Manuel José Estêvão Guimarães, António de Matos Maia, João Henriques Branco
Pereira Dias, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 1 do corrente mês.
4.' Inspecção

de Administração

Militar

Major, o capitão do serviço de administração militar,
da delegação em Angra do Heroísmo, Manuel Yendes,
contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 30
de Setembro último.
Escola

Prática

de Administração

ld:i1itar

Capitão, o tenente do serviço de administração militar Joaquim da Luz Vicente, contando a antiguidade,
para todos 08 efeitos, desde 30 de Setembro último.
1." companhia

de administração

militar

Alferes, o aspirante aluno da Escola Militar, Antónia
Baptista da Costa, contando a antiguidade, para todos
os efeitos, desde 1 do corrente mês.
5." companhia

de administração

militar

Alferes, o aspirante aluno da Escola Militar, Cupertino Alves Gomos, contando a antiguidade, para todos
os efeitos, desde 1 do corrente mês.
Depósito territorial

de material
de Evora

de aquartelamento

Capitão, o tenente do serviço de administração
militar, do grupo de trem n." 2, Carlos Grave, contando a
antiguidade, para todos os efeitos, desde 30 de Setembro
último.
Disponibilidade

O tenente-coronel do serviço de administração militar,
do quadro do comissões, Amadeu Damasoono Vieira de
Castro o 01' capitães do mesmo serviço o quadro João
Domingues Peres e Eduardo António Monteiro.
O capitão ele infantaria, adido, António Moreira da
Câmara Botelho do Gusmão que, do regresso do Ministório das Colónias, so apresentou em 1 do corrente mês:
Quadro de comissões

os tenentes do serviço de administração militar Pedro Rodrigues Valente, Afonso Alves de Araújo,
Capitães,

2.' Série
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José da Câmara
Sampaio, Arnaldo da Veiga Cabral e
Manuel Marques Abrantes Júnior, contando todos a antiguidade,
para todos os efeitos, desde 30 de Setembro
último.
O tonente-coronel
de engonharia,
adido, Pedro Fava
Ribeiro de Almeida,
do quadro da aeronáutica
militar,
por lhe tor sido concedido regressar
ao quadro da sua
arma, continuando
como professor na Escola Militar .
. Os majores do engenharia
Júlio César do Carvalho
Teixeira e Aníbal de Almeida Souto; os capitães : de engenharia Arnaldo do Albuquerque,
o do quadro auxiliar
dos serviços de engeuharia
Francisoo Salgueiro, e os tenentes:
do regimento de infantaria n. o 4, adido ao q uadro, Álvaro Leite Antunes, o do batalhão de caçadores
n." 10 Fernando
de Melo, todos no Parque Automóvel
Militar,
nos termos
do § 2.0 do artigo LOdo decreto
n, o 12: 162, de 21 de Agosto do corrente ano.
O tenente
do serviço do ndmiuistracão
militar, do
conselho
administrativo
da Escola Militar, Pedro dos
Santos e Silva, nos termos do § 2.0 do artigo LOdo decreto n." 12:162, de 21 do Agosto do corrente ano.
Adic"o ao C:tt1a1ro

Capitão do infantaria,
adido, João José Pacheco Júnior, q no, do regresso
do :\1 nistório
das Colónias, se
aprosontou em 5 do corrente mês,
AdidoS

Capitão veterinário
miliciano
do quadro especial, o
tenente veterinário
miliciano do mesmo quadro, em serviço no Ministério do Interior, Joaquim de Sousa Martinho, contando a antiguidade
desde 5 do corrente mês.
Capitão,
o tenente do serviço do administração
militar, da guarda fiscal, Manuel Rodrigues Aguincha, contando a antiguidade,
para todos os efeitos, desde 30 de
Setembro último.
Tonente-coronel
de infantaria,
adido ao quadro, João
Maria Ferreira
do Amaral; major do extinto regimento
do infantaria
n. o 31 Bernardino
de Sena Lopes; capitães de infantaria:
do quadro da arma, António Duarte
Carrilho ; adido ao quadro,
do regimento de infantaria
n. o 31, Alípio José da Cruz Oliveira ; adido ao quadro,
do batalhão do caçadores n.? 10, José Augusto d:L Cr nz ;
tonontcs : do regimento
do infantaria
n. o 8 Daniol Rodolfo Carvalho
Braga;
do batalhão de caçadores n. o 4
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José da Encarnação Alves de Sousa; adido ao quadro,
do batalhão de caçadores n , ° 10, André Dias da Silva;
milicianos : do regimento de infantaria n.? 13 José .Pereira da Rocha; do quadro especial João Boavida, José
Lopes Soares, Francisco de Oliveira Pio e José Carlos,
por osturom desempenhando uma comissão de serviço
depondente do Ministério do Interior. nos termos do
n. o 3.° do § LOdo artigo 60.0 do decreto n. ° 12:017, de
2 de Agosto do corrente ano.
O major do quadro tia arma de infantaria Joel Honriguos Gomos Vieira e os capitães do mosmo quadro
Frederico Tamagnini de Sousa Barbosa, e do extinto
regimento de infantaria n.? 20 Alexandre de Morais,
por torem sido requisitados para desempenhar uma comissão de serviço, dependente do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 7,° do decreto de 20 de Novembro do 1914.
~. O capitão veterinário João Henriques Barroso Tierno,
no quadro, desde 5 do corrente mês, por lhe ter sido
concedida licença ilimitada.

4. ° - Por decretos de 20 do corrente mês:
lIinistério da Guerra - tA Direcção Geral- 2. a Repartição
Separados do serviço, o capitão de infantaria no quadru da arma Lisímaco da Fonseca Soares Varela, o tenento do regimento de infantaria n.? 18 Joaquim Manuel
e o alferes do batalhão de caçadores n." 12 José Pinto
de Cam p08, nos termos do artigo 158.° do regulamento
de disciplina militar.
Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:070, ele 10 de Maio de 19H1,
altorudo pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto dC11920, a
contar das datas que lhes vão indicadas, aos oficiais do
serviço do administração militar, ao diante nomoados :
A contar do 1 dr Novembro de 1925, ao capitão Artur Maria Ramos Turuna, por ter completado 14 anos
de serviço efectivo como oficial.
, A contar de 16 do Julho do corrente ano, ao tonento
António Orsini do SOUi'1l. Sampaio, por t: r completado
8 anos de serviço efectivo como oficial.
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A contar de 1 de Novembro do corrente ano, ao tenente-coronel
Adelino Augusto da Fonseca Laje e nos
capitães David Vaz da Fonseca Aboim, Artur da Costa
Ribeiro e Augusto
dos Reis Antunes,
por terem completado, o primeiro 30 e os restantes 14 aDOS de serviço
efectivo como oficial.
A contar de 17 do N ovem bro do corrente ano, ao coo
ronel Francisco Amado da Silva Sampaio, por ter completado 40 anos de serviço efectivo corno oficial.
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.0 do decreto n." 5:570, de 10 do Maio do 1919,
alterado pela lei 11.0 1:039, de 28 de Agosto de 1920, a
contar de G de Muio de 192o, ao tenente do serviço de
administração
militar Alberto
Corroia
Leite Carneiro,
por ter completado 8 anos de serviço efectivo como oficial, ficando por esta forma rectificado o decreto de 27
de Junho de 1925, que lhe concedeu aquelas vantagens.

liaislério da Guerra -

a.a

Direeção Geral

1." Repartição
Coronel, o tenente coronel do corpo do estado maior
Fernando
Augusto Borges Júnior, nos termos do artigo
28.0 do decreto de :H> de Maio de 1911, modificado pela
lei ll.o 798, de 31 do Agosto de 1917, contando a antiguidade,
para todos osefeit08,
desde 25 de Setembro
último.
7.· Repartição
Coronéis,
os tenentcs-corouéis
do corpo do estado
maior João de Sousa Eiró e Carlos Matias do Castro,
nos termos do artigo 28.0 do decreto de ~[) de Maio de
1011, modificado polu lei n, o 7H8, de 31 de Agosto de
191 í, contando II antiguidado, pa.ra todos os efeitos, desde 25 de Sptelllbro último.

Secção de cartografia
Coronel,
o toncnte-corouel
do corpo do estado maior
Carlos Maria Pereira dos Santos, nos termos do artigo
28.0 do decreto de 25 do Maio de HHl, modificado pela
lei n, o 798, de 31 de Agosto de HH7, contando a antigu dade, para todos os efeitos, desde 25 de Setembro
último.
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Arquivo do Corpo Expedicionário Português

Coronel, o tenente-coronel do corpo do estado maior
Joaquim Artur dos Santos Machado, nos termos do artigo 28.° do decreto de 25 de Maio de 1911, modificado
pela lei n.? 798, de 31 de Agosto do 1917, contando a
antiguidade, para todos os efeitos, desde 25 de Setembro
último. •

Ministério da Guerra - P

Direcção Geral- P

Repartição

Coróneis, os tenentes-coronóis do corpo do estado
maior, António Maria de Freitas Soares e João Augusto
Crispiniano Soares, nos tormos do artigo 28. do doereto de 25 de Maio de 1911, modificado pela lei n.? 798
de 31 de Agosto de 1917, contando ambos a antiguidade, para todos os efeitos, desde 25 de Setembro último.
0

3." Regillo Militar

Coronel, o tenente-coronel do corpo do estado maior
José Arrobas Machado, nos termos do artigo 28.°. do
decroto de 25 de Maio de 1911, modificado pela lei
n.? 798 de 31 de Agosto de 1917, contando a antiguidade, para todos os ofeitos, desde 25 de Setembro último.
Corpo do estado maior

Coronel, o tenente-coronel (:0 mesmo corpo, Tasso ile
Miranda Cabral nos termos do artigo 28.0 do decreto de
25 de Maio de 1911, modificado pela lei n.? 798 de 31
de Agosto de 1917, contando a antiguidade, para todos
os efeitos, desde 25 do Setembro último.
Tenentes-coronéis,
os majores do corpo do estado
maior Josó Cortês dos Santos e, supranumerário, Carlos
Elias da Costa Júnior, nos termos do artigo 28.0 do decroto de 25 do Maio de 1911, modificado pela [pi n.? 798,
da 31 de Agosto de 1917, contando a antiguidade, para
todos os efeitos. desde 30 de Setembro último.
Regimento de infantaria n.· 4

Alferes, o sargento ajudante do batalhão de caçadores n.? 4 Aniceto da Cruz Gregório, contando a antiguidade, para todos os efeitos, dosdo 1 do corrente mês.
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Regimento de infantaria n.OIS

Capitão adido ao quadro, o tenente adido ao quadro António de Azevedo Bettencourt.
Regimento de infantaria

Capitão adido ao quadro,
Bernardino Nunes Pereira.

n.· 14

o tenente adido ao quadro

Batalhão de caçadores n.· 6

Alferes, o sargento ajudante da guarda nacional republicana António Beato, contando a antiguidade, para.
, todos os efeitos, desde 1 do corrente mês.
Batalhão de caçadores n.· 7

adido ao quadro,
Camilo Dias do Lima.
Capitão

o tenente adido ao quadro

Regimento de cavalaria n.O6

Major, o capitão do regimento de cavalaria n." 9, Manuel Martins.
Regimento de cavalaria n.· 10

Major, o capitão do regimento de cavalaria n.? 4, Teodorico Ferreira dos Santos.
Regimento de sapadores mineiros n.O1

Major, o capitão de engenharia, da 2.a Repartição da
2.a Direccão Geral do Ministério da Guerra, Hermínio
José de Sousa Serrano.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Major, o capitão de engenharia Francisco Nicolau de
Sousa Dias Goulão.
Distrito de recrutamento e reserva n.· 17

Capitão adido ao quadro, o tenente adido ao quadro
António Joaquim Galrito ,
Tribunal Militar Territorial do POrto

Reconduzido no lugar de auditor por tres anos, a contar de 1 do Dezembro do corrente ano, o bacharel Ca.
milo Maria do Sá Pinto de Abreu Soto Maior.
Quaclro de comissões

Os capitães de "infantaria António Coolho Corroia da
Cruz e Fernando Óscar Wilton do Ó Pereira, e o tenente
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miliciano do quadro especial Joaq uim Lapas de Gusmão, nos serviços gráficos do exército, nos termos do
§ 2.0 do artigo L? do decreto n." 12:162, de 21 de
Agosto do corrente ano.
Disponibilidat!.e

Os capitães do serviço do administração
militar Eduardo
António Monteiro e Francisco Caetano Dias o os teuontes do mesmo serviço Francisco
Dias Bernardo e Alfredo César de Brito, todos no quadro de comissões,
nos termos do n, o 4.0 do § LOdo artigo 60.0 do decreto
n." 12:017, de 2 de Agosto do corrente ano.
O capitão de infantaria
Iudaleto Herculano
da Silva
Ramos, que, de regresso do Ministério das Colónias,
se
apresentou
em 16 do corrente.
Adido ao quadro

Capitão, O tenente de infantaria,
gusto de Sousa Medeiros.

adido ao quadro,

Au-

Adidos

Major, o capitão de cavalaria, em serviço na guarda.
nacional republicana,
José Lúcio da Silva Júnior.
Os majores
de artilharia,
com o curso do estado
maior. no quadro, Salvador do Oliveira Pinto da França,
e do rl'gimonto
de artilharia
n.? 2 Alfredo Pedro de
Almeida, por terem sido requisitados
para desempenhar
uma comissão de serviço dependente
do Miuistóric das
Colónias, nos termos do artigo 7.° do decreto de 20 de
Novembro de 1914.
O tenente miliciano do quadro especial, do extinto reg,imento dp artilharia
n." 5, José Dinis da Costa Ooelho
Júnior, por ter sido requisitado
para dCKempenhor uma
comissão de serviço dopendonto do Ministério das Colónias, nos termos ela primeira parte do artigo LOdo decreto dC120 de Novembro de 1\,)14.
O tenente do quadro da arma de infantaria José Pontes Bita, por ter sido requisitado
para desempenhar uma
comissão de serviço depru(lonte do Ministério do Interior,
na guarda nacional republicana.
Reserva
graduado,
adido, om serviço no Ministério
da Lnatrucão Pública, João Maria do Almeida Lima, por
ter atingido o limite de idade, nos termos do n, o 2.0 do
artigo 2.° do decreto do 25 de 'Maio de 1911.
O goneral,
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Os coronéis : de infantaria,
no quadro da arma, António Justino Ramos, nos termos do § único do artigo 2.°
<lo. decreto n. ° 12:248, de 30 de Agosto último, o de artilharia Alexandre Augusto Terry, nos termos do n.? 4.°
do artigo 2.° do decreto de 25 de Maio dê 1911.
O capitão de infantaria,
sub-chefe do distrito de recrutamento e reserva n." 17, Jose Pedro Canelas, e o tenente
<lo regimento de infantaria n. ° 19 José do Oliveira Pinho
por terem sido julgados incapazes do serviço activo pela
junta hospitalar
de inspecção.

5.0-Por

decretos de 27 do corrente mês:
lIimslério da Guerra -1.

&

Direcção Geral- f. a Reparlição

Concedidas
as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:039. de 28 de Agosto de 1920,
desde 1 do corrente
mês. ao capitão do secretariado
militar, do quartel genflral da 3.a região militar, António
.José Gouveia, por ter completado o tempo de serviço
efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento
de 10 por cento sõbre o sõldo.

Ministério da Guem - 1.& Direcção Gml- 2. a Repartição
de que trata o § único do
n." 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela loi n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
a contar das datas que lhes vão indicadas, aos oficiais
Concedidas

as vantagens

artigo 6.° do decreto

em seguida mencionados,
por terem completado o tempo
de serviço efectivo como oficial necessário
para o primeiro aumento de 10 por conto sõbre o sõldo :
Major de engenharia
Artur Arsénio do Oliveira Moreira, desde 1 dfl Dezembro de ]925.
Capitão da aeronáutica João Barata Salgueiro Valente,
desdo 1 do corrente mês.
.
Tenente de engenharia
Raimundo António Rodrigues
Sorrão, desde 1 de Dezembro de ] 925.
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 do Maio de 1919,
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modificado pela lei n, ° 1:039, do 28 do Agosto de 1920,
aos oficiais de cavalaria em seguida mencionados:
Capitães:
Primo de Sá Pinto do Soto Maior, no quadro da arma, desde 1 de N o\'e111bro de 1926, por ter
completado o tompo de serviço efectivo como oficial, necessário pum o segundo aumento do 10 por cento sõbre
o sõldo, e Luís Filipe Aziuhais Mondes, do regimento
de cavalaria n.? 4, desde a mesma data, por ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial, necessário para o primeiro
aumento
de 10 por cento sobre o
sôldo.
/-

Ministériod:J Guerra-3.a DirecçdoGeral- 8.a Repal'ti~ão
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio do 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, do 28 do Agosto de 1920,
desde 1 do corrente mês, ao capitão do infantaria,
com
o curso do estado maior, Raúl Frederico Rato, por ter
completado
o tempo de serviço ofoctivo como oficial nocessá.rio para o segundo aumento de 10 por cento sobre
o sõldo,
Separado
do serviço nos termos do artigo 158.0 do
Regulamento
do Disciplina
Militar, do 1 de Dezembro
do 1925, o tenente do regimento
de cavalaria n. o 11,
adido ao quadro, José da Paz Rodrigucs.
Quadro da arma de infantaria

O capitão do infantaria,
adido, José Pedro de Matos,
qne de regresso do Ministério do Interior so apresentou
em 11 do corrente.
Disponibilidade

O capitão do artilharia,
no quadro de comissões, Flaviano Eugénio doa Costa, nos termos do n. o 4.0 do § 1.0
do artigo 6.° do decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto do
corrente ano.
Quadro de comissões

Os tenentes
de infantaria
Lino
xeira e miliciano Carlos Ascensão.
rial Aeronáutico,
nos tormos do ~
decreto n.? 12:1G2 do 21 de Agosto

Augusto Leão Teino Parque de Mate2.° do artigõ 1.0 do
do corrente ano.
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Adidos

O capitão de infantaria
no quadro da arma José da
Cunha Amaral Pinto Fernandes,
por ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão de serviço dependente do Ministério das Colónias, nos termos da La parte
do artigo 1.0 do decreto de 20 de Novembro de 1914.
O capitão de artilharia,
em disponibilidade,
Joaquim
Alberto
da Silveira,
por lhe ter sido concedida licença
ilimitada.
Os tenentes do regimento de infantaria n. ° 1 Manuel
Franciseo de Sousa Viana e Joaquim Alberto de Lara
Alegre,
por terem sido requisitados
para desempenhar
uma comissão de serviço dependente
do Ministério do
Interior na guarda nacional republicana.

6. ° - Por decretos de 29 do corrente mês:
Presidência do Ministério
Usando da faculdade quo me concede o n.? 1.0 do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926: hei por bem exonerar de Ministro do Comércio e
Comunicações o cidadão Abílio Augusto Valdõs de Passos o Sousa, lugar que dosompenhou com zõlo , inteligência e aceudrado
patriotismo,
e nomear para ° referido
cargo o cidadão Júlio César de Carvalho Teixeira.
Paços

192ô. -

do Govêrno

da Repú blica,

29 de Novembro

de

ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA.

Usando da faculdade que me concede o n.? 1.0 do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de' 26 do Novembro do
1926: hei por bom exonerar
de Ministro da Guerra
o
cidadão António Oscar de Fragoso Carmona, Presidente
do Ministério, e nomear para o cargo do Ministro da
Guerra o cidadão Abílio Augusto Valdês do Passos e
Sousa.

Paços do Govêrno da República, 29 de Novembro
1926.- ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CAIUtlONA.

de
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Portarias

Por portaria de 5 do corrente mês:
Louvado
o major de artilharia
Francisco
António
Real, porque, tendo desempenhado
as funções de adjunto
da extinta
secção técnica do campo entrincheirado
de
Lisboa, pôs ao serviço da arma de artilharia,
com perseverante zêlo e distinto critério, a sua inteligência o os
seus amplos conhecimentos
e aptidões, produzindo importantes
melhoramentos
de que aproveitaram
vários
serviços e a Fazenda Nacional.

Por portarias de 6 do corrente mês:
Jlioistério

da Guerra - Reparlição do Gabinete

Nomeado para fazer parte da comissão a quo se refere a portaria de 22 de Junho do corrente ano, inserta
na Ordem do Exército n. o 13. 2. a série, de 30 do mesmo
mês, o coronel de artilharia Daniel Rodrigues de Sousa.

lIiDi~lério da Guerra- 3. a Direcção Geral- P Repartição
Tornando-se
necessário introduzir na loi de 2 de Março de 1911 e seu regulamento
aprovado por docreto de
23 de Agosto do mesmo ano, as alter-ações conseqüentes
da nova organização
do exército,
fazendo ao m=smo
tempo uma revisão minuciosa das dispoaicões dos referidos diplomas,
alterando-os
ou modificando- os como a
prática tenha aconselhado,
da forma mais conveniente
para o bom e regular andamento
dos serviços do recrutamento ; é dissolvida a comissão nomeada por portaria
de 30 de Outubro de 1919, e nomeada para aquele fim
a comissão constituída
pelos oficiais abaixo indicados,
servindo o primeiro do presidente. e o último do secretario:
Coronel do corpo do estado maior, chefe da 7.a TIeparticão da 3. a Direcção
Geral, Alfredo Balduíno Seabra Júnior.
Coronel de infantaria,
chefe do districto do recrutamento e reserva n,o 5, Jorge Pais de Oliveira Mamede.
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Tenente-coronel
do corpo do estado maior, chefe da
secção de recrutamento
di 7.11 Repartição da 3. a Direcção Geral. Oarlos Matias de Castro.
Major de infantaria,
chefe da 3.a Repartição
da 1.a
Direcção Geral, Raúl Silvão Loureiro.
.
Capitão de infantaria,
adjunto da 'l ," Repartição da 3.a
Direcção Geral, António Albino Douwens,
Capitão do quadro de reserva, Fernando Eduardo da
Silva.
Tenente de infantaria
em serviço na 3.1.1Repartição
do quartel general do govêrno militar de Lisboa, Humberto do Nascimento Castanho,'

Por portaria da 9 do corrente mês:
'illl~lério da fiuma-

La Direcção Geral-3.a

Reparlição

Nomeada uma comissão, constituída pelos oficiais abaixo
indicados,
servindo
o primeiro como presidente e o último como secretário,
encarregada
de rever e actualizar
o regulamento
geral dos serviços do exército a qual fica
subordinada
a esta Direcção GemI:
Coronel, de .infautaria, Francisco Bernardo do Canto.
'I'enentcs-coronéis,
do corpo do estado maior, João de
Sousa Eiró, módico, Manuel de Jesus Susano; veterinário, Aniceto Uo!lrigues
da Oosta e, do secretariado
militar, Fruucisco F'auatiuo.
~lajor de infantaria Raúl Silvão Loureiro.
Capitãae : de infantaria,
Luís Quirino Monteiro e Manuel Fernandes
Costa e do quadro dos capitães do serviço do estado maior, Luís Pinto Lelo ; de artilharia,
Francisco Júlio Borges; de cavalaria,
José Paulino Marecos Mousiuho de Albuquerque
e Júlio Baptista Gonçalves Macieira i da aeronáutica,
Joaquim
Sérgio da
Silva; do serviço de admini::;tril~l'to militar, Carlos David
dos Santos, e do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, Carlos de Molo.

Por putarla

de 19 do corrente mês:
Minislério da Guerra - Repartição do Gabinele

Louvado o tenente módico miliciano António Augusto
da Silva 'Jfartins pela forma brilhante como tem desem-
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penhado
a missão do que foi incumbido, representando
o nosso País nos diversos concursos internar-ionais
de
tiro a que tem concorrido
e o.rde tem alcançado honrosíssimas classificações,
resultados
estes que msnitestam
notável persistência
e trabalho na execução dos treinos
.e representam
serviços prestados
ao seu Pais.

Por portaria de 20 do corrente mês:
lIillistério da Guerra - i.a Direcçã. ~ral
Tendo o coronel de artilharia
Frederico Ernesto da
Fonseca Oliveira, que pela presente Ordem do Exército
p.assa à situação do reserva,
desempenhado
as funções
de chefe da 2. a Repartição
da 1. A Direcção Geral do Ministério da Guerra
durante
longo tempo e ultimamente
as de sub-director
da mesma Direcção Geral. durante o
qual prestou relevantes
serviços: manda. o Governo da
República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra. louvar
o referido
oficial pela muita competência
profissional,
dedicação, zõlo o extrema lealdade que sempre manifestou no desempenho
dos referidos cargos.

Por portarias do 26 do corrente mês:
lIinistério da Guerra-

3.a Direcção Gcral- 5.1l Repartição

Sendo de urgente necessidade
criar a Escola de Educação Física do Exército, integrnudo nela a actual Escola de Esgrima
do Exército (l todos os elementos que
actualmente
funcionam
subordinados
ao Conselho Director de Educação Física do Exército :
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
nomear um a comissão,
que funcionará junto da 3." Direcção
Geral do Ministério
da
Guerra e será constituída pelos oficiais abaixo indicados,
a qual deverá elaborar no mais curto prazo, o projecto
de organização
da Escola do Educação Física do Exército, em harmonia
com as circunstâncias
criadas pela
recente organização
do exército
metropolitano,
e propor a instalação
definitiva
da mesma Escola e tudo
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quanto fór necessário para. assegurar
as condições materiais do seu rápido c profícuo funcionamento:
Coronéis:
do corpo do estado maior, Aníbal Augusto
Ramos de Miranda e Luís Augusto Ferreirra Martins,
e de artilharia,
José Paulo Fernandes;
capitão-tenente,
José Vítor Murinelo;
major de infantaria José Firmino
da Veiga Ventura;
capitãos : de infantaria Viriato
da
Fonseca
Rodrigues
e médico miliciano António Ilídio
Teixeira de Vasconcelos;
tenente de infantaria Henrique
Üarlos Mata Gaivão e mestre de esgrima António Martins.
Manda o Govêrno da Ropública Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
nomear - uma comissão,
que íunciopelos
nurá junto da 3.a Direcção Geral, o constituída
oficiais abaixo indicados, servindo o primeiro de presídente e o último do secretário, encarregada
de, no mais
curto espaço de tempo, elaborar o projecto de regulamento das escolas regimentais:
Coronel
do corpo do estado maior Aníbal Augusto
Ramos de Miranda.
'I'onontocoronel
do corpo do estado maior Liborato
Damião Ribeiro Pinto.
Major de engenharia
Hermínio
José de Sousa Serrano.
Oapitãoa,
de infantaria
Luís António de Santana, de
artilharia José Carvalho do gspírito Santo, de cavalaria
João Pinto de Almeida Ribeiro o do serviço de administração
militar Eduardo
Guedes de Carvalho Meneses.
Tenente
de infantaria
Vasco Godfroy do Abreu de
Lina.

Por portarias de 29 do cerrente mês:
Iliaistério di Guerra - R~partição do Gabinete
Lcuvado
O general
Antónío Teixeira do Aguiar, pela
forma como desempenhou
o cargo de sub-secretário
de
Estado,
demonstrando
sempre a maior lealdado ligada
ao grande zêlo o extremo
cuidado como so ocupou do
todos os assuntos em que teve interferência,
qualidudcs
estas quo aliás tom revelado no sou já longo tempo
de serviço.
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Louvado O tenentfl·corouel do corpo do estado maior
António José Bernardes de Miranda, pela proficiência,
zêlo, grande inteligência o inexcedível lealdade com qne
desempenhou o cargo de chefe do gabinete do Ministro
da Guerra onde exuberantumente demonstrou qualidades de oficial distinto, sabedor, muito pouderado e criterioso.
Louvados os oficiais em seguida mencionados pela maneira zelosa e lealdade com que se desempenharam dos
múltiplos serviços que lhes foram cometidos na Ropartição do Gabinete do Ministro, onde deram sobejas provas de inteligência e zêlo :
Capitão de infantaria, com o curso do estado maior,
Luís Pinto LeIo.
Capitão de infantaria, Paulo Bonard Guedes.
Capitão de artilharia, Ricardo Moreira do Amaral.
Capitão de cavalaria, com o curso do estado maior,
Manuel Francisco Marques Valente.
Louvados o capitão de cavalaria José da Câmara Meneses Alves e o alferes da mesma arma \lário Alves de
Carvalho Nunes, pela dpdiclt<;llo e lealdade com que
desempl'nharam o cargo de ajudantes de campo do Ministro da Guerra, drmonstrando muito zêlo e actividade
no comprimento de ordens do mesmo Ministro.
Louvados O capitão de infantaria José de Melo Pouces do Carvalho e o tenente do nr tilharia Eduardo de
Madureira Proença, pelo zêlo e inteligência, de que deram sob~jas provas, no dosompenbo do cargo de ajudantes de campo do Sub .Secrorário de Estado dêste Ministério.

8. o _ Por determlnaç!o do Govêrno da Republica:
linislério

da Guerra - f.& Direcção Geral

Sub-director, o coronel de infantaria Vcrgilio Aurélio
Henriques dos Santos.
4." RepartiQão

Tenente do secretariado
ques Guimarães.

militar

António José Mar-

ORDEM DO EXERf'ITO N.· 23

2.' Série

Minislério da Guerra-

975

:1.a Direcção Geral

3." Repartição

Tenente-coronel do corpo do estado maior José Esteves da Conceição Mascarenhas.
15.' Repartição

Tenente-coronel do corpo do estado maior Cármine
Ribeiro de Melo Nobre.
8." Repartição

Tenente de infantaria,
do Livramento Viegas.

adido ao quadro, Manuel José

Ministério da Guerra -4 .a Direcção Grral
3.' Repartição

Major do serviço de administração militar, da 5.a Inspecção de Administração Militar, Francisco Gonçalves
Velhioho Correia.
4.' Repartição

Capitães de artilharia, em disponibilidade, Flaviano
Eugénio ela Costa, e do servieo de administração militar,
da 3. a Repartição da 4. a Direcção Geral do Ministério
da Guerra, David Vaz da Fonseca Aboim.
Conselho

Vogal,
Baptista.

O

de Recursos

general, adido no quadro, Roberto da Cunha
1.·ngiito militar

Serviço de propriedades

e obras militares

Chefe, O major de engenharia Pedro Carlos Alexandre
Pezorat.
Capitães: de engenharia Paulino Celestino da Silva, e
do quadro auxiliar dos serviços de engenharia Avelino
Gom(ls.
Tenente miliciano de engenharia Justino José Ferreira.
2." região militar

Capitão de infantaria, com o cu 1'SO do estado maior,
José Guimarães Fisher, para efeitos de tirocínio, nos
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termos do artigo 19.0 do decreto de 25 de Maio do 1011,
modificado
pela lei 11.0 798, do 31 de Agosto do 1017.
Capitão do quadro auxiliar dos serviços do artilharia
António da Silva Soares.
3." Repartição

Capitão do quadro dos capitães do serviço do estado
maior, da 7."' Repartição
da n." Direcção Gorul do Ministério da Guerra, Luís Vaz Pacheco de Castro.
4.' Repartição

Chefe, O capitão do quadro dos capitães
estado maior, adj unto do mesmo quartel
Maria Cabral de Sampaio.
Serviço de propriedades

do serviço do
general, José

e obras militares

Chefe, O tenente-coronel
de engenharia
Josó Celestino
Regala.
Capitães:
de engenharia
Arménio
Leal Gonçalves,
Joaquim
Mendes Moreira,
e miliciano do quadro especial Artur de Azevedo Meireles Júnior, o do quadro auxiliar dos serviços do engenharia
Jos6 Fernandes
de
Carvalho.
Depósito territorial n.s 2 de material de engenharia
Capitão do quadro auxiliar dOR serviços de engenharia Hermenegildo
Teixeira Martins de Freitas.

3." reglão militar
Sub-chefe do estado maior, o major de infantaria, com
o curso do estado maior, Alfredo Ernesto da Cunha.
Capitão de artilharia,
com o curso do estado maior,
Joviano
Lopes, para efeitos de tirocínio, nos termos do
artigo 10.0 do decreto de 2;) de Maio de 1011, modificado pela lC'i n.? 798, de :31 de Ag-osto de H117.
Capitão do quadro auxiliar dos serviços do artilharia
José da Oonceição.
La Repartição

Chofe,
Gouveia.
Alferes

O

capitão

do secretariado

do secretariado

militar

militar

António

José

João Farinha.

2,' Repartição

Chefe, o capitão
Silva Videira.

do secretariado

militar

Artur

da
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3." Repartição

Capitão
Henriques.

do batalhão

Depósito

de caçadores

territúrial

D.O

de material

2 José Joaquim

de guerra

Alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
adido ao quadro, José Pimentel Rolim Júnior.
Serviço de propriedades

e obras militares

Chefe, o major de engenharia
Luís da Costa de Sousa
de Macedo.
Capitãos : de engenharia,
milicianos do quadro especial, Teodoro Alvos Fernandes
e António Augusto, e do
quadro auxiliar dos serviços
de engenharia
Manuel de
Jesus.
Conselho Administrativo

Tenente do serviço do administração
militar, do grupo
de trem n.? 3, Alberto de Sousa Amorim Rosa.
4." região militar

Chefe do estado maior, o tenente-coronel
do corpo do
da 3.' Direcção Geral do
estado maior, da b.a Repnrtição
Ministério da Gur-rr a, Armando Bortoldo Machado.
Sub-chefe do estudo mnior, o tenente-coronel
do corpo
do estado maior Carlos Elias da Costa Júnior.
4. RE:partição
8

Chefe, o capitão de cavalaria,
com o curso do estado
maior, chefe da brigada topogrúfica
de campo do centro
da secção de cartografia
da 3." Direcção Geral do Ministério da Guerra, Josó do Sft Nogueira.
Serviço de propriedades

e obras militares

Chefe, o tenonte-coronul
do engeuharia
Francisco de
Brito Cordovil V az 00('1110.
Capitães:
de ongenharia,
Eduardo Rodrigues de Carvalho e do quadro auxiliar dos serviços do engenharia,
João Fernandes.
Govêrno

militar

de Lisboa

Chefe do estado maior. interino, o coronel de cavalaria, com o curso do estado maior, Júlio Ernesto do Mo"
rais Sarmento.
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Sub-chefe do estado maior, o tenente-coronel do corpo
do estado maior, chefe do estado maior da 4." região
militar, Joaq uim dos Santos Correia.
Tenente de iufantnria, com o curso do estado maior,
Anibul de Faro Viana, para efeitos de tirocínio, nos
tormos do artigo 19.° do decreto do 25 do Maio do 1911
modificado pela lei n." 798, de 31 de Agosto do 1917.
Tenentes: do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, Vasco Henriques do O', e do grupo de trem n." 5,
Manuel Duarte do Almeida.
L' Repartição

Chefe, o major do secretariado militar António Maria
Gonzaga Pinto Júnior.
'I'enentes : do regimento de infantaria n. ° 2, Joaquim
José Saldanha adido ao, quadro, Miguel Figueira e no
quadro da arma, Nestor do Oliveira Lobo o Silva.
2.' Repartição

Tenentes: do regimento de infantaria n.? 1, adido ao
quadro, João Martins do Barros, do quadro na arma
Francisco Henriques de Carvalho e miliciano do quadro
especial, Silvério António da Fonseca Lebre.
3.' Repartição

'I'ononte do regimento de infantaria n.? 5, adido ao
quadro, Humberto do Nascimento Castanho.
4.' Repartição

Chefe, o capitão de infantaria,
maior, Josó Furtado Henriques.

com o curso do estado

Conselho administrativo

Tenontes do regimento do infantaria n." 1, Aparicio
Pau la Pacheco o do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, no quadro, José Antão Noguoira.
Comando de artilharia

Comandante da defesa fixa do põrto do Lisboa, o coronel do rogimento de artilharia u." 6, Manuel de França
Doria.
.
Chefe da secretaria, o coronel de artilharia, no quadro da arma, Luis Augusto 'I'eixoira de Vasconcnlos.
Tenonte-ccronol do secretariado militar José Gonçalves Medeira Júnior.
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Majores de artilharia,
no quadro da arma, com o curso do estado maior, Alberto Xavior do França Doria e
do Arsenal do Exército, Francisco António Real.
Capitães
de artilharia,
do 2.0 batalhão de artilharia
do costa, Afonso .Jorge de Aguiar e no quadro da arma,
Elísio Mário dos Santos Lobo.
Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
no quadro,
José Maria Ferraz e do gl'Up'O de trem n.?
4 J 0110 dos Santos.
'I'enente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
no quadro, José Simões.
Alforos do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
no quadro, Mauricio António de Freitas.
Comando de engenharia

Capitão do quadro
ria, da extinta Gurage

auxiliar
Militar,

dos serviços de engenhaSamuel Bento.

Govêrno militar da Madeira
Capitão do regimento
gno de Vasconcelos.

do infantaria

Comando militar

n. o

23 Abel Ma-

d a pr aça de Elvas

Tenente
do bata! hão de caçadores n. o 8, Eurico
goberto Barroso 'I'iorno.

Da-

Direcção da arma de infantaria

Tenente miliciano do quadro especial, do regimento
de infantaria n ,? 1, .Alyaro I'ereiru Ribeiro.
õ • Inspecção

Inspector,

de infantaria

coronel de infantaria,
tirocinado, inspector interino, Miguel Baptista da Silva Cruz.
Coronel de infantaria,
do quadro da arma, Casimiro
Vítor do Sousa Teles.
Major do quadro da arma Abel Augusto Tõrros.
Capitãos : do batalhão de cacadorr s n.? 2. João Pinto
Ribeiro, e do quadro da arma Eduardo Eugénio Gomes
Vieira.
O

Comissão

técnica

de infantaria

Tenente-corouel,
J osé Martins Carneira.
Capitãos : Manuel Ferreira
da Silva Couto Júnior,
Boaventura
da Eucarnacão
Aguiar,
Jaime Pereira Rodrigues Baptista e J osé Maria N opomuceno Mimoso.
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Qua.dro da arma de infantaria

Tenente-coronel
do batalhão de caçadores
Augusto Faria Blanc, pelo pedir,
Regimento

de infantaria

n. o 12, José

n.O 1

Tenentes do regimento do infantaria
n. ° 12, adidos ao
quadro,
João Mêlnuol Duarte da Fonseca e Agostinho
Correia de Azevedo Júnior.
Regimento

de infantaria

,

n.O õ

Major, adido ao quadro,
do regimento de infantaria
n.? 16, José Maria Vale de Andrade.
Capitães:
do regimento
de infantaria D.O 16, Manuel
Fernandes
da Costa, Máximo Sizenando Ribeiro Artur,
José Maria Nepomucono
Mimoso, Alberto Tavares de
Magalhães,
em disponibilidado,
Indalccto Herculano da
Silva Ramos, adido ao quadro, José Luís de Abreu, o
médico, Francisco Bicudo de ~f{'deiros.
Tenentes:
do quadro da arma João Teodoro Oaldeíra ;
do regimento
do infantaria
n. o Lô, António Corroia do
Pinho Júnior,
Francisco
OOl'rc ia , Joaquim
Osório da
Cunha Dá "Mesquita, João Pedro Dieuues. Carlos Mário
da Ooncei(:ão, José Vitorino d« Magalhães, Abel Moreira,
Raúl Dinis Abrantes,
António do Jesus, Décio da Mata
Calisto, Joaquim José Bastos Antunes Forroira, ; adido
ao quadro,
Joaqnim
CorToia Lucas, e, em disponibilidade, Manuel Dias da Silva, Pinto; do extinto regimento
de infantaria n.? 35, adido ao quadro, Fuusto Tudola de
Frias Ribeiro;
do quadro auxiliar dos sorvicns de nrtilhuria. António Coelho, e milicianos Houri que Guilherme
da Silva,
do quadro especial,
João Inácio da Silva,
do regimento de infantaria n.? 1G, José de Melo Soares,
Carlos Marques
NeYCR, Coudorcot Pais de Cunha e Si
e Américo
Augusto
:\Iartins Sanches,
e do serviço do
admiuistracão
militar, da 5." Rppartir,ão da 2. a Direcção
.Gornl do Miuistório da Guerra, João Qllilhó.
Alferes (lo rl'gimento do infantaria D.O Iii, José Maria
Soares do 1\1010 Rc drigues, c, adi.lo ao quadro, António
Sebastião Spinola Barreto; milicianos, Artur Aníbal Gonoroso, António Gomos Cordeiro .Iúnior, Eduardo da Silveira Machado Sousa Monteiro, Jofio Carriugton Simões
da Costa, JOf\UÓ Goncnlves. 'Adoliuo Gomes Ilios, Fernando Carlos de Faria e Manuel António Novos.
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de infantaria

n.O 6

Comandante,
o coronel do quadro da arma de infantaria António Pereira de Sande.
Capitão do extinto regimento de infantaria n. ° 31 Casimiro Alberto Coelho dos Santos, pelo pedir.
Regimento

de infantaria

n.O 8

Capitão chefe de música do batalhão
Joaquim Jacinto Figueiras.
Regimento

de caçadores

n.? 8

de infantariA. n.O 11

Capitão do serviço de administração
militar, da 5.& Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Armando Vergilio Pinheiro da Silva Azevedo.
Regimento

de infantaria

n.O 13

Comandante,
o coronel de quadro
Marques Sequeira.
'I'enonte do regimento
de infantaria
bano de Matos, pelo pedir.
Regimento

de infantaria

Major do extinto regimento
nio Marcelino Monteiro.
Regimento

da arma

n." 21 Júlio

Al-

n.O 18

de infantaria

de infantaria

Artur

n." 6 Antó-

n.O 22

Capitães
do regimento
de infantaria n." 11, Caetano
Manuel Cordeiro Rosado, e módico miliciano, José Neto
Ferreira.
Tenentes do regimento de infantaria n." 11, Álvaro de
La Cruz Quezada Mendes, Agostinho da Conceição Ramalho, José Rodrigues Aguincha Júuior, Manuel Mariano
Ribeiro Júnior e Cristóvão
Pereira;
adidos ao quadro,
Júlio Lopes Custódio e Luis Gomes de Andrade, e milicianos, José António Pombinho Júnior, José do Pezo e
Sousa Benchinol e Herculano Rosado Ramalho.
Alferes milicianos do regimento de infantaria n.? 11,
Xisto Moniz Barreto e Alexandre lIerculano
Pires Marruz.
Regimento

Capitão do quadro
beiro Pestana.
Capitão
regimento
pedir.

de infantaria.

da arma

n.· 23

de infantaria

Carlos

Ri-

Regimento de infanta.ria n.s 24
do extinto quadro dos capelães militares, do
de infantaria n.? 23, José Cabral Lindo, pelo
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Tenente do serviço de' administração militar, do regimento de infantaria rr.? 2{)', Gil Medeiros de ~{elú.
Alferes chefe de música José da LuZ' Celeste do Nascimento.
R'eg1Jttettto d'e infantarja

n.o. 215

Tenente do serviço de administração militar, do regimento de infantaria 0.° 24, João Joaquim Vicente. Júníor.
Batalhão de caçadores n.s ~

Capitães: de. infantaria, do quadro da arroa, Tadeu doSacramento Monteiro, e do regimento de infantaria n.? 2,
Eduardo Augusto Barbosa Gonçalves e Fernando Augusto Rodrigues ; miliciano do quadro especial, do regimonto de infantaria n." 2, David Rodrigues Neto.
Tenentes: do regimento de infantaria n.? 2, Matias,
Rodrigues Figueira Júnior, José Maria das Graças, Mário Baptista Coelho, Francisco Carlos Martins, Horácio
de Assis Gonçalves, Frederico Chedas ; adidos- ao quadro , Artur José de Andrade e Sousa o Alberto Maria
de .Andrade; e em disponibilidade, Manuel de Meneses
de Melo Vaz de Sam paío ; e milieianoe, Emílio Nunes' e
do quadro especial, Manuel Pedro Bodrigucs Pardal.
Alferes: do regiment.o de infantaria n." 2, Manuel
Ferreira, António Augusto Machado, Carlos Pereira
Martins do O e, adido ao quadro, Ricardo da Costa,1vens Ferraz.
Alferes médico Norberto Lima Coelho Magalhães.
Batalhão do caçadores

0.0

6

'li'enente-médic.o miliciano do extiut.o 2.° grupo de companuías de saúde, Aneónío de Almeids, Baebas, pelo 1)6.dir.
B:atalh:ão de aa.çadoreg

0.."

7'

Tenente do rogimouto de infautaria n." 20, adido ao
quadro, Joaquim Tristã.o Pereira Pimenta.
Batalbão de caçadores n.O

Alferes
cot.o.

a

chefe de música Armando de Mendonc;a EsBatalhão de amçooores no· 9

Tenente' do serviço do admiuistração militar, do regimeato de sapadores mineiros n. ° 2, Antóni.o Alves Martins C.oimbra.
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de oaçadores n.· 11

Alferes chefe de música do regimento
24 João 'Pereira dos Santos.

de 'infantaria

Batalhão de ciclistas n.· '2

Majores: do regimento de infantaria n.? 5, Ernesto
Duval Pestana Lopes, Luís 'I'orcato de Freitas Garcia
e Tristão Augusto de Noronha Freire de Andrade.
Capitães: do regimento de infantaria n." ó, António
Ferreira Damião Júnior, António Gonçalves Cabrita,
.Armando Afonso llenriques e Francisco Guilherme Elbling Leal, e médico miliciano Francisco Henriques de
Avelar.
'I'enentes : do regimento de infantaria n." 5, José Ferreira Mendes Nazará, Deolindo Evangelista, Raúl Martins da Costa, João Vitorino Soares de Avelar, Justino
da Silva Moreira, António'. itorino França Borges, Ruben Gomes, Manuel José Loureiro e, em disponibilidade,
Paulo Cúmauo j milicianos Argílio de Oliveh'a 'Rocha,
Aurélio de Oliveira Rocha e, do quadro especial, Pedro
Mesquita de Oliveira j do quadro auxiliar dos serviços
de artilharia Inocêncio Cordeiro e miliciano do serviço
de administração militar José Rebelo de Mngalbães.
Alferes do rt'gimento de infantaria n." 5, adidos ao
quadro, .J osó António Baptista, António Rodrigues Forreira o Francisco José Alves.

.

Ba.t.a.lhãQde :m.etralhaGiorasn.· ,

Oapitües de infantaria, do extinto 1.0 gTUpO de metra'lhlldoT!lJs, Jaime Pereira Rodrigues Baptista, VMgílio
Varela de Sena Magalhães e J oag uim AUTeliano Soares
.da Silva.
Tonentes: do extinto 1.0 gl'UpO de mstraíhadoras, de
infantaria, Carlos Alberto Barcelos do Nascimento e
Silva, José :Maria Coelho da Mota, Hipólito João de Oli-veira Pinto, Raúl Ferreira Brnga, António Azovêdo dos
Reis, Frederico da Costa Lopes da Silva, António da
Encarnação Santos Vieira, Artur António da Conceição,
António Afonso Salavisa, João Augusto da Paixão Moreira, Abel de Sousa Montinho, Joito Oãndido de Figueiredo Valente, José Vdtor Mateus Cabral, .António Mar·
tins Ferreira Júnior, José :Maria Emauz Leite Ribeiro,
Francisco Alexandre Rodrigues Pereira de Figueiredo,
Abel do Sena Raposo, Francisco Maria Ramos e Silva,
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António Rodrigues de Moura e Rogério Abranches da
Silva; milicianos do quadro especial, Hermínio da Assunção Castro e David Cirilo Leitão Gonçalves, e do
serviço de administração,
Raúl Simões Dias.
Alferes de infantaria, do extinto 1.0 grupo de metralhadoras, José Joaquim Capela, Jaime Pereira de Carvalho e Aníbal da Costa Brotas.
Direcção da arma de artilharia

Tenentes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do grupo de trem n.? 5, Júlio Meira de Amorim o do
serviço de administração militar João .N unes Branco Pard:ll.
2.' Repartição

Capitão de artilharia,
mentos, Raúl Ferrão.

do Depósito Central de Farda-

1.' Inspecção de artilharia

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do extinto 3.0 grupo de metralhadoras. Joaquim Manso.
4." inspecção de artilharia

Tenente do rogimonto de artilharia
Crugeira de Carvalho.

n, o

1 Emídio José

EBcolaPrática de Artilharia.

Comandante, o coronel do artilharia Eugénio Augusto de Almada Castr o Bilstein do Meneses.
Capitães de artilharia ; Alexandre dos Santos Mayer,
do regimento de artilharia n." 3, Ricardo Vaz Monteiro,
do rOl!imento de artilharia n. o 7, António Francisco Coelho, da escola central de sargentos, no quadro, Luis António Vicente e do quadro auxiliar, Augusto Maria da
Silva Flores.
Tenentes de artilharia, Joaquim Hemitério Adrião de
Sequeira e do quadro auxiliar, Brás Vieira e António
da Cruz Cartaxo.
Alferes de artilharia, Alfredo de Oliveira Leite.
Comissão técnica. de artilharia.

Tenente-coronel Gaudõncio J osó da Trindade.
Capitães José Carvalho do Espirito Santo, Jvsé
Augusto
Monteiro do Amaral e Adolfo do Amaral
Abranches Pinto.
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Regimento de artilharia n.· 2

Capitães, do extinto regimento de artilharia n.? 4, Manuel Duarte de Almeida, e miliciano do quadro e-pecial
do mesmo regimento Urbano da Rocha de Antas.
Tenentes, do extinto regimento de obuses de campanha,
Joaquim Luís de Carvalho e José dos Santos Oliveira.
Regimento de artilharia n.· 3

Tenente do extinto regimento de obuses de campanha
Ricardo Seabra de Mascarenhas.
Regimento de artilharia

n.· 5

Majores: do extinto regimento de artilharia n." 6,
Daniel Augusto Pinto da Silva, João Rodrigues de Sequeira Júnior e Alfredo Ernesto de Sousa Faria Leal.
Capitães: do extinto regimento de artilharia n." 6,
Fernando
Gabriel Cardoso Júnior, Alberto Almeida
Marques Osório, Armando Patrocinio Guedes, Manuel
Gustavo de Abreu e Sousa, Antão do Almeida Garrett,
Eurico Gonçalves Monteiro; milicianos José Domingues
dos Santos e do quadro especial, Rogério Marques de
Almeida Russo, pelo pedir, e do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia, adidos ao quadro, Narciso da
COlle('i~ão Ferreira, José Luis e João da Silva.
'I'enentes, do extinto regimento do artilharia n." 6,
Nuno Avides do Espírito Santo, José Diogo Campos
Carmo, Francisco da Rocha Ferreira Júnior, Fernando
Joaquim Coruche, Eliseu José Pinto Vilas Boas, António J oaquim Miranda, Alberto Ferreira Macedo Pinto,
Firmo Gambini da Costa Gomes, Eduardo Augusto Dias
de Castro Pereira, Jaime Vilhena de Andrade, Euclides
Gomes Ribeiro, Clemente Galhardo Gonçalves da Gama,
Augusto Fernando Teixeira Sampaio Pinto Sequeira,
Antero Simões Pericão, Antão Cordeiro Dias, João Car10i' Lopes
da Silva Martins, João António Peixoto do
Bourbon Fragoso, Mário da Conceição Almeida, Alexandre Adelino Fernandes de Sousa; milicianos, José
Manuel dos Santos Silva G Francisco do Melo Costa j do
quadro auxiliar dos serviços de artilharia, José Fernandes, e adido ao quadro, Augusto Rodrigues de Sousa.
Alferes do extinto regimento de artilharia n.? 6 Lucílio Maia Pinto da Fonseca.
Regimento de artilharia n.O6

Tenente de artilharia, no quadro da arma, Alvaro Tavares Afonso dos Santos.
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n." 7

Oapitães de artilharia •. no quadro da arma, Celestino
Pereira Castilho e do qus dro .auxiliar dos serviços de
artilharia, Pedro Camilo Chainha.
Tenentes do artilharia, do quadro <la arma, Acácio
Vidigal das N evos e Oastro e do q uadro auxiliar dos
serviços de artilharia, do regimento de Artilharia n. o 8,
João Roque.
Regimento de artilharia

n.· 8

Major do artilharia, no quadro da arma, João José
Pereira Dnmaseono.
Capitão do '1.0 b-n:talhão do 'artilharia de costa Júlio
Maril1 da Silva 'Nascimento.
L0 batalhão de artilharia

de costa

Major de artilharia, em disponi.bilidade, João .José
Soares Zillião.
Capitão do regimento de artilharia fi.o 8 António Rodrigues dos Santos Pedroso.
'I'enentos : no quadro da arma, Fernando J úlio Roseira, Nuno .Álv:\l'cS Guedes Vaz o António Eugénio Barbosa da Silva; do extinto regimento de obuses .de campanha, Armando A.lbe.rto da Silva Pereira, ado extinto
regimento de .artilharia n. 05 Manuel Martins de Oliveir.a" e no quadro da arma, João Fe:rroira.
Tenentes do quadro auxiliar dos .serviços de artilharia: José dos Santos .Oarramato., ..Manuel ~J,oa,quimGonçalwes Costa, Manuol Ricardo Guerreiro, .José Lopes,
António Henriques e Júlio GasparAlft\l'oo do ,quadro .auxiliar dos serviços de M'tilharill.
António de Sousa Brites.
2.0 ba.ta:lhão de íIIrtil'hruri1l.
de costa

ao

"I'encntea r
regimento do artilharia n. 02, Pedro António Couceiro Vilar Moreira; do regimento de artilharia.
n." 3, José Francisco Baloizão (lo 'Passo, do extinto regimento de artilharia n." 8, José Sebastião do SOUSl1
Chaves, e do extinto regimento de obuzes de campanha,
Alexandre António de Moura Azevedo, e miliciauo no
quadro, Júlio Francisco Lopes Pereira ; do quadro auxiliar dos serviços do artllharia, Francisco António Gonçalves, Pedro Vilas Boas e Francisco António Viegas.
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Grupo de comp8l11hias de a:rtiTha,ria d&eossa

Segundo comandante, o major do extinto grupo de artilharia de guarni~ão Luis de Albuquerque Gusmão.
Capitães: do extinto grupo de artilharia de guarnição,
Ricardo Malhou Durão, e do quadro da arma, Cândido
Augusto Ribeiro.
Tenentes: do quadro da arma, Mário José da Silva
Tra.vassos de Arnedo, pelo pedir; do extinto reghnonto
do artilharia. n. o 8. J osé María de Vasconcelos; do extinto regimento de obuses de campanha Eurico Castilho
Serra, e miliciano do extinto grupo de artilharia de guarnição António de Matos Ribeiro.
Alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
adido ao quadro, do extinto grupo de artilharia. de guarnição Hermenegildo Augusto dos Santos.
Grupo de artilharia

a cavalo

Tenente do grupo de artilharia de montanha
João Montalvão dos Santos e Silva.

n. o 3

Grupo de artilharia de montaaba n ,? 1

Capitães: do extinto regimento de artilharia n." 5,
Carlos Gonçalves Pereira <ln Barros, Gustavo Adolfo de
:Melo Leite da Gama Lobo, João Baptista Antas de Barros, e miliciano João Felgueiras,
Tenentes: do extinto regimento de artilharia n,tr 5
António Cirne Rodrigues Pacheco, António 'I'oixoíru da
Rocha Pinto .Túnior, Q-aspar Malhoino Pereira de Castro,
José Júli.o Gomes Belchior Nunes, José Cândido Roma
de Lemos Puga, Caetano de Oarvalho Montês, António
Dario Vieira, Gualdino Ribeiro Guimarães de Passos;
milicianos José Dinis da Costa Coelho Júnior, Luciano
Augusto Dias, José Gonçalves Amado e Manuel da Silva
Dias, e do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Domingos Joaquim Gonçalves e António José da Costa.
Alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
adido ao quadro, do extinto regimento de artilharia n,o 5
Domingos Felizardo da. Cruz,
Grupo de antí lharfa de montanha n,> 2

Ca-pitães ~ do extinta regimento de artilharia n. o 4 Sebastião Martins Nogueira Soares, Mauuel VIJ,Z de Carvalho, Fernando Sampaio Rodrigues, António, Emílio Moreira Peixoto, miliciano do quadro especial, no quadro,

9R8

ORDEM DO EX~RCJTO

N.· 23

2.' Série

Domingos Joaquim Machado Júnior, pelo pedir, e do
quadro auxiliar dos serviços de artilharia António Augusto da Silva Maduro.
Tenentes do extinto regimento de artilharia n." 4: José
da Oruz Mota Júnior, Agostinho Correia Basto Pereira,
João Ribeiro Baptista Montes, Mário Augusto Lopes,
Alfredo Augusto Guerra j milicianos José Maria Alves
Vieira, Abílio Lima da Costa, Francisco Oorreia Pinto,
e do quadro auxiliar dos serviços de artilharia José Manuel Cordeiro, e adido ao quadro Alfredo José Correia
Martins.
Alferes do extinto regimento de artilharia n.? 4 Artur
de Josus Fernandes, e do quadro auxiliar dos serviços
de artilharia. adido ao quadro, António de Sousa Pinto
Cardoso Machado.
Grupo de artilharia de montanha n.s 3

Oapitães: do extinto rl'gimento de artilharia n." 7
Adolfo do Amaral Abranches Pinto, António Alvarenga,
Manuel Augusto da Silva Pestana j miliciano António
Correia, e do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Manuel de Matos Castanho.
'I'onentos : do extinto regimento de artilharia n." 7 António Maria Marrocos Taborda Ramos, José da Costa
Pereira Estaço de Sacadura Bote Côrte Real, Graciano
Ferreira dos Santos, António Maria Martins Engrácia,
Joaquim Antunes da Fonseca, Cassiano Augusto Tavares do Pina, João António Montalvão doi'!Santos e Silva,
José Diogo Ferreira Martins j miliciano João de AImeida de Sousa Sacadura, e do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, adidos ao quadro, Artur do Rêgo e
Raúl Augusto Martins.
Alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
adido ao quadro, do extinto regimento de artilharia n." 7
António Marques.
Grupo de artilharia n.· 21

Segundo comandante, o tenente-coronel do extinto regimento de artilharia de montanha Gaudêncio José Trindade.
Cupítães : do extinto regimento de artilharia de montanha Luís de Sousa e António Augusto de Sonsa Olíveira ; miliciano do extinto regimento de obuses de campanha Mário Oharters Shortney de Azevedo. e do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, do extinto regi-
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mente de artilharia de montanha, Ernesto António Ribeiro Maltês.
Tenentes: do extinto regimento de artilharia de montanha Eduardo Berardo Lapido Loureiro, Francisco Pereira de Lacerda Machado, Jorge Mário Jonet, António
Vicente Teixeira, Hildeberto António Botelho Medoiros,
Elói Alberto Valverde, João Dias Garcia; miliciano, Raúl
Nogueira Baptista de Carvalho , e do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia António Eugénio da Silva Carrajola.
Alferes do regimento de artilharia n.? 1 Jacinto
Fialho de Oliveira.
Grupo de artilharia n.v 22

Segundo comandante, o major do regimento de artilharia n. o 2 Alfredo Pedro de Almeida,
Capitães: do regimento de artilharia n.? 2 Alcino Miguel Pereira Rodrigues e Alberto dos Santos Mota; da
extinta escola de tiro de artilharia de campanha António Marques da Costa, e do extinto regimento de artilharia n." 7 Elfllesto Nogueira Pestana.]
Tenentes: do extinto regimento de obuses de campanha João Lopes Romãozinho; do regimento de artilharia n." 2 Manuel Lopes Pires, José António Madeira,
José Maria Freire Júnior, António Lopes' de Araújo, João
Carlos do Sá Nogueira; miliciano Manuel da Silva Branco,
e do quadro auxiliar dos serviços de artilharia António
AlVASda Cruz o António Pedro.
Alfercs : do regimento de artilharia n. o 2 António Pereira Teixeira de Almeida e José Eduardo Reverendo da
Conceição, e do extinto regimento de obuses de campanha José António Santos Monteiro e António Joaquim
Alves Monteiro.
Grupo de artilharia no o 24

Segundo comandante, o major do extinto regimento de
artilharia n,o 8 António Carlos Cortês.
Major miliciano do extinto regimento de artilharia n. ° 8,
Luís Carlos do Faria Leal.
Capitães: do extinto regimento do artilharia n. o 8
Joaquim de Oliveira Leite, Ramiro Antunes Farinha Pereira, Francisco de Seixas Gomes, e milicianos João da
Costa Andrade e Francisco Avelino da Fonseca.
'I'enentos : do extinto regimento de artilharia D.O 8
João Máximo Tassara Machado, Armando de Sousa Lami
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Varela, Luis Esteves,
Luís Falcão Mena e Silva, Acá.cio ..António Prior; milicianos David da Silva Rosado e
José Joaquim Lourenço,
e do quadro auxiliar dos serviços de artilharia.
Aníbal Lopes Pinheiro, Augusto RnÍv(!)
da Silva, João Ruivo da Silva, António Pires e Francisco
Inês.
Alferes do quadro auxiliar dos serviços de anilharia,
adido ao quadro, do extinto regimento
de artilharia n.? 8
Manuel António da Silva Ferreira.
Bataria de artilharia de defesa móvel de costa n.> 1
Comandanto,
O capitão
da extinta bataria n. o 1 do artilharia do montanha Alberto Reinaldo da Costa Figueira.
Tenento da extinta bataria n. o 1 de artilharia do montanha Fernando
Mesquita Pimentel de Simas da Silveira
Gabriel.
Bataria de ê.rtilharia de defesa móvel de costa n.· 2
Comandante,
o capitão da extinta bataria n. o 2 de artilharia de montanha Benjamim Feriu Coutinho.
Tenente da extinta bataria n, o 2 de artilharia de montanha J osé Rebêlo Cordeiro.
'I'onontes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, da extinta bataria n. o 2 de artilharia do montanha.
Manuel do .Amaral da Estrela e adido ao quadro Manuel

Pimentel.
Bataria de artilharia

de defesa móvel

de costa n.· 3

Comandante,
o capitão da extinta batarin n. o 3 de artilharia do montanha Cândido Augu:sto Pereira,
Tenentes da extinta bataria u. o 3 de artilharia de montanha Carlos Jus tino do Morais Teixeira, J 0&6 Carlos
da Silva o Alciuo Pio do Freitas da Silva.
Bataria de artilharia de def.esa móvel da oosta n.· 4
Comandante,
o capitão do. extinta bataria de artilharia de posi~ll.o José do Carmo da Silva Dias.
Tonontes : do regimento do artilharia n.? 3 Carlos de
Sousa Gorgulho, do extinto rogimento de artilharia n.? 8
José Roberto Raposo Pessoa e Vítor lIunLlcl Saraiva
Lopes, e no quadro da arma Aníbal Sípião F1ormOflinho
e Silva.
Alferes ao quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
adido ao quadro, Narciso da Silva Bastos.
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Grupo de trem n. o 2

Tenente do serviço de administração militar, do grupo
de artilharia n. o 24, .Adriano Simões de Sousa Ribeiro.
Grupo de trem n.· 3
Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do extinto regimento de infantaria n." 19, José de Oliveira.
Grupo de trem n.> 5

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de ar tilharia,
do 1.0 batalhão de artilharia de costa, Manuel Joaquim
Gonçalves da Costa.
Depósito

geral

de material

de guerra

Director, o tenente-coronel de artilharia, no quadro
da arma, Carlos Alberto Ferreira Pinto Basto.
Sub-director, o major de artilharia, no quadro da arma, Acácio Augusto Correia Pinto.
Major do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do distrito de recrutamento e reserva n," 7, Celestino
Cláudio dos Santos Cidraís.
L" brigada de cavalaria.

Tenente do secretariado militar, adjunto da extinta
brigada de cavalaria, José Carvalho Poreira.
Comissão

técnica

de cav!J,laria

Tenente-coronel Luis da Cunha Meneses,
Capitães Afonso Talaia Lapa de Sousa Botelho e Francisco José Cardoso Cabral de Quadros.
Quad.ro da arma de cavalaria

Major na situação de disponibilidudo Honrique José
da Silva Alvos, que chegou à sua altura para entrar
no quadro.
Regimento

de oavalaria

n. o 1

Capitão do quadro da arma, António Mendes Júnior.
Regimento

de o!l.vo.laria n." 5

Exonerado de 2.0 comandante interino o major do
mesmo rogimento António Joaquim de Faria.
Regimento de cavalaria

n." 7

'I'enentes: do' regimento do cavalaria n. o 10 António
José de Santana Crato, do regimento do cavalaria n.?
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11 Rafael Augusto Alves Louroiro e miliciano do serviço
de administração militar, do batalhão de automobilistas,
Júlio Duarte Oosta.
. Capitão médico do grupo de batarias de artilharia a
cavalo Alfredo António Barbíerí de Figueiredo Baptista
Cardoso.
Direcção da arma de engenharia

do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, do regimento de telegrafistas, João Miguel Pontes
Dourado.
Capitão

1.' Repartição

Ohefe, O tenente-coronel, segundo comandante do regimento de sapadores mineiros n. o 1, Roberto de Oliveira Pinto.
2.' Repartição

Chefe, O major de engenharia, da 4. a Repartição da
4.& Direcção Geral do Ministério da Guerra Augusto
Cordeiro Dinis Sampaio.
3.' Repartição

Chefe, O capitão de engenharia do regimento de telegrafistas Eugénio António Duro Xavier.
Esoola Prática de Engenha.ria

Comandante, o coronel de engenharia,
arma, Alvaro de Azevedo Albuquerque.

no quadro da

Inspeoção das tropas de comuníoaçõea

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, do regimento de telografistas, J oaquim António
Branco.
Oomissão técnica de engenharia

Tonente-coronel Humberto Leopoldo Severim Sequeira
de Morais.
Capitães Álvaro António Boto Machado e Vergílio
António Gomes Ferreira Quaresma.
Regimento de sapadores mineiros n.O1

Segundo comandante, o tenente-coronel do quadro da
arma de engenharia Vasco Lopes de Mendonça.
Major do extinto regimento de sapadores mineiros Artur Arsénio de Oliveira Moreira.
Capitães, do extinto regimento de sapadores mineiros,
Eduardo Pires e António Nunes Freire; da extinta companhia de sapadores de pr/Iça, Álvaro António Boto Machado; milicianos de pioneiros, do quadro especial, do
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€xtinto regimento de sapadores mineiros, Pedro Ribeiro
dos Santos, António Jimenez Gonçalves e Raúl Alfredo
da Silva Gomes, e médico
miliciano
Artur Máximo
Bron.
Capitão do extinto corpo de capelães militares, do regimento
de infantaria
n." 16, Luís Alves Martins, pelo
pedir.
Tenentes:
do extinto regimento
de sapadores mineiros, Jorge César Oom, Caetano Maria da Cunha Reis,
Vítor Barbosa
da Silva Carvalho
e Luis Vitória
da
França e Sousa; do extinto batalhão de telegrafistas
de
campanha,
José Caetano Vieira Lisboa; da extinta companhia de sapadores
de praça, Raúl Barbosa Ferreira
Vidig al ; do quadro auxiliar dos serviços de engenharia,
do extinto regimento de sapadores mineiros, Tomás José
da Conceição,
e, adidos ao quadro, Joaquim da Silva e
Manuel João Ferreira;
milicianos do mesmo extinto regimento de pioneiros,
José Metrass de Azevedo e, de
caminhos de ferro, Artur da Silva, e do serviço de administração militar, J osé Bento.
Alferes do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, adidos ao quadro, do extinto regimento de sapadores mineiros,
João Mendes Salgueiro e Luís Francisco
Curto, e da extinta companhia de sapadores
de praça,
Arnaldo José da Costa Júnior e Ollmpío Baptista.
Regimento de sapadores mineiros n.O ~
Tenente miliciano do serviço de administração
militar,
do batalhão
de caçadores n,o 9, António Maria Varela
Lopes.
Regimento de telegraJistas
Capitães:
de engenharia,
Ricardo Pereira Dias; adido
ao quadro, do extinto batalhão de telegrafistas,
Francisco Eduardo Baptista, e vetarinário
do mesmo extinto
batalhão, Adrião José Afonso de Castro.
Regimento de sapadores de oaminhos de ferro
Capitães:
do extinto batalhão de sapadores de caminhos de ferro, de engenharia,
Frederico Maria de Magalhães Meneses Vilas Boas Vilar, José Afonso Lucas,
Fernando
de Arruda
e Mário Melo de Oliveira Costa;
milicianos de caminhos de ferro, do quadro especial, Miguel Vaz Duarte Bacelar e António Nunes Correia; milicianos
de engenharia,
Rodrigo de Serpa Pimentel e
José Pais de Almeida Graça; milicianos de -caminhos de

ORDEM DO EX1mCITO N.· 23

994

2.' Série>

ferra, Lígório Canas Silvestre da Silva, Jaime Jacinto
Galo e António Carlos Cortês j médico miliciano do quadro especial, Joaquim lilves Correia de Araújo j veterinário, Júlio Mascarenhas Ruela; do extinto quadro dos
capelães militares) Manuel Alves Catarino, e médicos
milicianos, Alfredo 'I'ovar de Lemos Júnior o Alberto
Gomes.
Tenentes: do extinto batalhão de sapadores de caminhos de ferro, de engenharia, Luís Gonzaga dos Santos.
Moura, Aquiles José de Oliveira, Raimundo António Rodrigues Serrão, Orlando Valdõs. Tomás dos Santos. e,
adido ao quadro, Joaquim Francisco Alves j do quadroauxiliar dos serviços de engenharia, adido ao quadro;
Joaquim Tomás Nunes Pires; miliciano de engenharia,
José de Lencastre e T{wora; milicianos de caminhos de
ferro, Alvaro de Almeida Cruz, Alberto Augusto Pinto
Vieira, Arnaldo Cordeiro Crüspo, Levy Aníbal do Amaral Macedo, Alfredo da Costa, Marqu.es, José Ribeiro Silva
Lima Júnior, José Fernandes Alves de Macedo e Josédos Santos Salvador Vicga&j' médico José Maria Fernandes Lopes j e miliciano do quadro especial do servico
de administração militar, IrOl'uando Ramiro de SeixasMaurity.
Alfores : do quadro auxiliar dos- serviços de engenharia, do extinto batalhão de sapadores de caminhos de
ferro, Amadeu Ferreira Matias e, adido ao quadro, Miguel Augusto.
'
Comissâ1o téonioa de aeronáuttoa

Tenente-coronel António Jacinto da- Silva Brito Pais.
Capitães Francisco IIigino Craveiro Lopes e José Pedro Pinheiro Correia.
InspeoQii,o das servíçoe rá<tto telegráJl.col!I e telefónioo!!

Inspector, o capitão
Bastos de Carvalho.
:,

de engenharia M"anuel Baírrão

Esquadrilha.

n.. o 1 de cnca

Pilóto, O capitão da, aeronáutica,
do 1.0 grupo de osquad ilhas de aviação República, Colostíno Pais de Ramos,
.B.sc.ola Milit"ar de Aviaqãa

Chefe interino do parque, o tenente de cavalaria Américo dos Santos, ficando exonerado de subalterno da companhia de tropas.
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Escola Militar .de Aerostação

Instrutor de observação, o capitão da .acronautica António Fernando Pedroso Quaresma, ficandoexouerado
de observador da compaahia de aerostação e observação .
.comis.aão té.cnica do serviço de saúde militar

Tenente-coronel médico Guilherme de Sena Cabral.
Capitães médicos Américo Pinto da Rocha e António
de Oliveira Zuquet.
3.· oompanhí a de saúde

Tenente do quadro auxiliar do serviço .de saúde, do
extinto 3.0 grupo de companhias de saúde, José 'Nunes,
pelo pedir.
4.' oompanhia de saúde

Tenente do quadro auxiliar do serviço de saúde, do
-extinto 1.0 grupo de companhias de-saúde, .José Martins,
por motivo disciplinar.
Oomissão técnica do serviço veterinário lllilitar

Capitães veterinários .Adrião José Afonso de Castro e
Júlio de Mascarenhas Ruela.
Oomissão técnioa do serviço de admíníatração

militar

Tenente-coronel do serviço de administração militar
Henriq ue Linhares de Lima.
Oapitãos do serviço de administração militar Francisco
Caetano Dias, Carlos Luis Gonçalves Canalhas e Paulino Afonso Esteves.
'DelegaQão de admtníenração

militar em Allg1IB.do Heroismo

Chefe interino, o tenente do serviço de administração
militar, do regimento de infantaria n.? 23, Carlos do
.ÂmarAl.
.GllD.1'da nacional republlcan.a

Tenentes do regimento de infantaria n. o 1 Manuel
Eraucisco de Sousa Viana a Joaquim .Alberto de Lara
.Alegre,
Arsenal do Exército

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
da esccla prática da .arma, António José de Símas.
Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
do grupo de trem n. o 5 Alfredo Evangelista.
Eaoola Militar

Capitão médico do Colégio Militar Âugusto da Silva
Travassos.
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Colégio Militar

Tenente médico do hospital
Miguéis de Carvalho Dias.

militar principal Carlos

Distrito de recrutamento e reserva n.O7

Sub-chefe, O tenente-coronel do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia, adido ao quadro, Ernesto Joaquim Feio.
Distrito de recrutamento e reserva, n.· 9

Sub-chefe, o capitão do regimento de infantaria n.? 9
Anacleto Pinto da Cunha Paiva.
Secretário, o capitão de infantaria do mesmo distrito
João Correia de Paiva Júnior.
Distrito de reorutamento e reserva n,O21

Secretário, o tenente do batalhão de caçadores n. o 2
Alberto da Costa Ferreira.
Casa de reclusão de S. Julião da Barra

Tenente do regimento de infantaria n,o 30 Benjamim
Dias Raposeira, pelo pedir.
Carreira de tiro de Agueda

Director, o tenente do regimento de infantaria n." 20
António Alves Pinho de Freitas.
Carreira de tiro de Ovar

Director, o tenente miliciano do quadro especial, do
regimento de infantaria n,o 19, Manuel Caseiro Marques
Alves.
Depósito geral de material de aquartelamento

Capitães de infantaria, adidos ao quadro, José Joaquim de Brito, José António do Carmo e Calisto Aníbal.
ConE'elhoTutelar dos Exéroitos de Terra e Mar

Capitão de infantaria,
checo Júnior.

adido ao quadro, João José Pa-

Agênoia militar

Tenente miliciano do quadro espeoial de infantaria,
António Bandeira Peixoto, pelo pedir.
Oofre de previdênoia dos ofioiais do exéroito metropolitano

Chefe da secretaria, o tenente do secretariado militar,
da 4.11 Repartição da 1.11 Direcção Geral do Ministério
da Guerra, Paulo da Conceição Carrilho.
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Júri para avaliar as provas de aptidão para o pOsto de major, dos capitães do secretariado militar, no corrente
ano
Presidente,
o coronel do corpo do estado maior, Luís
.Augusto Ferreira Martins.

9.

o-

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

a) Declara-se que, por decreto da Presidência do Minis tério n. o 12:216, de 30 de Agosto do corrente ano,
inserto no Diário do Gocêrno n.? 191, 1.a série, do
mesmo dia, foi nomeado para exercer o cargo de sub-secretário
de Estado do Ministério da Guerra o general
António Teixeira de Aguiar,
funções estas que exerceu
até 29 do corrente mês, inclusivé,
b) Tendo sido agraciado
com a Cruz Comemorativa
de 60.0 aniversário
da Sociedade Portuguesa
da Cruz
Vermelha
o capitão do secretariado
militar Augusto da.
Conceição Rocha, é-lhe permitido usar as reapectivas insígnias.

c) Tendo sido agraciados
pela Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha
com as mercês abaixo indicadas os
oficiais e pra~a em seguida mencionados,
é-lhes permitido o uso das respectivas
insígnias r'
Cruz Vermelha

Tenente

médico miliciano

Cruz Vermelha

Tenente

de infantaria

Medalha

de Méri"to

João Abel do Freitas.
de Dedieação

Manuel Francisco

Vidal Lopes.

de A",radecitnen"to

Segundo sargento
n.? 1/1:739,
da 2.a companhia
do
batalhão n.? 6 da guarda nacional republicana,
Manuel
dos Reis.

10.0_ linistério da Guerra-l.a

nirecção Geral- La Repartição

a) Declara-se
que fica sem efeito na lista publicada
na Ordem do Exército n. o 21, 2. tl série, do corrente ano
a que se refere a alínea f) da determinação
8.a, o nom~
do primeiro
sargento do secretariado
militar José Hermenegildo Afonso.
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b) Declare-se que o oficial .reformado fi quem
tificado
o vencimento
pela Orelem do Exército
2. a série, de 18 de Setembro último, é Jordão
Falcão e não João de Melo Falcão, como vem
nado na referida Ordem elo Exército, e tem um
de 10 por cento sõbre o sõldo.
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.foi recn," 18,
de 'M0lo
mencioaumento

c) Declara-se
que se encontra suspenso das funções
de serviço, oos termos do .artigo 151.° do Regulamento
de Disciplina
.Mílitar, o tenente do secretariado
militar
Boaventnra
Vieira da Silva,

á) Rectificudo, se publica o vencimento a que tem direito, nos termos da lei n." 116G8, de 9 de Setembro
de
1924, o oficial reformado
em seguida mencionado, pela
aplicação do decreto n.? 11:374, do 22 de Dezembro de
1925:
Coronel Francisco José Pinto, 387t$62. Tem dois aumentos de 10 por cento sôbro o sõldo.

e) Rectificado, se publica o vencimento a que tem di!feito, nos termos da lei n." 1~668, de 9 de Setembro de
1924, o oficial 'roformado
em seguida 'mencionado, em
suhstitutção do que lho foi arbitrada pela Ordem do rEmército n." 21, 2.a sério, do corrente ano :
Major Vergilio Gonçalves .Roma, 195631.
Êste vencimento
é correspondente
a tenente-coronel,
com um aumento de 10 por cento sobre o sõldo.

f) Rectíficadc, publica-se o vencimento a que tom direito, nos termos da lei n." 1:668, de 9 de Setembro de
1924, o oficial -roformado em seguida mencionado, em
'SubstituIc:ã0 do que lhe-foi arbitrado pela'OI·dem.do Exército n. o 13, 2/ série, do conrente ano:
Major Henrique Júlio de Carvalho Dias) 151i$62. Tem
um aumento do 10 por cento sôbro o soldo.

u) .Reotificadose .publica o vencimento a qUB tem direito
nos termos da lei n.? 1:668, do ,9 de Setembro de 1924,
.0 .oficial-reforrnado
rem .seguida mencionado:
'Capitão Estefãnio Eduardo Ferreira,
215a53; tem dois
aumentos do 10 por cento sõbre o sõldo,
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alillislérin da. (lWlrra- La Direcção IlcraJ- 2.& Re~arlição

a) Declara-se que deixa de prestar serviço no batalhão de caçadores n." 3 o tenente de infantaria, em disponibilidade, José Luís Fontoura do S-equeira.

b) Declara-se que é capitão e não tenente o oficial de
nome Júlio Caldeira. Leal qUfl foi colocado no distrito de
recrutamento e reserva n." 23 pela determinação inserta
na Ordem do Exército n.? 22, 2.a série, do corrente
ano.
c) Declara-se que foi mandado prestar serviço no regimento do infantaria n." 4, pelo pedir, o tenente. de infantaria, em disponibilidade, José Afonso Pereira Gago.
d) Declara-se que foi mandado prestan secviço no regimento de infantaria n. o 14 o tenente de infantaria, em
disponibilidade, Bernardo Pelicano de Brito e Abreu.

o) Declara-se que o capitão de infantaria António 80a.res de Andrea Ferreira desempenhou o cargo de ajudante
de campo do comandante da extinta 1.a divisão do exército desde 5 de Junho até 15 de .Agosto do corrente ano
e exerce idênticas funções do governador militar de Lisboa desde 16 do referido mês de Agosto.
f) Declara-se que o major de cavalaria, na situação-de
disponibilidnde, Henrique José da Silva Alves, e o capitão de cavalaria, na mesma situação e em serviço na direcção da arma de cavalaria, Luís Filipe Carneiro de
Sousa (3 Faro, chegaram à sua altura pata entrar no quadro.
g) Declara-so que o tenente-coronel do cavalaria Joito
Maria ClauJino de Sousa, que foi colocado na: situação
do rosernt por decreto de 16 de Outubro último, por ter
atingido o limite de idade, como estando nu situação de
inactividade, já tinha sido julgado pronto l)arl.l todo o serviço pela junta hospitalar do inspecção cm 20 de Setembro do corrente ano.
h) Declara-se quo o capitão do engenharia, adido,
Eduardo Marques, cm serviço no Ministério das Coló-
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nias, deixa de estar 'ao serviço do referido Ministério,
continuando, porém, na mesma situação de adido por
lhe ter sido concedida licença ilimitada.
i) Declara-se que o capitão miliciano de engenharia
Vergílio da Conceição Costa, adido, em serviço no Ministério das Colónias, p~SSOIlem 22 de Outubro último para
uma comissão de serviço no Ministério do Comércio, continuando na mesma situação de adido.

j) Declara-se que o tenente-coronel da aeronáutica
Antóuio Jacinto da Silva Brito Pais, promovido a êste
pôsto por decreto de 30 de Outubro findo, inserto na
Ordem do Exército n.? 22, 2.a série, de 6 do corrente
mês, continua como comandante do 1.0 Grupo do Esquadrilhas de Aviação República,
ficando nulo e de
nenhum efeito a sua colocação na La Repartição da Direcção da Arma de Aeronáutica, como por lapso consta
da referida Ordem.
k) Declara-se que o capitão da aeronáutica, comandante
da companhia de aerostação de observação, José Pedro
Pinheiro Correia, foi autorizado a usar a insígnia de
observador em balão cativo, por ter o respectivo breoet,
conforme consta da alínea i) da determinação 9.:1 da Ordem do Exército n." 21,2.& série, de 23 de Outubro findo.
l) Declara-se que o capitão veterinário, em díspouibilidado, João Henriques Barroso Tierno, chegou à sua altura para entrar no respectivo quadro.
m) Declara-se

que aos majores do serviço de adminismilitar António Pinto de Oliveira e Francisco
Gonçal vos Velhinho Correia e aos capitães do mesmo
serviço Edmundo Augusto 'I'ôrres Baptista, Armando
Vergílio Pinheiro da Silva Azevedo e José Ferreira Flores, todos promovidos, aos postos que lhes vão indicados, pela Ordem do Exército n.? 19, 2.a série, do corrente ano, coube-lhes a promoção nos termos do § único
do artigo 14.° do decreto n.? 12:1o~, de 21 de Agosto
do corrente ano.
tração

n) Declara-se que é Manuel Benjamim Rodrigues Coelho e não Benjamim Rodrigues Coelho o capitão miliciano
do serviço de administração militar, da guarda nacional
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republicana,
que passou à situação de adido pela Ordem
do Exército n.? 19, 2.& série, do mesmo ano.

o) Declara-se que é licenciado, por o ter requerido,
ficando nas condições do § 7.0 do artigo 1. o do decreto
n. o 7 :823, O tenente miliciano do serviço de administração militar, da ó. a Repartição
da 2." Direcção Geral do
Ministério
da Guerra,
Alfredo
da Cruz Nordeste,
que
pertencia
ao quadro especial de que trata o artigo 5.0
do mesmo decreto.
p) Declara-se
que, nos termos do artigo 14.0 do decreto n." 12:162, de 21 de Agosto do corrente ano, ao
major
do serviço
de administração
militar
António
Pinto de Oliveira coube no respectivo quadro a vaga do
põsto que lhe vai indicado.
q) Declara-se
que foi mandado prestar serviço no batalhão de automobilistas
o capitão do serviço de administração
militar, na disponibilidade,
Eduardo António
Monteiro.

r) Declara-se que os oficiais do serviço de administração militar ao diante nomeados,
no quadro de comissões e em serviço no Depósito Central de Fardamentos,
passam ti. fazer serviço nas oficinas gerais de fardamento e calçado, a que se refere o artigo 64.0 do decreto
n.? 12:017, de 2 de Agosto do corrente ano:
'I'onentes-coronéls
Alberto
da Silveira
Lemos e Albino Pinto da Fonseca.
Majores Jaime Pereira
da Silva e Eduardo Hipólito
de Campos.
Capitães Henrique
Augusto Cesário, Eduardo Rodrigues Noto de Almeida, Fornando Peixoto de Magalhães
Brandão,
Adriano Joaquim de Carvalho e Artur Maria
Ramos Tarana.
Tenentes Pedro Rodrigues Valente, Basilio Esteves e
Henrique Lorena Ermida.

8) Rectificados se publicam os vencimentos nos termos da lei n." 1:668, de 9 de Setembro de 1924, a que
tem direito o oficial na situação de reserva, em seguida
mencionado,
em substitutção dos que lhe foram arbitrados pela Ordem do Exército n. o 5, 2.a série, do corrente
ano:
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General, N'oclbciuno Augusto Martins-, 5408"21, sendo
107t5!10 pelo Ministério das Finanças e 433tSll pelo Ministério da Guerra;
tem sõldo do coronol
t08' de 10 por cento sobre
o sõldo.

e dois aumon-

t.'

Vencimento
quo, nos termos. da" lei n. ° 1 :66e, de !t
de Setsrnbno de t924, compete- ao oficial oro seguida
mencionado,
transferido pa.ra. a. situação do reserva pela.

presente

Ordem do Exército:

Coronel

de artilharia,
Frederico
Ernesto da Forraeca
sendo, pensão de reserva 318;$92; lei

Olivoirn, 39M46,
n. ° 1 :332, 767$54.
Tem.

doi!'

aumentos-

dO' 10 por <tenta sabre o sêldo,

u) Vencimentos qu(>, nos termos da lei n.? 1:1368, de
9 de Setembro
do 1924, competem nos- oficiais em seguida mencionados
quo passaram
à situação de reserva.

Pela Ordem. do Exército n.? 21,_ 2.n série, do corrente
ano:
'I'enentc-coronol de cavalaria
J oão Maria Clnudino de
Sousa, 262ó50, sendo a pensão do rOS01'va 226830; lei
n." 1:332; 3-6620~
Tem um aumento de 10 por cento' sobre o soldo.
Capitão picador
Francisco
Ramos) 215,$ô3, sendo a
pensão de reserva 18M81; lei 11.° 1:332, 2U,s72..
Tem dois- aumentos de 10 por. conto sóbre o soldo.

Pela Ordem do Exército n." 22, 2.

ll

do corrento

sério,

ano:
Capitão

de cavalaria D. Rodrigo do Sousa Coutinho,
a pensno do rosorva: 105/,)00; 0,14 por

105888, sondo
couto, {i88.
Tom

um aumento do 10 por cento s<1bra b soldo.

v) Vencimentos
qnq competem ao ofi' inl em seguida
mencionado, quo, poja Ordem da Exército n," 10, 2.n sóric de 30 de Setembro do corrente ano, pas 011 à situa<:110 de rosorva nos t01'IDO::ldo artigo 2.° (lo decreto com
fOrça elo loi n. o. 12:3ó41, do 22' de Setembro

Cnp'itLto módico Carlos Alberto

último:

Roi L')itão,

52~25.

re) Voncimento que compete ao capitão do serviço de
administração

milita!',

na situação

de reserva,

Sisonando

!jl;&

Série

ORDEM DO J:X:!RClT@ lN.- 23

1003

Ribeiro Artur, por he ter sido mandada
aplioar ia doutrina
do decreto n .o 1!958, de 15 de Agosto de 1919:

líJ.9836.
y) Deelara-se que a colocação no regimento de artilharia n.? 2 do couonel l\Lu'iano ÂuglUsto -Choque Júnior,
constunto
da Ordem do Eeército 11.022, .2.a série, do
corrente
ano, deve ser eonsideruda
como transferência
do grupo do artilhania n. o 22, ficando assim nulo e de
nenhum afeito o determinado na alínea ,a) do .n." 7..0 da
• referida
Ordem. do :Ercél'cit()~
z) Transcreve
so a portaria
do Ministério das Colóde 30 de Outubro
do corrente ano, publicada no
Diário do Gooêrno n. o .259, 2. a sério, de 3 do corrente

nias

mês :
Tendo subido a õste :Ministório O relatório elaborado
pelo governador
do distrito do Cubango, .DrA .Francisco
Martins do Oliveira Santos,
sôhre apuramento
da voracidade das argüições formuladas
perante a Sociedade
das Nações pelos americanos
Edward Alsworth Ross e
R. Molvillo Crumer, tendentes a demonstrar .gravos irregularidades
na pr atação do trubalho indígena, que elassificarum de actos de escluvagismo;
Constituindo
o referido relatório um valioso conj unto
de documentos
que, por completo,
anulam o valor moralo jurídico das citadas acusacõcs ;
Reconhecendo-se que o aludido governador prestou,
assim, um importante,
inteligente o relevuntíssimo serviço ao País o .nomeadamento
à administração
da colónia d<>Angola :
l\fanda O Govêrno da .República Portuguesa, pelo Ministro das Colónias, que no referido governador
do distrito do Cuhaugo,
capitão do quadro especial de infantaria (1 bacharel
formado em sciêncina filosóficas Fraucisco Martins do Oliveira Santos, seja dado público testemunho
de louvor pela milita dedicação, escrúpulo o
inexcedível
proficiõncia com q l10 dosem ponhou nq uela
missão, da qual foi incumbido
pelo Govõrno da mencionada eolónia.

12.o _ linislfri. da Guerra - f. a Direcção Geral- ~,. Ileparli~o
a) D0clnra·s(' qne ficam sem f('ito as doterminações
'insortus na Ordem do Exército n.O 21, 2.a s61'10, do CaIr-
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rente ano, que colocaram no batalhão de caçadores n. 02,
como comandante e segundo comandante, respectivamente o coronel de infantaria Henrique Alberto de Oliveira e o tenente-coronel da mesma arma Alberto Pinto
Tasso de Figueiredo, devendo os mesmos oficiais ser
considerados como colocados pela referida Ordem como
segundo comandante e adjunto do referido batalhão.
b) Declara-se que fica sem efeito a parte da determinação inserta na Ordem do Exército n.? 22, 2.a série,
do corrente ano, que colocou no batalhão de caçadores
n. o 2 o coronel de infantaria Henrique Alberto de Oliveira.

c) Declara-se que o tenente de infantaria Luciano Gomes Martins Cardoso, que pela Ordem do Exército
n.? 22, 2.a série, do corrente ano, foi colocado no distrito de recrutamento e reserva n.? 12, pertencia ao extinto 2.° grupo de metralhadoras e não ao batalhão de
caçadores n. o 12, como por lapso foi publicado.
d) Declara-se que fica som efeito a parte da determinação inserta na Ordem do Exército n. o 22, 2.& série,
do corrente ano, que truasferiu para o regimento do infantaria n. o 18 o tenente do batalhão do caçadores
n. o 9 Agostinho Seguro Pereira.
e) Declara-se
que fica sem ofeito a determinação inserta na Ordem do Exército n." 22, 2.a série, do corrente ano, quo transferiu para o regimento do infantaria n. o 13 o tenente de infantaria, adido ao quadro Silvino Jos6 de Carvnlho, e bom assim que deve SOl' considerada pelo pedir a transferência que o mesmo oficial
teve para o citado rogimento de infantaria n." 13, pela
Ordem do Exército n." 21, 2.& série, de 23 do Outubro
findo.

f) Declara-se quo é capitão e não tenente o oficial
de nome Francisco Rodrigues Pereira, que por determinação inserta na Ordem do Exército n, o 22, 2. a série,
do corrente ano, foi transferido para o regimento de infantaria n. o 21.
9) Declara que, 'nos termos do artigo 14.0 do decreto
n." 12:162, de 21 do Agosto do corrente ano, os majo-
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res de infantaria, Alexandre de Paiva Faria Leite Brandão, Jaime Vítor Ribeiro de Meneses e José Holbeche
Correia de Freitas, chegaram à sua altura para entrar
no respectivo quadro.
h) Declara-se que, nos termos do artigo 14.0 do decreto n." 12:162, de 21 de Agosto do corrente ano, os
majores de infantaria, Luís Maria Salema Mousínho de
Albuquerquo e Francisco Nunes Claro, ambos no quadro do comissões e Ciríaco José da Cunha Júnior, adido,
em serviço no Ministério do Interior, teriam dado entrada no respectivo quadro se não estivessem nos referidas situações.
i) Declara-se que é capitão e não tenente o oficial de
nome, Júlio Caldeira Leal, que, por determinação inserra na Ordem do Exército n.? 22,2. série, do corrente
ano, foi colocado no distrito de recrutamento o reserva
n.? 23.
11

j) Declarn-se que é tenente e não capitão o oficial de
nome Munuel Joaquim da Trindade, qUE',por determinação inserta na Ordem do Exército n. o 22, 2. li série, do
corrente ano, íoi transferido do distrito do recrutamento
e reserva n. o 23 para o regimento de infantaria n. o 23.
k) Declarase
que deve ser considerado como colocado no regimento de sapadores mineiros n. o 2 e não
no batalhão do ponteneiros, como consta da Ordem do
Exército n." 19, 2.11 série, do corrente ano, o tenente do
quadro <ln. arma de engenharia António Pires de Carvalho Júnior.

l) Declaru-se

que devo 801' considerado colocado na
da Arma do Engenharia. como chefe do depósito ~eral do material de engenharia, e não no comando
de engenharia do govôrno militar de Lisboa, como
consta da Ordem do Exército n.? 19, 2.& série, do corrente ano, o tenonto-coronel do 'luadro auxiliar dos serviços do engenharia António Francisco Romba.
Direcção

m) Declare-s que a colocações no Depósito Geral de
Matoria] de Guerra, referentes ao toncnto-coronol do artilharia Alborto Ferreira Pinto Basto, e major da mesma
arma Acácio Augusto Correia Pinto, e publicadas na
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presento Ordem da Exército, daV:GIDJ sou coasideradae
CODW tsndo sido publicadas
na O,·dám da &cél'aito n." 22,.
2. a série, de 6 do corrente mês.
n) Declara-se que ó José Teles da Silva Palhinha e
não João Teles da Silva Palhinha,
o innonro do extinto
regimento
dtJ artilhariu n. ° 8, a quem, por" decrete de 2f}
de Setembro último, publicado
na Ordem do Exé7'citlJl
n." 19, 2.11' série, de 30 do mesmo mês, foram concedidas as vautngens· do § único do artigo 6. ° do decreto
n.? 5:5'7D, de 10 de l\faio de HH9, modificado pela ler.
n.? 1:039-, de 28 de Agosto de 1920.

o) Doclara-so que 6 Mátio Augusto de Assunção Mare não Mário Augusto do Assunção 1\1:00080S, o tenouto do artilharia, no quadro da arma, a quem por decroto de 25 do Setembro
último, publicado na Ordem do
Exército n.? 19, 2~:lsério, de 30 do mesmo môs, furam
concedidas as vantagens do § único do urtigo G.° do decreto n.? 5:570, do 10 do Maio de 1919, modificado pela
lei n.? 1':039, do 2'8 de Agosto do t920.
quos,

p) Declara-se

que (, Rodrigo Brandão Guedes Pinto
Brandão
Mendes Pinto o nome do tononte do quadro ela arma do infantaria. a quom por docreto do 9 do Outubro último publicado no, Ordem da
E,rército n.? 21, 2.B sério, do corrente ano, fortim concedidas as vantagens
do § único do artigo 6,° do decreto
n. ° 5:510, de 10 do Uaio do 1919, modifieado pela loí
n." 1:039, do 28 do Agosto de 1920.

e não Rodrigo

q) Declara-ao quo devo SOl' considerado como colocado
no lugar do sub-chr fo do distrito do rocrutumonto
(I 1'0sorva n. o 13, o major do rogim nto de infanturia n. ° ()
António
FOrU:1illdoH Varã.o colocado no Ilh'SIllO distrito
})or dotcl'ruillaA:ão iU.llOlia na Ordem do E,rérGÍta D.O 22,
2.· sério, do C01'rollt ano.
r) DecLlI'ars6 que dm'o SOl' eOIlHidorado· l'omo coloctado
no lugar do chofo do iliHtrito do rocrutamento
o rOHorva.
n.O 22 o não no de sub.chdo como const:~ da Ol'r/em do
E,L'él'r./to n..O 22, 2.& a'rie,
do corront
114 o Q major do
l!l'gimonto do infantaria
11.° 20 Jos~ l!'r:Ulcitlco PireI> do.

Oar!llJO.
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8) Declara-se que foi mandado prestar l'6orvi.ço na Escola MilitM· do .Avia ão, o tenente de infantaria, em disponibilidade,
Má.rio .Alberto Soares Pimeatel.
t) Vencimentos que nos termos da Iei n.? 1:668 de 9
de 8 tembro de 192-1, competem aos oficiais om seguida
mencionados, transferidos pura a situação do reforma
pela Ordem do Etcércii» n.. o 19, 2.:J.série de .30 de Se.
tembro do corrente ano:
Cnpitão do infantaria, António Ilcrmonegildo Afonso:
127610, sendo pensão de reforma 12j600, 0,14 por
cento 2~10.
Capitão do .infantarin, João Alves Forreína : 8M.14,
sendo pensão do reforma 84:0-1, 0,14 por conto 160G.
Capitão do infantaria
Duarte
Ferrori
do Gusmão
Sousa Fraga, .131tS81, endo : pensno do rcfomia 129~81;
0,1-1 por Ct nto 2t$, tem dois aumen tos do :10 por conto
sobro o sôldo,
Tenente de infantaria, João GO!lH'S Tojal : 81611,
sendo pensão dr reforma 79845, 0,14 por conto 16üü;
tem 1 aumento do 10 por conto sõbro o soldo.
'I'enonto lo infantaria) ..António .Joaquim: 130~ü(),
sendo pel1Hito do reforma 129651, 0.14 pOI' cento 16-15;
tem 1 aumento IlP 10 por cento sõbro o sõldo.
Tenento do infantaria, Francisco Cerqueira Moroirinhas : 110tS97, sondo P \ll~t o (1(· roforma 11 M36 j 0, t4
por conto 5t5Gl j tom 1 aumento de 10 por cento sobre o
sOldo.
Tenente do iufantaria, Alberto Jlonriquo de F'igueiredo 74:5, sondo: pensão do reforma 73;518; 0,14 por
conto 158:3.
A lferos do infantaria
com a patente do tenente, ..A.wxandro do Oliveira: 69561, sondo pensão de reforma
66!S 1; 0,1-1 por cento 2i'80; do vencimento total 661)6
silo pelo Ministé rio das Colónias...

11) Vonciwmto
que nos :tt rmo da Jei lJ..O 1:G08 d 9
do Set mbro do 1924, competem
o oficial em 81:.guida
moncionado
trnn foríd para
situa 'ão de :solH\rlulo do
soniç:o p('l~ Ordem ao E.rél·(ito 11.° 19, 2.A sério, do 30
do Sptrmbro do corrento anO:
Tent'llt milic.iano de iufautal'i·
Jo' Jo.aquim Cloment Rodr~uo
50677, sendo: peu 10 de 2: ruOl'IU.a 5Ú1Sj
0,14 1)01' cpnto Ir;-;, tem um aUlUollto d~ O p<iTl' cen..to
sObro o sOldo.
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v) Declara-se
que foi mandado
prestar
serviço no
batalhão
de automobilistas
o capitão do serviço de administração
militar,
na disponibilidade,
Eduardo António Monteiro.
x) Declara-se
que a passagem
ao quadro de comissões dos capitães
do serviço de administração
militar
João Domingues
Peres e Eduardo
Rodrigues Neto de
Almeida, inserta Da Ordem do Exército n." 22, 2./l série,
do corrente
ano, deve ser considerada,
para todos os
efeitos, referida a 30 de Setembro
do corrrento ano,
visto os referidos oficiais terem sido colocados no Depósito Central de Fardamentos
pela Ordem do Exército
n." 19, 2.a série, do mesmo ano.
y) Declara-se

que foi mandado
prestar servico na
da 2. a Direcção
Geral do Ministério da
Guerra o tenente do serviço de administração
militar,
na disponibilidade,
Alfredo César de Brito.

5. a Repartição

qU{l foram mandados prestar serviço no
de Fardamentos
o capitão do serviço
de administração
militar Francisco
Caetano Dias O O tenente do mesmo serviço Francisco Dias Bernardo, ambos na situação de disponibilidade.
z) Declara-se

Depósito

13.

Gernl

°-

Minislérioda Guerra_. L a DirecçãoGcral- 2. II Reparlição

a) Doolara-so
lhão

que deixou de prestar serviço no batan." 4 o tenente do infantaria,
na disJósino da Costa.

de caçadores

ponibilidudo,

b) 'I'ondo sido agraciado pelo Govêrno Franc s com o
grau de cavaleiro da Legião do Honra o capitão da aeronáutica
José Pedro Pinheiro Correia,
é-lia> permitido,
em conformidado
com as disposições do rogulumouto das
Ordens \lilitll1'es Portuguesas,
aceitar aquela mercê e
usar as respectivas
insígnias.
o major pilõto aviador
da acroadido militar
cm Parle, Alberto
Lolo Portela obteve em 26 do Set m bro do corrente ano
o brecet do observador
om balão cativo, <luo lho foi conc) Declara-se
que
náutica,
actualmente
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cedido pela comissão de exame dos documentos
do candidatos
ao diploma de observador
em balão cativo do
Ministério da Guerra Francês.
d) Vencimentos
que, nos termos da lei n.? 1:668, de
9 de S tembro de 1924, competem aos oficiais em seguida mencionados,
transferidos
para a situação de reserva por esta Ordem do Exército:

Coronel

de infantaria

José

Augusto

Falire

da Rosa,

55ti,s1O, sendo: pensão de reforma, 29M; 0,14 por cento, 80!S10; lei n." 1:332, 18M; do vencimento
total,
237M8 são pelo Ministério das Colónias, sendo Moçambique a última província onde serviu, e 320tSG2 pelo Ministério
da Guerra. Tem' um aumento de 10 por cento
sobro o sõldo,
Coronel
de artilharia
Alexandre
Augusto
'I'erry,
471634,
sondo : pensão <1(1 reserva, 335M8; 0,14 por
cento, 21tS60; lei n.? 1:332, 114~:.?6; do vencimouto total 109~S6U são pelo Ministério das Colóuias, tendo servido na província do Moçambique,
e 3üló74 pelo Ministério da Guerra. Tem dois aumentos
do 10 por conto
sõbre o soldo.

e) Vencimentos que nos termos da lei n.? 1:GG8 do 9
de Sotombro de 1H24 competem aos oficiais em seguida
mencioundos , transferidos
para a situação do reforma:
Pela Ordem da E.urcita n.? 19, 2.a série, do 30 de
Setembro do corrente ano:
C'apiuto de infantaria
~fl\rio Natal do Prado Coelho,
9M.t8, sondo : pensão de reforma, 92650; 0,14 por conto, ~é98. Tem um aumento
de 10 por cento sobro o
sõldo.
apitão de infantaria Porfírio Alvo de Ataído Pimenta, 21:.!6ô8, sendo : pensão do reforma, 1826f)0; 0,14 por
conto,
76; lei 0.° 1:;3:~:3, 20632. Tem um aumento de
10 por cento Obro o sõldo.
\tpitào
de infantaria
Augu to da Silva Soto 'Iaior,
17 '34,
ondo : p<,n!'ilo de roforma, 1()i ,$;)0; 0,14 por
couto , 3 9 . lei n." 1:;3:32, 6;>86. Tom um aumento de
10 por c: nto sõbro O sõklo ,
apitão do infantaria Augu to ~filh iro, 137608, sendo:
peli ao do reforma, 1341508; 0,14 por cento, 63.

,

f) Dcclara-so qu , no termos
croto n.? 12:162, do 21 do Agosto

tio artigo 14.° do dedo corrente
ano, o

I
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coronel J aime ~a:r. e os capitães Manuol Gomes, Leonel
Neto Lima Vieira, José Maria Correia Cardoso,
Fernando Dinis de Aiala, Eugénio Rodrigues Aresta,
Ianuel Inácio da Encarnação,
Mário Júlio Jardim da Costa,
Joito Pinto Ribeiro,
JJosé Mataus, Salvador Nrmes 'I'oíxeiru o Henrique 'Matos da Fonseca Serru, iodos de infantaria, chegaram à sua altura para entrar nos respcetivos quadros.

1/) Declara-se
que, nos termos
creto u, o 12:162., de 21 do Agosto

do artigo 14.0 do dedo corrente ano, os
capitães de infantaria,
Alberto Alvim Leal, no quadro
de ocmiesões
o José .MMdo.s Silvestre,
adido, teriam
dado entrada no respoctivo s quadro se não estivessem
nas referidas situações.

h) Declara-se
que não devo ser eonsidcradn pelo podír 11. trunsferôncia
para o grupo do batnrias de artilharia a cavalo do tenente
do gruI)Q do artilharia n. ° 24
Alfredo da Sil Vil. Barreto do Carvalho,
a q U0111 so refere
a determinação insorta na Ordem do &éJooito n. o 22,
2.11 sério, do correu to ILUO.
i) Declara-se que
donrtigo'Ü.o

1111

do decreto

vnntngens -de que truta tO.§ único
n.? 0:570,

de 10 de Maio dI) HHü,

modificado pela loi D.O 1:0:39, ele 28 de Agosto de 19.:.?O,
concedidas aos tcneutes Joaquim Valadaros, no rogímonto ele infantaria n, ° 9, Mano I Vicente, no regimento
de infantaria
n.? 11, Joaquim
Maria Pinto Poroiru do
Veseoucelos, no regimento do infantaria n.? 19, Francisco

da Costa,

no regimento

de infantaria

D.O

24, .João

dos Santos

Aboim, no hutalhfto elo caçadOr(\K 11.° :12 o
Hermógonos
Ovillio, rul. g'lllarda n.acionul I'opuhliC!3.1l11,silo
<loru:aclAs d sde 13 de 3ulho último, e não deselo 20 do
De~emblro do nno findG, QlllO por laJM'lofoi publicado
a
Ordem elo Exército n. o 22, 2..11 sérw, cio eorren'ie ano.

no

j) !Declara·se qlle -fica som e.t
li. trtUlBii rência publicada na Ordem do E:-drt ito ~ o 22, 2. ti séri , (II)() do
Novembro do corrente ano, do cnpitJLo elo r~gim nto do
illifuntarÍn n.O 12 Jol.o li'or.nudos :Bu:r.ll.MS pur.a O rogimento de iufaoturÍ.a li.o õ.
k) Deelllra.se quo dc\'I' fiel' cQ1Isid"'rado como olocado
.110 logar de instru.tor nu. iliar de giwnúsfica e nno como
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como consta da. Ordem do E:r:érdo corrente a o, o tenente mili-

ciano de infantaria. do quadro
mos Salgueiro Rego.

especial

Joaquim

do Le-

l) Declara-se
quo devo ser considerado
como colocadono lugar d com ndante do batalhão
de m tralhadoms
n. o 2 o não no d segun do eeurandante, como const da.
Ordem do E ército n. o 22, 2. a séri 1 do corront
ano o
tenente- coronel de infant ria. Pr nciseo MtU'tins Fonroira,

111) Vencimento a CJ.1l0 tom direito o oficial abaixo mencionado que pela. Ordem do E;rército
n," 19, 2.a série,
de 30 de Setembro
do corrente ano, passou á. situação
de reforma
nos termos do artigo 5.0 do decreto com
fõrçn do lei n. o 12:018, de 2 de Agosto último.
Coronel médico Carlos Alberto
Lopes do Almeida,
231647.
n) Rectificados
so publicam
o. vcncimuntos
nos termos da lei n. o 1 :668, di> 9 de Setembro
do 19:?4, a que
tem direito o oficial na situuç] o de reserva em se guida
mencionado,
('TIl
ub titut fio dos quo lli fóraui arbitrado,' pela OI'({O/l do E,T'(>rcito n.? 7, 2.a série, do 1925:
npitão João Avelino F 1'1' irn, 412Ml, s ndo 2:?5tl82
pelo ~{ini~tório da. Colónír
t 18übóO p lo ~lillist(>rio
da Guerra;
tom 1 aumento de lO por COIltO sobro o

soldo.
o) Declara S0 que, de harmonia. co
o disposto no
§ 1.0 0.0 artigo 1.0 <lo reculam mto o programa do concurso p, r. proviuiento
de va eatnrns do nlferes farmaeõu tico. do quadro permanento,
aprovado
por decreto
n." :54G, do :20 de on'm~ro do. 10:22, ::;0 acha. aborto

x

concurs o por c p ço do trintn dias, ~l contar de 25 do
corrente
mC'.-, para admi . ão ~10 alI' 're8 no quadro permnnente dos ollciais farmacêutIcos
do cxél'cito, para proenchilIH IItO das V:lcaturas 0.-i8tentes e ainda das quo
0<'01')'('1'
111 dllrullt
1l1'l1 ano, a contar
da datn. da aprova~ào do concorrentes.
Alldidat
d
r[o dirigir os
u r qu rimentos
à 4. A I ('parti • o ~ Dir
; o do ~ol'vi~o d, Saúde :\lilital', pl'la
vila comp t nte. , de modo quo ali l ntrnm
nt' ao íltimo dia do pr :zo J concur~o, in truído
COIU
os s('gllint s d ('nnH nto. :
1.0 Carta do farmncCmtico por qualquer unh'cl'sidaue,
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faculdade ou escola legalmente
autorizada
a ministrar
O
ensino de farmácia em Portugal.
2, o Atestado dos chefes sob cujas ordens tenham servido, tanto sob o ponto de vista de competência
profissional como sob o ponto de vista de comportamento
militar.
3 o Certidão de idade pela qual provem não completar 35 anos até 31 de Dezembro do corrente ano.
4.0 Atestado de bom comportamento moral e civil passado pela autoridade
competente.
5.o Certidão do registo criminal.
6. o Quaisq uer outros documentos que comprovem habilitações sciontíflcas ou serviços públicos.
a) Os documentos
a que se referem os números acima
mencionados
são originais,
mas podem ser substituídos
pelas públicas-formas
respectivas, depois de conferidas
na 4. a Repartição
da Direcção elo Serviço de Saúde Militar.
b) Terminado
o prazo do concurso e excluídos os concorrentes
que não tenham satisfeito às condiçõos acima
designadas
Oll cuja idoneidade
moral. civil e militar se
não vorifiquo pelos atestados o c!lrtificados também acima
designados.
serão publicados
no Diário do Gorêrno os
nomes dos candidatos
admitidos, sendo-lhes indicado o
dia e hora em que elevem compnrocer no Ilospital Milital' Principal.
a fim de serem submetidos
ao exame da
respectiva junta de saúde.
Os candidatos julgados incapazes não serão admitidos
às provas do concurso.
São quatro as provas quo tõm de prestar os candidatos 80S lugares do alferes farmacêuticos
do oxórcito :

1.a Prova

escrita.

2,a Prova do química e bacteriologia.
3, n Prova de farmácia gulénica ou de farmncognosia e
esteril izações.
4.& Prova oral.
A prova oscrita vorsará
sobre algum dos seguintos
assuntos :
Oporuções farmacôuticas,
métodos de oaterilização,
esterilizaeão
aplicada,
fermentos terapêuticos,
opotorapia,
soroterupia,
radioactividade
o fnrmacognosia.
O ponto para esta prova sorá tirado com vinte e quatro horas do antecodõncia
o
igual para todos os candidatos.
ó

2.' Série
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A prova ele química o bacteriologia constará de alguns
dos seguintes trabalhos:

1.° Análise qualitativa de uma mistura de duas espécies químicas inorgânicas.
2.° Uma investigação químico-legal.
3.° Uma determinação quantitativa em um medicamonto, alimento ou produto biológico.
4. o U fi exame bacterioscópico.
A terceira prova constará da manipulação de um preparado oficinal ou de uma classificação botânica, de uma
fórmula magistral e de uma esterilização.
A prova oral versará sõbre todas as provas realizadas, organização militar, em especial, serviço farmacêutico militar e composição do material farmacêutico de
campanha, podendo o júri fazer as preguntas que julgar
convenientes para avaliar da competência dos candidatos.
Aos concorrentes é permitido consultar os seus livros
de técnica operatória, mas somente durante o trabalho
prático.
O aviso para o inicio das provas será publicado no
Diário do Gooêruo depois de apurados os candidatos na
junta de saúde.
O candidato que depois de designada a hora para
prestar a sua prova não comparecer nos vinte minutos
imediatos marcados pelo relógio do edifício em que ela
deve ser dada, fica excluído do concurso.
A êste concurso são também admitidas 8S praças de
pré que provem posauir as habilitações legais.

14.0-lioistério

da Glerra.- La Dil'tcçioGeral-4.a Reparliçio

ond corados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1017:
Medalha de Ouro

Coronéis do serviço do ellbt~o maior Carlos Maria Pereira dos Santo e CarIo. Matins de Castro.
Major<,s do Infantaria : eJU orviço no Tribunuj Militar
Territorial do Porto, J oaq tlim Jerónimo Cordeiro do Brito
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Faria, e em serviço na guarda nacional republicana, Gastão da Silva Teixeira.
Capitão de infantaria, em serviço na guarda fiscal,
Henrique Alves de Ataíde Pimenta.
Medalha de prata

Capitães do serviço de admiuistração
militar Carlos
Domingos Nunes ê José de Sales Terreiro.
Tenentes: do batalhão de caçadores n.? 9 José Baptista Barreiros; do serviço de administração militar Artur Rodrigues de Matos, Ernesto Gustavo Arruda, Gaspar Marques de Olivoira, José Armando da Palma Graça
e José Gregório Gil; de infantaria em serviço na guarda
nacional republicana Joaquim de Freitas Oliveira Lima.
Regimento de infantaria n." 14

1.a companhia: primeiro sargento músico do La classe
n.? 81, António de Campos.
2. li companhia: segundo sargento n. ° 6:!8, Joaquim Domingos dos Reis e segundo sargento miliciano n.? 212,
Mário do S. Bento o Cunha.
.
5.a companhia: sargento ajudante n." 74, Afonso Henriques Baptista Campos.
Batalhã.o de caçadores n.' 7

1." companhia: seguudo sargento músico de 3. li classe
n, o 23, José Maria da Costa.
Grupo de batarias

de artilharia

a cavalo

2.3 bataria : segundo sargento n.? 435, António de Jesus Pires.
7.· grupo de companhias de administração militar

Companhia de subsistências ~ segundo sargento n. 0102,
José Garcia.
Seoretariado

militar

Segundo sargento n.? 252, Delfim das Neves.
Guarda fisoal

Companhia n.? 1: segundo
Sousa Alegria.

cabo n.? 2/221, João de

Medalha de cobre
Regimento de infantaria n.· 14

1.3 companhia: sogundo sargento músico de 2.' classe
n. n 73, António Leitão Jóia e segundo surgonto mú"ico
ele 3.:1 classe n.? 136, João Lopes Marinho.
'

2." Série
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Regimento de cavallL_ria n.O 11
segundo sargento n.? 188, José ~ar·

2.° esquadrão:
tins da Oosta.

Guarda nacional republicana
n. ° 6: 3.a companhia,
soldados
n. o, 1801
2:736. Carlos Augusto e 197/3:045, António do Carmo4. to companhia: soldados n. os 141/2:530, Benjamim Manuel Ranção ; 162/2:880, João Bernardino;
191/3:143,
Francisco
António Novais; 214/2:777, António José da
Silva;
229/3:093, Carlos Emílio da Cruz Gomes; 231/
3:170, António Joaquim Rodrigues;
251/3:036, Alberto
Augusto;
272/2:716, José Joaquim Redondo; 291/3.086,
Manuel Bornardino ; 331/2:738, Augusto César Torrão
e 335/2:894, Luís Eugénio.
Batalhão

Guarda fiscal
Companhia
de Jesus.

n."

15.0-lioislério

1: soldado n." 75,2D5, Avelino Gomes

da Guerra-a,a

DirecçãoGeral- 8,' Reparllçao

a) Doclara-se
que o capitão de infantaria,
director interino do Arquivo Histórico :\Iilitar, Júlio César Augusto
Gomes, que pela Ordem do Exército n." 20, 2.'1 série, de
[) de Outubro do corrente ano, passou h situação de reforma, continua desempenhando
as mesmas funções.
Declara-se,
nos termos do artigo 18.0 do regulameato do Arquivo Histórico Militar, que pelo comando
g irul da gu~rda nucio,nal republicana
foi oferecida ao
b)

mesmo ..\rq1l1\"o:t
oguíutc obra:
Guarda ((rançada, conferência realizada em :26 do Dpzcmbro do 19~5 pelo alferes Ernesto Maria do Passos.

?~

c) Nos terrnos (~O,§
do artigo 3,0 do rogulamonto
da Biblioteca do ~lIUJ~lcno da Guerra declara-se que mi
esta<:õcs o indi\'!duo' abaixo mencionados ofereceram 1\
}l10S111a Biblioteca as publicuçõos
que se indicam a S('guir :
Comando

ela guarda

nacional

republicana:

Colccçao de ordens e circulares

llente (1925).- Lisboa,

de execucao perma1926.- (1 vol., 2 ox.),
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Oombote nos pontos de apoio.- (Conferência).-Te.
nente A. A. de Morais da C. Florido.- Lisboa,
1926.- (1 folheto, 2 ex.).
Guarda avançada. (Conferência).- Alfores E. M. de
Passos.- Lisboa, 192G. - (1 folhoto, 2 ex.).
Relatório da gerência do Montepio da Gual·da Nacional Republicana, referente a 1925.-Lisboa,
192G.- (1 folheto, 2 ex.),
Ministério das Colónias:
Uma viagem através das colónias p01·tuf}uesas.-A.
A. G. de Morais e Castro e A. Pereira Cardoso.- Pôr to, 1926.- (1 vol., 2 ex.).
Tenente
Silva:

de infantaria

n. o 8 Francisco

Cardoso

e

Oolecção de decretos e 'regulamentos da Regência da
ilha Terceira.-1.°
O 2.a séries.-1830-1834.Lisboa, 1834.- (2 vol.).

1(j. o -

Conselho de Recursos

Editos de trinta dias

Pelo Consolho do Recursos correm éditos dr trinta
dias, a contar da data da presento Ordem, citando os
oficiais abaixo designados, pura, na qualidade do recorridos quo silo, apresentarem, querendo, contestação num
processo que no mesmo ponde e em quo Francisco ~1aria da Silva, tenente do cuvalaria, recorre por KO considorar ilogalmento preterido na promoção ao pósto do capitão. Os recorridos, bom como seus reprpsoutantos legais, têm vista do processo na Socroturia do mesmo
Conselho.
Recorridos:
Capitães de cavalaria : António Mondc>sJúnior, :nI:írio
Rodolfo Revisioni Ramires, :\fanucl Venâncio Doslaudes
o David dos Santos.
Éditos de oento e oitenta dias

Pelo Conselho do Recursos C01Tl'Ul óditos de couto
e oitenta dias fi contar da data da presento Ordem citando

I
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os oficiais abaixo designados, para, na qualidade de recorridos que são, apresentarem, querendo, contestação
em dois processos que no mesmo pendem, e em que Abel
Henriques Sêco e Martiniano Homem de Figueiredo, capitães do serviço de administração
militar, recorrem por
se considerarem ilegalmente preteridos em antiguidade
pelo facto de haverem sido colocados, na escala do
acesso, ~\ esquerda do capitão do mesmo serviço Jaime
Rebêlo Espanha. Os recorridos, bem como seus representantes legais, têm vista dos processos na Secretaria
do mesmo Conselho.
Recorridos:
Capitães do serviço de administração militar: Manuel
Alves Morgado, Henrique Augusto Cesário, Joaquim
Rodrigues Lapa, Raúl Vito da Mota Cerveira, Alfredo
Marques de Mendonça, Fernando Vasco da Silva Chichorro, João Domingues Peres, Jácome Alves Duarte,
Francisco da Nóvoa, António Álvaro dos Santos Pereira, António Maria Pinto Salgueiro, Horácio de Oliveira Marques, Eduardo Rodrigues Neto de Almeida o
Jaime RebOlo Espanha.
Obituário

1925
Julho

»

Capitão médico. miliciano, Francisco António Alves de Azevedo.
23- Coronel reformado, Francisco Asais da Costa Cabral.
H-Capitão
médico miliciano Avelino José Vieira.
21_ Mn.ior de infantaria Luís de Santa Bárbara e San-

~

2!l-

Agosto
Outubro

20-

to •.
'l'encnte-coronel
reformado, Francisco Gouçalvo«
l{pbordão.
"
31- Capitão, reformado, Luís Alberto.
Novembro 1- 'l'enente de cavalaria, Manuel Guerra.
"
4 - Coronel reformado
J osé Narciso Antunes de Andralie Jt'lnior.
'
"
7 - COT?nel na bituação de reserva, Joaquim António

Dias.

RectifiCQ9ões
Na Ürden; do EJ'ércit~ n.s

11, 2." série.

do corrente

ano, p.

45~,

1. 10, ond(· sr. ln: «terl'Clra vez», deve ler- c, «quarta vez» j l. 12,
onde se lu: _curollel-, d ve lpr-s.c: ((major. j 1. 1:1, 011(1(' tiO I;': :
"algarbmo

ali, deve

Ier-se : .algutlbUlo

1».
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N a Ordem do Eeército n.O 21, 2." série, do corrente ano,
p. 861, 1. 18, onde se lê: «para preenchimento de vacura no respectivo quadro», deve ler-se: «por estar ao abrigo do artigo 1.•
do deereto n.s 11:214 de 30 de Outubro de ano ândo» j P: 875, 1. 1,
onde se lê: ,,12», deve ler-se: «22».
Na Ordem do Exército n.s 22,2.· série, do corrente ano, P: 910,
1. 15, onde se lê: «de Artilharia noOh, deve Ier-se : «de Cavala
ria no· IS".

António Óscar de Fragoso Cm'mona.

Está conforme.

o Ajudante General,

MINIST~RIO DA GUERRA
31 DE DEZEMBRO DE 1926

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

publioa-se ao exérolto o seguinte:

1 ° - Decretos
IlUislério da Guerra - t. a Direcção G,'ral- t,a Rcparlição
Usando da ft culdade qUfl m confere o n." 2.° do artigo 2.0 do decreto n." 12:740 de 26 do Novembro do
corrente ano, sob proposta do ZlIinistro da Gu rra : hoi
por bem decretar q"14L', nos termos da lei n. o 1 :817, de
12 de Agosto do 1\:)25, e decreto n,? 11:807, do 30 de
Junho, também do corrente ano, se pagno o subsídio
mon al de 6 a D. Maria Oristina Borges de Oastro
O D. Maria Eduarda
da Conceiet o Borg s de Castro,
órfã' do major reformado Eduardo Ferreira Borges de
Cu tro ; D. Mariana Angélica Correia da Cunha ROgo
Chaves, viú va do gen(\rnl reformado António Augusto
Chaves ; D. Maria Júlia
iixus, õrfã do al feros de infantaria Flaviano António
eixas o a D. Brilhantina Maria do Patrocínio (1, Sousa
I'UZ, Alicio Maria do Patocínio do Sousa Cruz
Brilbantlnc Maria do Patrocínio
do Sousa Cruz, órfãos do major do quadro do reserva
Alberto Aníbal Píuto de Sousa Cruz.
O Ministro da (1 ucrra, assim o tenha entendido e faça
,'('cutar. Paços no 00\'01'no da RI pública, cm 2"* do
Dozombro
<1(> 1\12G. -.lll(óllio
ú.~car de Fraqoeo Caro
mona -Abílio .Augusto Valdêe de Pa.Y 08 e Sousa.
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Usando da faculdade que me confere o D.O 2.° do artigo 2,° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro do
corrente ano, sob proposta do Ministro da Guerra: hei
por bem decretar que, sejam anulados os decretos que
concederam o subsidio mensal de 61$, nos termos da lei
n. o 1:817 de 12 de Agosto de 1925, a D. Berta Ester
da Guerra Quaresma, D. Maria do Rosário Monteiro de
de Freitas o a D. Ana Roeu de Almeida Bossa, por torem
cessado as causas que deram motivo á sua concessão.

O Ministro da Guerra, assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da, República em 24 de
Oscar de Jiragoso CarDezembro de 1926.-António
mona- Abilio Augusto Valdês de Passos e Sousa.

Minislério da herra - P Direcção Geral- 2. ' Repartição
Usando da faculdade que me confere o n. ° 3. ° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta do Ministro da Guerra : hei por bem
decretar que seja reintegrado no exército o ex-alferes
miliciano de cavalaria Carlos de Brissac Novos Ferreira, que havia sido demitido a seu pedido por decreto de
26 de Novembro de 1915.
O ~inistro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 31 de Dezembro de 1926.-ANTÓNW
OSCAR Dll: FRAGOSO C.ARMON.A.'-·-Abílio

Augusto Valdee de Passos e Sousa.

2. o - Por decriltos de 29 de Novembro findo:
lioislério da Gllerra - f.a Direeção Geral
Exonerado de ajudante general
de Lemos.
Ajudante general, o general
Aguiar.

o general José Pedro
António

Teixoira

de

Supremo Tribunal Militar

Exonerado do vogal O general António Teixeira de
Aguiar.
Vogal, o general José Pedro do Lemos.
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3.°_ Por decretos do 4 do corrente mês:
lIiaislério da Guerra - I. a Diretçio Gcral-

.
Concedidas

2,&

8cparliçlo

as vantagens de que trata O § único do
artigo G.o do decreto n.? f):570, de 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920, a
contar de G de Maio do 19~õ, ao tenente de infantaria,
reformado, João Gomes Tojal, ficando nula e de nenhum
efeito a parte do decreto de 11 de Julho de 1925, que
lhe concedeu as mesmas vantagens.
Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo G." do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919,
alterado peh 1 i n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920, a
contar das datas que lhes vão indicadas, aos oficiais do
serviço de administra ão militar ao diante nomeados:
A contar do 1 do ovembro do corrente ano, aos tenente s-coronéis Francisco Homem de Figueiredo e Honorato Lúcio da Silva Morais e nos capitães Adriano
Joaquim de Carvalho, Álvaro Manuel Humberto Roiz
Cepcda, António da Cunha Osório Pedroso, Juvcnal Augusto Carreiro e Cláudio Augusto 'I'orres Silvu, por ter m completado os dois prim oiros 30 e os restantes 14
anos de serviço efectivo corno oficial.
A contar, respectivamonto, <10 2 e 9 do mesmo mês e
ano, aos tenente' milicianos Fernando Ramiro de Seixas
Maurity e José Rebelo do Magalhães, por torem completado 8 anos de serviço efectivo como oficial.
T

Separado do serviço

Tenente do hatalhão do caçadores n." 12 Artur dos
Santo'
'dorico, nos termos do artigo 158.° do regulamento do disciplina militar.
Regimento de infantaria. n.O1

Tenente, os alforc Pompeu da osta, António Maria
Cm-taxe Júnior e Manu 1 Rodrigues Mil-Homens, contando ao antiguidad
do do 1 do corrente mês,
Regimento

de infl\ntaria. n.· 2

'I'onontos, o ulferr • Ianuel Forr ira o Francisco AIvos Vilela, contando a nntiguidad desde 1 do corrente
mós.
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Regimento de infantaria n.· 3

Tenente, o alferes António Lopes,
guidade desde 1 do corrente mês.
Regimento de infantaria

contando a antin.· 4

Tenente, o alferes Joaquim do Sacramento Costa,
contando a antiguidade desde 1 do corrente mês.
Regimento de infantaria n,O8

Tenente, o alferes José do Egipto Pereira Veiga, contando a antiguidade desde 1 do corrente mês.
Regimento de infantaria

n.· 10

Tenentes, os alferes Júlio Augusto de Sá e Serafim
Cardoso Pimenta, contando a antiguidade desde 1 do
corrente mês.
Regimento de infantaria n.· 14

Tenente,
antiguidade

o alferes José Mateus Júnior,
desde 1 do corrente mês.
Regimento de infantaria

contando a

n.O 16

Tenente, o alferes Francisco dos Santos Coutinho,
contando a antiguidade desde 1 do corrente mês.
Regimento de infantaria n.· 19

Tenente, o alferes António de Pádua e Silva, contando
a antiguidade desde 1 do corrente mês.
Regimento de infantaria

n.s 20

Tenente, o alferes José Nogueira, contando a antiguidade desde 1 do corrente mês.
Regimento de infantaria n." 23

Tenente, o alferes Avelino Aguiar Câmara,
a antiguidade desde 1 do corrente mês.

contando

Regimento de infantaria n.O26

Tenente, o alferes Agostinho João do Sousa Marques,
contando a antiguidade desde 1 do corrouto m is.
Batalhâo:de caçadores n.s 4
Tenente, o alferes António Fcrnandoa, contando a antiguidado desde 1 do corl'cnt€1 mês.

2.' Série
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Bata.lhão de caçadores n.s 8

Tenentes, os alferes António Bento da Silva e Manuel
Lourenço Novo, contando a antiguidade desde 1 do corrente mês.
Batalhão de caçador ea n.> 10

'I'euentes, os alferes Francisco

Sérgio Parreira e, com

a patente de tenente, Alfredo da Silva Gomes, coutando
.a antiguidade desde 1 do corrente mês.
Batalhão de oaçadores n.o 11

,

Tenente, o alferes Francisco José de Almeida, contando a antiguidade desde 1 do corrente mês.
Batalhão de oiolistas n.s 2

'I'eneutes , os alferes António Rodrigues Ferreira O João
António Baptista, contando a antiguidade desde 1do corTente mês.
Grupo de trem n.O 1

Tenentes: os alferes do serviço do administração militar, adido ao quadro, Henrique José Lopes, António
Francisco Camacho e Joaquim Augusto da Silva, contando a antiguidade, desde 1 do corrente mês.
Grupo de trom n.s 2

Tcnr ntos : os alferes do serviço de administração militar António Ventura e, com a paton te de temente António Agostinho, contando a antiguidade, desde 1 do
corrento mês.
Grupo de trem n.O 5

Tonentcs : os alferes do serviço de administracão militnr "Jlnouel Dias Vasconcelos e [':ugênio Reinaldo G onçal vos, contando a antiguidade desde 1 do corrente mês.
Regimento de oavala.rla n.· 1

Tonento, O alferes, adido ao qnadro, Francisco' da Encaruução Pereira, contando a antiguidade dosdo 1 do corrente m
Regimento de cava.laria n,· 3

Tonont , o alfcrc Joaquim Baptista, contando a antiguidade desd 1 do corrente m
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Regimento de oavalaria. n.· 8

Tenente, o alferes, adido ao quadro, José Duarte,
contando a antiguidade desde 1 do corrente mês.
1.0 grupo de esquadrilhas

de aviação "República»

Tenentes, os alferes de infantaria Manuel Matias Júnior e Joaquim Pedro Alexandre Borges, contando a antiguidade desde 1 do corrente mês.
5." oompanhia de saúde

Alferes médico miliciano, o aspirante a oficial médico
;miliciano n. o 29 da 1.11 secção de reserva do extinto
1.& grupo de companhias de saúde, Luís Antunes Fernandes, nos termos do artigo 430.0 do decreto de 25 de
Maio de 1911.
Guarda nacional republioana

Tenentes, os alferes de infantaria, adidos, Ernesto Ma.
ria de Passos e Amândio Augusto Durão Fialho, contando a antiguidade dosdo 1 do corrente mês.
Quadfo de oomissões

Tenente, o alferes do serviço de administração militar
António Cesário, contando a antiguidade desde 1 do cor.
rente mês.
Adidos

Tenentes, os alferes de infantaria, em serviço no Ministério das Colónias, José António de Lima e Carlos Alberto Cardoso do Amaral, e de cavalaria, om scrvico no
Ministério do Interior, Firmo Baptista Lúcio da Silva,
Manuol Marciano, Luís Elias Fontes Veiga e Manuel Peres, contaadô todos a antiguidade desde 1 do corrente
mês.
Tenente do serviço de administração militar, no quadro, Alcino José Pereira do Vasconcelos, nos termos do
§ LOdo artigo 60.0 do decreto 11.o 12:017, do 2 (10 Agosto
do corrente ano, por ter sido requisitado
p:1.1'tt dosempenhar uma comissão extraordinúria
de serviço nos tormos
do artigo 7.0 do decreto de' 20 de Novembro de 1914.
Reforma

Tononto do cavalaria, na Hitun<;lio de inactividade por
doença, José Luís de Amorim, nos termos do § único do
artigo 81.0 da carta de loi do 12 de Junho de 1001.
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4.°_ Por decretos de ii do corrente mês:
Concedida
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 0.° do decreto n." 5:570, d~ 10 de Maio do 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, do 28 do Ago to de 1920,
n. contar das datas quo lho vão dosígnadas, aos oficiais
de infantaria
cm eguida m mciouados :
Coronói : Joaquim Mondes Cabeçadas,
na 4.a inspecção do infantaria;
António Esquivel David, João Et\Wvão Águas, Júlio Jo 6 Laje O Abel Marinho Falcão, no
quadro
da arma;
J os '. Fruncisco Mendes do Passo, no
rogimento do infant ria n. o 1); Henrique Ribeiro do Al·
m ida, no regimento
de infuntaria
n.? 11; David Augu. to Rodrigu S (I :\lanu'I Leal do Magalhãe , no batalhão de caçadores
n, o 9; Carlos Carreira Peq nono o
António 80111<'8 Sousa Júnior, no batalhão de caçadores
0.° 10; Jerónimo Osório do Ca. tro, no distrito do recrutamento
o I' serva n.? 10; gruduado, Ilermouegildo
Rosado Saúde, adido no Mini ..tério das Colónias, o António J u. tino Ramo .., na situaçi o do res erva, d s<10 1 de
... ovombro do corrente
ano, por terem completado
O
tempo d
rviço fectivo como oficial, nece ário para
o spgundo aumento de 10 por c nto sõbre o soldo.
Tencnt s-coronéis : António Emílio Cortês, na guarda
nacion 1 republicana;
Fernando
Alvaro
do Alrm ida
Carvalho,
no quadro da arma; Júlio César Gil Iglosias,
no rt'gimcnto
do infantaria D.O 18; Afou o Henriques
Barbeitos Pinto, no batulhão do caçadores n. o 12; António AlIlad 'ti Rodrigue
de Sou a, no di trito dll recrutamento
ores
rva n." 18; gralluado, António Ferrcirn
... es, adido no Minístório das olónias, desde 1 do Novembro do corrente ano, por torem completado
o tempo
d sen'j(:o of ctivo como ofitiul, n c &slÍrio o }ll'iIlH'iro
para o s\'gnudo a.umento do 10 por c nto sohr
o sOldo
e os restantl'
p ra o primC'iro aumento.
Mnjon· : II nnquo de 11110. no quadro da arma; Caetano l~dll:mlo Fr('ir
de Andr:ul , no rpgimento de infa.ntaria n,O 1; Guilh rroo
orr ia do Aruújo, no rogimonto de infantaria
ll, o 10; Jerónimo
Oonl,;ulv fi IUbas,
no regimonto
ti infanta.ria n.O 12; Mário Constuntino
Oom <lo Vnlf', DO rl'gimonto ,h infl\utaria D.O 10; (' Manu pi da
ii\' Tpi. ira, no b t Ihão do caçadoros n. o 3,
dosd 1
o\" mbro 110 CQl'l"l'nto ano, por t 'rem cOlllpletad o tempo fi
I"\'i\:o f'cti\'o como oficial, Jle('c~:ál'io
ara o cgundo aumento de 10 por cento sõbr
o HOldo.

ue .'
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Capitães:
Miguel Francisco da Conceição Santos, Carlos de Noronha, Pedro de Andrade Pissarra e Gouveia,
Alberto Herculano de Morais, Virgínio de Azevedo Costa,
João Carlos Teles de Azevedo Franco, no quadro da
arma; Manuel Fernandes Costa, no regimento de infantaria n. o 5; J0110 Baptista d€' Araújo Leite, no regimento
de infantaria
n.? 10; Jaime Basso Marques, DO batalhão
do caçadores n.? 1; e José Francisco Faúlho Rasoilo, DO
batalhão de caçadores n. o 10, o segundo desde 1 do N ovem bro de 19:!5 e os restantes
desde 1 do Novembro do
corrente
ano, por torem completado o tempo de sorvico
efectivo como oficial, necessário pam. o segundo aumento
do 10 por cento sôbro o sõldo ; José Furtado Henriques,
no governo militar de Lisboa; Vergílio Vicente da Sil va,
no regimento
do infantaria
n." 2; e Anacleto Pinto na
Cunha e Paiva, no distrito de recrutamento
e reserva
n.? 9, desde 1 do Novembro do corrente ano; Manuel
Miranda
Branco,
no regimento
de infantaria
n." 10,
desde 1 de N ovem bro de 1925; Alfredo Ferreira
Esteves, no regimento
de infantaria
n.? 18, desde 1 de Novembro do corrente ano; Munuel Martins Bernardo Castilho, no regimento do infantaria
n.? 21; Eduardo António Santos Pereira e Octávio Câmara, DO regimento de
infantaria
n. o 23, desde 1 do N ovem bro de 1920; Inácio
Oarreira Gaspar Toixeira o Rodrigo Álvares Pereira, no
rogimento de infantaria
n. ° 24 ; Júlio Rodrigues da
Silva, no batalhão
de caçadores n, o 6; Manuel Gomos,
no batalhão
de caçadoros n. ° 7; Sebastião do Barros e
Cunha o Diamantino
Antunes
do Amaral, no batalhão
de caçadores n. ° 10; Joaquim Aureliano Soares da Silva,
no batalhão do metralhadoras
n.? 1. desde 1 de Novcmbro do corrente ano, por terem completado o tempo do
serviço ofcctivo como oficial, noceesário para o primeiro
aumento de 10 por conto sobre o soldo.
Tencntes : Josó Diogo Lourouco,
no regimento do infantaria n.? 1, desde 6 de Maio do 1925, ficando nula e
di' nenhum efeito a purto do decreto de 27 do Junho do.
ano findo, que lho concedeu as mesm aa vantugous ; Virgínio Manuel Mousinho Brngn, no rogimcnto do infantaria n.? 8; Alberto do Muiu Mendonça, no rogimouto ri
infantaria
n.? 19; Manuel de Faria \ .João Augusto Corroia de Gouveia,
110 regimento
do infantaria
n. o 2:3, os
primeiros
dosdo 13 do Julho do corrente ano c o último
desde 6 do Maio dI' 1925; Manne] N/tRcimento 'Vil'ira,
no regimento
de infantaria
n.O 24; António Augusto do
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Sousa, no batalhão de caçadores n. ° 10; Luis Emílio dos
Santos Seca, na guarda nacional republicana,
desde 13
do Julho do corrente
ano; Francisco
do Oliveira Coolho, no distrito do recrutamento e reserva n." 2, desde
6 de Maio do 1925, ficando nula e de nenhum efeito
.a parto do decreto de 20 do Junho do ano findo que lho
concedeu as mesmas vantagons ; Francisco Dias de Andrudo Pis arru, no distrito do recrutamento
reserva
n." 12; António Maria Poneda, Raúl Duarte Silva o Filípo Augusto
do Ó Costa, adidos no ~linist6rio (las Colónias,
desde 13 de J ulho do corrente ano, por terem
comhletado
o tempo de serviço efectivo como oficial, necossário para o primeiro aumento de 10 por cento sobre

°

o sõldo,
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, d0 10 do Maio de 1919,
modificado pela lei D.O 1:0;39, de ~8 do Agosto do 1920,
a contar da data que lho vai indicada, aos oficiais abaixo
mencionados:
Capitão chefe do música António da Rocha, do batalhão do caçadoros D. ° 2, desde 1 do Novembro do 1924,
e tenente chefe do mú ica João Francisco
Nunes, 00 regimonto de infantaria
n.? 2, desde 13 do Julho do corrente ano, por torem completado
o tempo do serviço
efectivo como oficial, necessário para o primeiro aumento
do 10 por cento sõbre o soldo.
I

Concedidas
as vantagens do quo trata o § único 110
artigo 6.° do dccr to n.? 5:57n, de 10 do Maio do 1919,
modificado pela lei n." 1: )39, do 28 de Agosto do 1920,
a contar das datas que lhes, ão dosignadas,
aos oficiais
de artilharia
om seguida moneionados :
T nontc-coronol
João do Azevedo Monteiro do Barros,
no r('~irnl'llto tio artilhnria
n." 6, dl'slll' 1 do Dezembro
do 1925, por tor completado o tempo (lo serviço l'f(' ·tivo
dr-sd n sua promoção a tcnr nto. n.-cossário para o primr iro aumento dI' 10 por C(\lItO sobro o soldo ; tonontos ,
Aníhal Afr« ..'OZI\R, adido, no Ministério
das Colóuias,
dl'Slh, l:l de .Jnlho II, lH23, o João dos Santos I1farC[ucs,
no I'xlinto rl'~illl(lnto ti ObUR('!'I 111' (';lmpunha, dl'sdo 1 de
Outubro dI' 192:), por 1<'1'<'111 ('ompl<,tado o tC'mpo de sorviço
ef('divo COIllO oficial, nC'(,I'~Rftl'iopara o primeiro aUllHl:lto
do 10 por conto sOhro o ROIdo; tcncutl'S milicianos Ma-
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Carvalho,

no regimento de artilharia
do corrente ano, Augusto
Nunes Afonso, no regimento de artilharia n. o 1, e Júlio
Francisco Lopes Pereira, no 2.° batalhão de artilharia
da costa, ambos desde 2 de Novembro último, por terem
completado o tempo do serviço efectivo como oficial. necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sobre
o sOI(lo.
Capitães do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, Augusto Maria da Silva Flores, na Escola Prática.
de Artilharia; Miguel da Conceição Correia, no serviço
de torpedos fixos; Júlio Inácio Vieira, no regimento de
artilharia n." 3; Manuol Brasüo, no grupo de trem n." 4;
Norberto da Silva Queirós, no quadro, desde 1 de Novembro de último, !l0r terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial, necessário para o primeiro
aumento de 10 por cento sobre o soldo. Tenentes: Artur
do ROgo, no grupo de artilharia de montanha n.? 3, desde
6 de Maio de 1925, ficando nula e de nenhum efeito a
parte do decreto de 5 do Setembro do mesmo ano, que
lhe concedeu as mesmas vantagens ; António Carvnlho
Braga, no regimento do infantaria 0.025 e José Augusto
Frazão, em disponibi\idndo, dcado 20 de Dezembro de
1925; Jose Júlio Luis Júnior, no regimento de infantaria n. o 11 e J osé Pinto Gonçalves Correia, no batalhão
de metralhadoras n." 2, desde 13 de Julho do corrente
ano, por terem completado o tempo de serviço efectivo
como oficial, necessário para o primeiro aumento de 10
por cento sobre o &ôldo.

n, o 7, desde 24 de Outubro

Concedidas as vantagons de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto 0.° 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:m9, do 28 de Agosto do 1920,
a contar das datas que' lltl:<i! vão designadas, aos oficiais
do envularia em seguida mencionados:
Capitães João Justino Morais Teixeira, do rogimento
de cavalaria n." 1, o Armando Pereira Carvalhal da Silveira 'roles de Bottencourt, desde 1 de Novembro último, por terem completado o tempo de serviço efectivo
como oficial necessário para o segundo aumento de 10
por conto sõbre o sõldo. e J ustiuo da Cruz, do regimente de cavalada n.? 2, desde a mesma data, por ter
completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessúrio para o primeiro aumento.
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Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.0 do decreto n." 5:570, de 10 de :Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:039, do 28 do Agosto de H)20,
ao tenente- coronel médico Alberto Gomes de Moura,
desde 5 do Setembro do corrente ano, por tor completado o tempo de serviço efectivo, desde a sua promoção
a tenente, necessário para o segundo aumento do 10 por
cento sõbre
soldo.

°

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.0 do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920, a
contar das datas que lhes vão indicadas, aos oficiais do
serviço de administração militar em seguida mencionados:
'I'ononte-coronel Manuel Gomes Rebelo, major Fornando Pedro Afialo de Chelmicki e capitão Alberto Cassiano Xavier Fruzão, desde 1 de Novembro último, por
terem completado, respectivamente, 30, 25 e 14 anos de
serviço efectivo como oficial.
Tenentes João Gonçalves Ferreira, desde 6 de Maio
de 1925, Adriano Simões do Sousa Ribeiro o Dagoborto
António de Lima, desde 13 de Julho do corrente ano,
por torem oompletado 8 anos de serviço efectivo como
oficial, ficando por esta forma roctifleade o decreto de
27 de Junho do ano findo, qne concedeu aquelas vantagens ao primeiro dos indicados oficiais.
Abatido ao efectivo do exército o tenente de infantaria, adido, cm serviço na guarda nacional republicana
José de Paiva e Silva, por ter completado om 28 de Novembro último o tempo de ausência necessário para constituir deserçãoSeparado do serviço, o tenente do regimento de artilharia n.1I 1 Carlos Ilenriquo da Graça, nOS termos do
artigo 15 .0 do regulamento de disciplina militar.
Quadro da arma. de infantaria

Capitão do infantaria adido Joaquim da Silva, que de
regr !ISO do Miuistério do Interior se apresentou em 13
de Novembro do corrente ano.
Regimento de oavalaria. n.O 4
'I'on nto, o alferes, adido ao quadro, António Inocêncio ,lor ira de arvalho, contando a antiguidade desde
1 de D zembro do 1925.
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Alferes, adido ao quadro, o tenente miliciano António
Inocêncio Moreira do Carvalho, nos termos do decrete
de 20 de Novembro último, contando a antiguidade desde
15 de Novembro de 1921.
Quadro da arma de aeroná.utica

Tenente de infantaria Fernando de Carvalho Tártaro,
nos termos do artigo 4.0 do decreto n. o 12:162, de 21 do
Agosto do corrente ano.
Quadro do servíço

de administração

militar

Capitães milicianos, nos termos dos artigos 429.0 e
433. o do decreto de 25 de Maio de 1911, os tenentes
milicianos do serviço de administração militar Alípio de
Mendonça, Secundino Domingos. Artur Alves Caetano,
Leonel de Lima Barreto Xar doné, José Marecos, Auíhal
Gonçalves da Paixão, José Martins dos Santos Loureiro,
Henrique Rocha, Luís Gonçalves Robordão, Júlio Ribeiro
da Costa, Manuel Duarte Pereira dos Santos Ribeiro,
Mário Baptista Ribeiro, José Maria Ferreira 'I'aborda,
Luís António do Oliveira, Artur Ribeiro de Almeida,
LllÍS Gonçalves Valença, Manuel António do Carvalho
Martins, Alfredo da Cruz Nordeste e António Peres DIl1'110,contaqdo a antiguidade de põsto, para todos os ofoitos, desde '30 de Setembro do corrente ano.
Quadro espeoial a que se refere o artigo 6,·
do decreto n.· 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitão miliciano do quadro especial Gustavo Adolfo
de Gouveia, que de regresso do Ministério do Interior se
apresentou em 14 de N ovombro do corrento ano.
Disponibilidade

Capitães de infantaria Albano da Costa Pina, que do
regresso do Ministório das Colónias se apresentou cm 4
do corronto mõz, o do quadro auxiliar dos OrYiç08 de
artilharia, na situação do licença ilimitada, J086 do Loureiro, nos termos do artigo 1.0 do decreto 0.0 11:214, do
30 de Outubro de 1920.
Quadro de comissões

Capitão do artilharia, em disponibilidade, Manuel Caldoira Caiola Bastos, nos termos da nlínoa f) do ~ 2.0
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do artigo 1.0 do decreto n.? 12:162, de 21 de Agosto do
corrente ano.
Adidos

Capitão de infantaria António José Pires, por lhe ter
sido concedida licença ilimitada. •
Tenentes: do regimento de infantaria n.? 9 Firmino
da Silva e miliciano do quadro especial João Alves de
Sousa; e os alferes do regimento de infantaria n." 18
José Ferreira da Costa e António Joaquim Abrunhosa,
por terem sido requisitados para desempenharem uma
comissão de serviço dependente do Ministério do Interior
na guarda nacional republicana, nos termos do n.? 3.0
do § Lado artigo GO.° do decreto n. ° 12:017, de 2 de
Agosto do corrente ano.
Tenentes:
do regimento de infantaria n.? 16 João
Augusto Geraldes e do batalhão de caçadores n.? 5 João
César Correia Mendes, por terem sido requisitados para
desempenharem uma comissão de serviço dependente do
Ministério das Colónias, nos termos do artigo 4.0 da lei
n.? 423, de 31 do Agosto de 1915.
Tenentes do artilharia, do grupo de artilharia n. °
22, José António Madeira, nos termos do n.? 3.0 do §
1. o do artigo GO.° do decreto n. o 12:017, de 2 de
Agosto do corrente ano o no quadro, João Alborto
Pimenta Vilas Boas Castelo Branco, por ter sido requisitado para de empenhar uma comissão do serviço depcndonte do Ministério das Colónias.vuos termos da primeira parte do artigo 1. o do decreto do 20 do Novem bro de
1914.

5.0

-

Por decretos de i8 do corronte mês:
lIinislérin da Guerra - ... Direcçdo Geral-

ta Reparliçã.

onccdidas as vantagens do que trata o § único do
artigo G.o do d icreto n." 1):570, de 10 de Maio de HH9,
modificado pela lei 11.0 1:039, do 28 de Ago to do 1920,
aos oficiais do cavalaria
do corpo d picadores militaros em seguida mencionados :
T nonto- oron 1, no quadro da arma, João Nun s Vilela, desd 1 do NOH'IlIbro último; majores: do regi-
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mento de cavalaria n." () Manuel Martins, e adido ao
quadro, José Lúcio da Silva Júnior, ambos desde 1 de
Novembro de 1025; eapitãos : no quadro da arma Inácio Caldeira Risques Pereira, o picador do rogimento
de artilharia n.? 5 Álvaro Pedro Augusto, respectivamente, desde 1 e 6 de Novembro último, por terem completado o tempo do serviço efectivo como oficial nccossário para lhes serem concedidos, ao primeiro o sogundo aumento o aos restantes o primeiro aumento do 10
por cento sobre o soldo.
Concedidas as vaatagens de quo trata o § único do
artigo G.o do docreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1010,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 do Agosto de 1020,
ao tenente- coronel farmacêutico, adido, em serviço no
Ministério da Instrução Pública, Aníbal Augusto Cardoso Fornandes Leito da Cunha, desde 23 de Junho de
1925, o ao capitão médico Manuel de Sousa Meneses,
desde 6 do Novembro de 1025, por terem completado o
tempo de serviço efectivo como oficial necessário, respectivamente, para o segundo e primeiro aumento do 10
por cento sobre o soldo.
Concedidas as vantagens do que trata O § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 do Maio do 1919,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto do 1920,
a contar das datas que .lhos vão dcsignudas, aos oficiais
do serviço de administração militar a seguir mencionados:
A contar do 13 do Julho último ao tenente Rui Pinheiro de Lemos, por tor completado 8 anos do serviço
efectivo como oficial; a contar de 1 do Outubro último
ao major Acácio Augusto Nunes da Silva, por tor completado 20 anos de serviço efectivo como oficial; a. contar de 1 UO Novomhro último ao tenont -coronol J olto
Baptista Valente da Costa e aos capitães José Ferreira
Marques da Cunha Júnior, Manuel Carmona Gonçnlvos
e Ney Pompílio da Vcign Mata, por torem completado o
primeiro 30 e os roatantes 14 anos do s rviço efectivo
como oficial, e a contar de 16 do Julho de 1025 no te.nentc António Orsini de Sonsa Sampaio, por ter completado B anos do serviço efectivo como oficial, ficando
assim rectificado o decreto do 16 de Outubro último que
lhe concedeu aquelas vantagens.
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linistério da Guerra- a,a Direcção Geral- 8 a Repartição
Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.0 do decreto n. o 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
desde 1 do corrente mês ao tenente-coronel do corpo do
estado maior António Gorjão Couceiro de Albuquerque,
por ter completado 20 anos de serviço efectivo como oficial, desde que foi promovido a tenente, necessário para
o primeiro aumento de 10 por cento sôbro o sõldo, e
desde 1 de Novembro último ao capitão do serviço do
estado maior Manuel Francisco Marques Valente, por
ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial
necessário pam o primeiro aumento de 10 por cento sôbre o soldo.
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 30 de
Setembro do corrente ano, que passou ao quadro de comissões o major de artilharia, no Arsenal do Exército,
Abel de Abreu Souto Maior, por, na mencionada data, já
se não encontrar a prestar serviço no referido Arsenal.
Rejeitado o recurso interposto perante o Conselho de
Recursos pelo capitão do serviço de administração militar António Augusto da Costa Alves, por ter sido interposto contra os preceitos legais.
1.' regii10militar

Tenente de cavalaria, na situação de licença ilimitada,
Fernão Couceiro da Costa, que se apresentou para preenchimento de vacatura no respectivo quadro.
Regimento de artilharia

n.· 8

Tenente miliciano do quadro especial, adido, Luis Ferreira Caldas de L mos, quo, de regresso do Ministério
das Colónias, se apresentou cm 17 do Setembro último.
Quadro da arma de cavalarfa

Capitão, na situação de licença ilimitada, Jacques Rafael ardinba da Cunha, qun se apresenta para proonchimento de vacatura no respectivo quadro.
Distrito

de recrutamento

e reserva. no· 1

T nontes-coronéis médicos milicianos do reserva, os
toaontoa-coroncís médicos milicianos Alborto Borges de
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Sousa, José Vitorino da Mota, José Maria Damas Mora
e Manuel António Martins Pereira.
Majores médicos milicianos do roserva, os majores
médicos milicianos Mauurl Fernandes
da Cruz, Fornando Rodrigues
de Matos Chaves, Carlos Augusto Pinto
G areia, Adolfo de Azevedo Souto e Henrique W eiss de
Oliveira.

Capitães médicos milicianos de reserva, os capitães
médicos milicianos Eduardo Rocha Schiappa Monteiro de
Carvalho, Eduardo Augusto da Silva Morelim e Salvador Vilarinho Pereira,
todos do extinto 1.0 grupo de
companhias
de saúde, nos termos da alínea G) do artigo
2.0 da lei n.? 743, de 24 de Julho de 1917.
Distrito

Major
miliciano
grupo de
do artigo

de recrutamento

e reserva

D.·

2

médico miliciano de roserva, o major módico
Henrique Bento Dinis Migucns, do extinto 1.0
companhias de saúde, nos termos da alínea c)
2.odnlein.o
743, e 24 de Julho de 1917.

Distrito

de recrutamento

e .reaerva n.· 4

Capitão médico miliciano de reserva, o capitão módico
miliciano João da Silva Nobre, do extinto 1.0 grupo de
companhias do saúde, nos termos da alínea c) do artigo
2.0 da lei n.? 743, de :?4 de Julho de 1917.
Distrito

de recrutamento

e reserva n.· 6

Tenonto-coronel
módico miliciano do reserva, o tenonto-coronel médico miliciano Alberto Martins dos Santos.
Majores médicos
milicianos de reserva os majores
médicos milicianos J oão Alberto Pereira de Azevedo
Neves, António Neves, Augusto César Toscano Batalha
e Jorge Cid.
Capitães
módicos milicianos do reserve,
os capitães
módicos milicianos J ono Eduardo Soares da Fonseca,
Adriano Ferreira do Carvalho, Bernardo de Aguilar 'I'eixeira Cardoso, Carlos Ary Gonçalves dos Santos, (I do
quadro dos médicos auxiliares do exército, António Alves Moreirn do Azevedo, todos do extinto 1.0 ~I'UpO do
companhias de saúde , 110S termos du ulíuoa c) do urtigo
2.0 da lei n.? 743, de 24 de Julho do 1917.
Distrito

de recrutamento

Majores médicos
médicos milicianos

e reserva n.v 11

milicianos d 1'08(,1'Va, os mnjorcs
.roao Luís Ricardo e António da Cruz.
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Capitão módico miliciano de reserva o capitão
dico mi.icíano Mnnuel de Oliveira Teixeira, todos do
ti n to 1. o gru po de com panhias de saúde, nos termos
alínea c) do artigo 2.0 da lei n, o 743, de 24 de Julho
19l7.
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méexda
de

Distrito de recrutamento e reserva n.v 12

Capitão médico miliciano de reserva, o capitão médico
miliciano João de Andrade da Mota Félix, do extinto
1.0 grupo de companhias d4. saúdo, nos termos da alínea
c) do artigo 2.° da lei n.? 743, de 24 de Julho de 1917.
Distrito de recrutamento e reserva n.> 16

Capitão módico miliciano de reserva, o capitão médico
miliciano António de Pina Cabral, do extinto 1.0 grupo
de companhias de saúde, nos termos da. alínea c) do artigo 2.° da lei n." 743 de 24 do Julho de 1917.
Distrito de recrutamento e reserva n.· 19

Capitão módico miliciano de reserva, o capitão médíco miliciano José Gomos, do extinto 1.0 grupo de com.
panhias
de saúde, nos termos <la alínea c) do artigo 2.0
da lei n." 743 de 24 de Julho do 1017.
Distrito de recrutamento e reserva n.· 21
médico miliciano do reserva, o capitão módico
miliciano João Lopes Manita, do extinto 1.0 grupo de
com panhias do suúdo, nos termos da alínea c) do artiMajor

go 2.° da lei n." 743 do 24 do Julho de 1917.
Disponibilidade

Coronel de artilharia,
adido, Raimundo Enes Moira,
que do r<'grcs 'o do Ministério das Colónias se apresentou em 22 de Novembro do corrente ano.
;\lajor do artilharia,
no quadro do comissões, Francisco António Ueal, nos termos do n.? 4 do ~ 1.0 do artigo GO.o do decreto n'o 12:017 do ~ do Agosto do corrontr uno.
Cnpitã 'S: do artilharia
adido, António da Costa Malhoíro
do cavalaria Jo '6 do Melo Pinto do Gusmão
Oalheiroa, <{U' do regresso do Mini. tório das Colónias
se uprescntarum,
respectivamento,
cm 17 do ~ctpUlhro
último o cm 10 ao corrente mês o do cavalaria, Ál\'aro
do Vasconcelos <1(' Sousa Pimentel que regressa da situucão de liconçn ilimitada.
'I'ononto do quadro auxiliar dos iorviçoa de artilharia
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adido Francisco de Freitas Moura, que de regresso do
Ministério do interior se apresentou em 16 de Setembro último.
Quaclro de oomissões

Coronel de artilharia José Pedro Soares, nos termos
do § 2.° do artigo 1.0 do decreto n.? 12:162, de 21 de
Agosto último.
Major de artilharia Fernando Pimentel da Mota Marques, nos termos do § 2.° do artigo LOdo decreto
n." 12:162, de 21 de Agosto último.
.
Capitães : de artilharia Joaquim Estrêla Teriaga, de
engenharia Ricardo Pereira Dias e do serviço de administração militar António da Ounha Osório Pedroso, nos
termos do § 2.° do artigo 1.0 do decreto n.? 12:162, de
21 de Agosto último.
Tenentes de artilharia Henrique Pietra Tórres e do
serviço de administração militar Augusto de Magalhães.
Piros, nos termos do § 2.° do artigo 1.0 do decreto
n.? 12:162 de 21 de Agosto último.
Adido

Tenente do regimento de cavalaria n.? 4 Manuel de
Assunção Figueiredo, por tor sido requisitado para dosemponhar uma comissão de serviço dependente do Mi·
nistérlo do Interior na guarda nacional republicana.
Reserva
Os capitães: de cavalaria, do quadro da arma, Francisco António Rodrigues, por ter sido julgado incapaz
do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção e do
quadro auxiliar dos serviços de artilharia Manuel de
Matos Castanho, nos termos do n.? 3.° do artigo 2.° do
decreto de 25 de Maio de 1911.
Reforma

Major, na situação de reserva, José Joaquim Pereira,
por ter atingido o limite de idade, nos termos do n." 2.C>
do artigo 3.° do decreto de 25 de Maio d 1911.

6. O-Por decretos de a4 do corrente mês:
lillistério 4a Guerra - f. a Dircc~ão Geral- %.11 Repartição
Ooncedidas as vantagens d que trata o § único do
artigo 6.° do decreto 0.° 5:570, de 10 de Maio de 1919,
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modificado pela lei n. o 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
a contar de 1 de Novembro do corrente ano, ao capitão
do serviço de administração militar José Gonçalves Macieira Santos, por ter completado 14 anos de serviço
efectivo como oficial.
Separados do serviço o major do serviço de administração militar, no quadro, Domingos Pinto Rechcna e o
alferes do mesmo serviço, da 3.a companhia de administração militar Tito Vespasiano Bettencourt, nos termos
do artigo 158.0 do regulamento de disciplina militar.
Corpo do estado maior

'I'encnte-coronel, supranumerário,
do mesmo corpo,
adido, Manuel Firmino de Almeida Maia. Magalhães, que
de regresso do Ministério das Colónias se apresentou
em 14 do corrente mês.
Adido

Coronel do corpo. do estado maior Eduardo Augusto
Azambuja Martins, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Minístério das Colónias, nos termos do artigo 7.0 do decreto de
20 de Novembro de 1914.
Reserva

O coronel do serviço de administração militar Francisco Amado da Silva Sampaio, por ter atingido o limite
de idade.
.

7.° - Por decrAtos de 3i do corrente mês:
Minislério da Goerra - Rfparlis~. do Gabinete
Condecorados com os graus da Ordem Militar de Avis
quo lhes vão indicados, 1101' se acharem nas condições do
artigo 16.0 o alínea a) do artigo 5.0 do regulamento das
ordens militares portuguesas de 30 de Julho de 1925,
os seguintes oficiais do exército francês:
Grande 9ficlal

General

André Godefroy Robert IIoerter.
Ofldal

Major de artilharia

Laurent

Maurice Borquot.
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Cavaleiro

Capitão Renê Farmin Blande Andriot.
Condecorado com o grau de oficial da Ordem de Cr isto o capitão de carabineiros do exército ospanhol D. Ramon Peres Losano.: por :;e achar Das condições elo artigo 21.° e alínea a) do artigo 5.° do rogulamento das ordens militares portuguesas de 30 de Julho de 1925.

Ministério da Guerra - t.a Direcção Geral- 2.' Repartição
Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
a contar das datas que lhos vão designadas, aos oficiais
de infantaria em seguida mencionados:
Coronol Fernando Astolfo da Costa, no distrito de
recrutamonto e resorva n.? 1, desde 1 do Novembro do
corrente ano, por tor completado o tempo de serviço
efectivo como oficial necessário parti. o segundo aumento
de 10 por cento sõbre o sôldo.
'I'enontea-coronéie : João Josó da. Piedade Guerreiro,
no batalhão de caçadores n.? 8, desde 1 de Novembro, e
Cristóvão Aires de Magalhães, no quadro de comissões,
desde 3 de Dezembro do corrente ano, por terem completado o tempo do serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sõbre o
sOldo.
Capitães : Jaime Tomás da Fonseca, no regimento de
infantaria n. ° 7, Aloxand ro Soares Ferreira de Loureiro,
no batalhão de caçadores D.O 10, João Soares Brandão,
no batalhão de caçadores D.O 12, Luis Quirino Monteiro
o Florentino Coolho Martins, no quadro da arma, Luís
Emílio Ramires, na guarda nacional republicana, (I Francisco António do Campos, na guarda fiscal, desde 1 de
Novembro do corrente ano, por torem completado o tempo do serviço efectivo como oficial n eossário para o
segundo aumento de 10 por conto sobro o sul do ; Wal
ter Santos da Cruz Antunes, no regim mto de infautnria
n.? 18, Joaquim Pereira Monteiro o António Avilu da
Silveira, no regimento de infantaria n." 20, Manuel Joaquim de Magalhães, DO regimento do infantaria n.? 1,
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Rufo José Fernandes,
no regimento de infantaria n.? 2,
João Coelho Borges,
no quadro da arma. Alfredo da
Silva, na guarda nacional republicana,
e Manuel João
Afonso, na 3..' companhia de reformados,
os dois primeiros desde 1 de Novembro
e os restantes
desde 15 de
Novembro do corrente ano, Jaime Pires Cansado, no regimento de infantaria D.O 4, desde 15 de Novembro, e Júlio Mário da Cunha Viana no quadro da arma, desde 26
de Dezembro
de 1922; Jaime César Nunes de Oliveira,
no regimento
de infantaria n.? 23, desde 15 de Novembro de 1923, e Guilherme Carlos Oom, no quadro de comissões,
desde 1 do Setembro do corrente ano, por te.
rem completado o tempo de serviço efectivo como oficial
necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sôbro o sõldo.
'I'enentos : Manuel Dias da Silva Pinto, João Podro
Diegues e Francisco Correia, DO regimento de infantaria
n. ° 5, Alfredo Eduardo dos antos, DO regimento de infantaria n ," 7, Francisco
Manuel Gonçalvos, no regimento
do infantaria
n.? 9, Joaquim José das Dores, no batalhão
do caçadores n. ° 4, Deolindo Evangelista,
no batalhão de
ciclistas n. ° 2, Raúl Faria Vilaca, na guarda nacional republicana,
António Augusto
Roque na guarda fiscal, o
primeiro
desde 19 de Novembro de 1925 (I os restantes
desde 13 de Julho do corrente ano; Joaquim dos Prazore Pereira.
no quadro da arma, desde 20 de Maio de
1924; António Pires Meneies, no distrito do recrutamento
e r serva n." 11, r Humberto do Nascimento Castanha
no quadro da arma, d sdo 6 de Maio do 1925, ficando
nula e de nenhum efeito a parto do decreto de 27 de
Juuho e 19 de Setembro de 1925 que respectivamonte
lhes concederam
as mo 'mas vantagon
por terem completado o tempo do serviço efectivo como oficial nccesaário para o primeiro
aumento do 10 por conto sóbro o
sõldo.

Concedidas as vantagens
de que trata O § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio cio 1919,
modiflcado pela lei 11.° 1:039, de 2R do Agosto d 1920,
a contar desde 1 de Novembro
último, aos oficiais de
cavaluria em seguida m ncionado :
'I'cnontcs-coronéi
, elo quadro da arma, Francisco CUn<lido Vioira do ousa Loreno,
c do regimento do cavalaria n.? 7, António
Augusto
Namorudo
de Aguiur, e
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capitães do regimento do cavalaria n. ° 8, Edlla~do de
Albuquerque, e adido, em serviço na guarda nacional
republicana,
António Elias Garcia, por torom completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário
para o segundo aumento do 10 por cento sobre o solde
o primeiro e último dos referidos oficiais e para o primeiro aumento os restantes.
Concedidas 3S vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5.570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n. ° 1:039, de 28 de Agosto do 1920,
a. contar das datas que lhes vão designadas, aos oficiais
da aeronáutica e adidos em seguida mencionados:
Capitão José Maria Brandão de Brito, como tenente,
desde 6 de Maio de 19:!5 até 29 de Setembro do corrente ano, e os tenentes Carlos Felner Arantes Pedroso
e Celostino Sisenando Baptista, respoctivamente,
desde
13 de Julho e 2 de Novembro do corrente ano, por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial,
necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sôbro o sôldo.
Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio do 1919,
modificado pela lei n. ° 1:0:39, do 28 de Agosto do 1920,
ao tenente-coronel módico, sub-director do hospital militar principal, Adolfo César Cid, desde 23 do Fevereiro
do corrente ano, por ter completado o tempo de serviço
efectivo desde a sua promoção a tenente, necessúrio para
o segundo aumento de 10 por cento sobre o soldo.
Concedidas as vantagens de quo trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 do Maio do 1919,
modificado pela lei n. ° 1:03\), de 28 de Agosto do 1920,
ao tenente-coronel farmacêutico, adido, em erviço dependente do Minist6rio da Instrução Pública, Aníbal Augusto Cardoso Fernandes Leito da Cunha o ao capitão
médico do regimento do infantaria n, ° 25 Manuel de
Sousa Meneses, respectivamente desde 23 do Junho O 6
de Novembro do 1925, por torem completado o tempo
de serviço efectivo como oficial, necessário, ro pectivamente, para.
sgundo e primeiro aumentos do 10 por
conto sôbre e lôldo.

°
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liDlstério da Guerra- t,a DIrecção Geral- 3.' Rfparlição
Dado provimento no recurso interposto pelo segundo
sargento da extinta companhia de sapadores de praça
Domingos José Ribeiro, por ter fundamento legal.
Rejeitado o recurso interposto pelo sargento ajudante
do extinto regimento de infantaria n. o 26 Martiniano Augusto da Silva, por o ter sido contra as disposições legais.
Nogado provimonto ao recurso interposto pelo sargento ajudante de infantaria Raúl António do Josus, por
não ter fundamento legal o mantida a promoção no sou
actual posto do sargento ajudante João Duarte Casquinho.
Negado provimento ao recurso interposto pelo primeiro sargonto do extinto 4.0 grupo de metralhadoras
José Maria Calado Pereira, por não ter fundamento legal, dovondo, porém,
01' con idcrado ao abrigo do artigo 2.0 do decreto n." 6:256, de 28 de Novembro de
191\1, para efeito de disp nsa das escolas de recrutas,
exigidas como condição para a promoção ao põsto imediato.
Negado provimento ao recurso interposto pelo primoiro sargento do regim nto de cavalaria n.? 2 Joaquim
Casimiro de Mendonça, por não ter fundamento legal.

li.istério da Gterra- 3,' Dimçlo Geral- 8.alepartiçlo
Concedidas as vantagens do que trata o § único do
artigo G.o do decreto n." 5:5íO, de 10 de Maio do 1919,
modificado pela lei n." 1:039, de 2 de Agosto de 1920,
desde 1 do corrente mês, ao coronel António Nogueíra
Mimoso Guerra. e ao tenente-coronel Mário Augusto Gouveia Xavier d Brito, ambo do corpo do estado maior,
por torem completado o tempo de serviço efectivo, desde
a sua promoção a tenente, uocessário respectivamente
para o tere iro e primeiro aumento de 10 por cento sobre o soldo.
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Separado do serviço do exórcito, o capitão do quadro
auxiliar do serviço de saúde Carlos de Carvalho Lapa,
nos termos do artigo 158.° do regulamento de disciplina
militar.
Regimento de cavalaria n.O6

Tenente, adido ao quadro da arma, João dos Santos,
que em 21 do corrente se apresentou de regresso do Uinistério do Interior.
Regimento de sapadores mineiros n.s 1
'I'enente, O alferes do quadro auxiliar dos serviços de
engenharia João Mendes Salgueiro.
Bata.lhão de pontoneiros

Tenonte, O alferes do quadro auxiliar dos serviços de
engenharia Manuel Maria Marques Cavaleiro.
Distrito de recrutamento e reserva. n.s 1

Majores médicos milicianos da reserva territorial, os
majores médicos milicianos Alberto do Azevedo Gomes
e Luís Carlos Simões Ferreira.
Cupitãcs médicos milicianos da reserva torritorial, os
capitães módicos milicianos Joaquim Nunes Claro, > 0bastião José da Silva Freitas, Joaquim do Sousa Corroia, Leonardo de Sousa Castro Freire, J osó Alberto
de Bastos e do quadro dos módicos nuxlliares do exército Frederico Maupcrrin Santos o Jaime Moreira de
Carvalho.
Tenente 'módico miliciano da reserva territorial, o tenonto médico miliciano António Leonardo de Almeida
Júnior, todos do extinto 1.0 grupo de companhias do
saúde o nos termos da alínea b) do artigo 2.° da lei
n.? 74:3, de 24 de Julho do 1917.
Distrito de recrutamento e resorva n.· 2

Capitrto módico <ln reserva
territorial, o capitão módico miliciano Diamantino Forroira Godinho.
Tenente módico miliciano ela roscrva territorial, O tonente módico do quadro
<los módicos anxilinrt s do
exército Josó António do Olivoiru Vinagr«,
ambos do
extinto 1.0 grupo do companhias do suúdo, nos termo
da nlínca b) do artigo 2.° da loi n." 743, do 24 do Julho
de 1017.
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Distrito de recrutamento e reserva n.v 5
Capitães médicos milicianos da reserva territorial,
os
capitães médicos milicianos
Nuno Freire Tomudo, José
Ferreira
Guerra (' David Pinto de !\forais Sarmento.
Tenente médico miliciano da reserva territorial,
o tenente médico miliciano
José David da Silva Pestana,
todos do extinto 1.0 grupo de companhias de saúdo, nos
termos da alínea b) do artigo ~. o da lei n. o 743, de 24
de Julho de 1917.
Distrito de recrutamento e reserva n.O17 •
Capitão médico miliciano da reserva territorial,
o capitão médico miliciano Adriano Nery Gomes da Costa,
do extinto 1.0 grupo de companhias
de saúde, nos termos da alínea b) do artigo 2.° da loi n.? 743, de 24 de
Julbo de 1917.
Distrito de recrutamento e reserva n,> 22
Capitães
médicos milicianos da reserva territorial,
os
capitães médicos milicianos Adeliuo da Silva Lopes e do
quadro dos médico!' auxiliar es do exército José Garcia
Regula, ambos do extinto 1.0 grupo do companh ias de
saúde, nos termos da alínea b) do artigo 2.0 da lei n. o
74H, de 24 do Julho de 1917.
Disponibilidade
'I'cncnfo-coronol
de infantaria
Pedro Augusto do Sousa
o Silva, e capitães de infantaria
Alfredo Fernandos do
Oliveira e Mário ~Iurrrcas Ferreira Pimontol, q 110, de regresso do Ministério
das Colónias os dois primeiros e
do do Interior o último, se apresentaram
reepectivanionto
cm 13 o 16 do corr into mês.
Reserva
Corou 1 veterinário
António Augusto
Barradas,
nos
tt rmos do n. ° 4.0 do artigo 2.0 do docroto de 25 de
Maio de 1911.
Alf ires, o primeiro sargento do regimento
do infantaria n. o 1 José Cândido dos Santos Xlota, .nos termos do
0
urtico
o 438. do doer .to do 25 de i\laio de 1911.
Reforma
(lo quadro da armn de cavalaria João
Nunes Vilela, nOR teruios do artigo 157.0 do regulamento
de disciplina militar.

'I'enonte-coronol
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o

tenente-coronel,
na situação de reserva, Pedro Francisco Xavier de Brito, por ter atingido o limito de idado, nos termos do n." 2.0 do artigo 2.0 do decreto de 25
de Maio de 1911.

8. o _..:_Portarias

Por tortarla de 29 de Novembro findo:
Uinistérioda Guerra-- Repartição
do Gabinete
Tendo o general José Podre de Lemos sido exonerado
do cargo de ajudante general, por ir desempenhar outra
comissão de servíco, manda o Governo da República
Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, significar ao referido oficial o muito apreço em que tem a forma como se
desempenhou das altas funções que lho estavam atribuídas, onde sempre manifestou a maior inteligência, muita
competõncia
profissional,
zêlo, proficiõncia e uma extrema Iealdade, a par das suas apreciáveis qualidades
de trabalho.

Por portaria de 2 do corrente mês:
llinistérioda Guerra- t.a DirecçãoGeral- 2.a Reparlitão
Nomeados membros da comissão de avnliação do distrito do Lisboa, nos termos dos artigos 54.0 o 55.0 do
regulamento
para o serviço de requisições militares do
26 do Agosto de 1913, os seguintes oficiais e indivíduos
da classe civil:
Capitão do regimento do infantaria n. o 1 J OSÓ Lobato.
Tenonto do regimento
do infuntaria n. o 1 J os6 Gonçalves.
Civis: Dinis Medronho de Almeida, Fernando Costa
e Álvaro Ferreira Roquete.

For portaria de 6 do corrente mês:
Mini81ério
da Guerra-I.' Dir~rçl0Gml- 2.a R~parliçáo
Dissolvida,
<la Repartição

nos termos do n.? 22 da circular n.? 58
do Gabiuoto do :Uinistério da Guerra, do
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26 de Outubro último, a comissão encarregada de escolher os modelos práticos de material do artilharia existentos no' País e no <'strangciro e que mais convenha à
artilharia do nosso exército do campanha nomeada pela
portaria do 12 do Maio de 1923, inserta na Ordem do
Exército n. e 9, 2. a sério, do mesmo ano, alterada pela
portaria do 12 de Agosto do corrente ano, insorta na
Ordem do Exército n." 1G, 2.:1 série, do 14 do mesmo
mês.

Pôr portarias de 8 do corrente mês:
lillisltírio da Guma - { •a Direcção Geral- ~. a B.epartiçio

Dissolvida a comissão nomeada por portaria do 21 de
Julho do corrente ano para estudar o propor o diploma
ou diplomas necessários para SOl' posta em execução a
base 2~.a do decreto n.? 11:85G, de 5 do mesmo mês,
:ficando encarregada desta missão a comissão nomeada
por portaria de 14 de Outubro último para propor as
modificações que a prática tenha. mostrado S0r nocosaário introduzir no Código de Justiça Militar e harmonizá-lo com a. actual orgunizuçao do exército e apresentar
um projecto de regulamento pam a execução do mesmo
Código.
lIioi81/rlo dalGuma - 3. a Dirccsáo Geral- 5. a Beparlitão
N omoada uma comissão q 110 funcionará junto da 3. a
Direcção Geral deste Ministér:o o constituída pelos ofíciais abaixo indicados, servindo o primeiro de presidente
e o último do secretário, encarregada do no mais curto
espaço do tempo elaborar o projecto do regulamento da
Es 'ola Central do Sargento :
Coronel do corpo do estado maior Aníbal Augusto Rado Miranda.
'I'encntos-coronéis, do corpo do estado maior Liborato
Damiíto Ribeiro Pinto, o do .. rvíço do administraçüo miIilar Aboillard Anuando do Mira aruiva .
..Iujores, d artilharin, com o curso do estado ruaior,
V Il CD do Carvalho, o de eavulnria, com o mesmo curso,
Viriato ortório do Santos LObo.
lUOS
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Capitães:
de infantaria
Paulo Tomé Mendes e Luís
António de Santana;
de artilharia
Elísio Mário Santos
Lõbo e Luís António Vicente; de engenhuria
Eduardo
Pires,
e do secretariado
militar Artur do Nascimento
Nunos.
'I'encntes,
de cavalaria
Salvador
Catito Fernandes
e
de infantaria
Henrique Martins Figueirôa.

Por portaria de 10 do corrente mês:
Ministério da Guerra- ta Direcção Geral- 2.' Repartição
Considerando
que, nos termos dos artigos 37.° e 42.°
do decreto com fôrça de lei n. o 12:017, de 2 de Agosto
do corronte ano, é ao Conselho Superior das Indústrias
Civis e à 4 a Repartição
da 4. a Direcção Geral do Ministério da Guerra. que compete actualmente
o estudo de
tudo quanto se refira à preparação
da nossa mobilização
industrial;
Considerando
o disposto no n.? 22 da circular n." 58
da Repartição
do Gabinete deste Ministério de 26 de Outubro próximo passado:
Manda O Govêrno da Ropública Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, dissolver a comissão nomeada por portaria de 7 de Fevereiro
do 1924, inserta na Ordem do
Exé1'cito n.? 4, 2.a série, do mesmo mês e ano, quo ontreg mi os trabalhos iá feitos na 4. fi Repartição da 4. a Direcção Geral do Ministério da Guorra,
O louvar
os oficiais e civil abaixo mencionados,
que fizeram parto da
referida comissão, pr-la muita inteligência,
critério. dedicação e aturado
estudo que revelaram
DO desempenho
da missão de que foram incumbidos,
demonstrando
excepcionais
qualidades
<10 trabalho e compotência
profissional:
General,
na situução do reserva,
José Rodrigues
Lopes do Mendonça e Matos.
General Ricardo Júlio Ivons Forraz.
Gonoral graduado José Maria do Oliveira Simões.
Capitão do mar o guerra Guilherme
Ivons F0JTaz.
Coronéis : do corpo do estado maior, Alfredo Mondes
do Magulhãos
Ramalho;
gra<1uado, i\U~llKto Vieira (la
Silva, c na situacão do reserva, Leopoldo Cândido Rodrigues e Carlos José dos Santos e Silva Júnior.
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Tenente-coronel
de engenharia
José dos Anjos.
M.jores:
J.(I artilharia,
Augusto de Matos Sobral Cid,
e de engenharia,
J o é Oabral Caldeira do Amaral.
Capitães:
de cavalaria, Jo110 Mar~ Ferreira Sarmento
Pimentel ; de engenharia,
Álvaro An'6nio Boto Machado,
e do serviço de administração
militar, José Fernandes
Duarte.
Engenheiro
Francisco Xavier Esteves.

Por portarias de 18 do corrente mês:
Ministério da Guerra - R~partiçâo do Gabinete
Tqrnando-se
neccsaário ampliar as atributções
da Comissão nomeada em portaria de 27 de Julho último (Ordem do Exército n." 14, 2." série) para estudar
fi propôr uma lei de promoções,
em harmonia
com ti. nova
Organiza<,:ão do Exército;
Tendo alguns dos oficiais nomeados
para a referida
Comissão
passado
à reserva, adoecido, ou sido nomeados para o de empenho do comissões cujas oxigõncias
do trabalho
são incompatíveis
com o exercício de quaisqlll'r outras funções ;
Manda o Govêrno da República Portuguesa
pelo Ministro da Guerra que as atribuições
da refer-ida Comissão sejam extensiva
às do estudo o propostas
do um
diploma sobre promoções aos postos inferiores
do exército e de outro sõbre vencimentos
e reformas do oflciais
e praças de pré do exército e qu a Comissão aludida
passo a ter a oomposição abaixo designada,
podendo
agrpO'ar, seru voto, os oficiais que julgue necessários para
a bo~ e rápida execução dos trabalhos a cargo da comis-

ão :
Prcsidont

, o general

José

Pedro

de Lemos.

Vogais:
Coronel do serviço de administração
militar João de
Brito Pimenta de Almeida Júnior.
'I'oneutes-coronéis:
do infantaria.
Jorge Augu to RodrigucH, do eng mhuria, José dos Anjos, da aeronáutica,
Frnncisco
Xavier tia Cunha Aragão
e do serviço de
administração
militar, Manuel Eduardo Martins e João
Marín P ateado Pinto.
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Secretário, o cap tão do
Nascrmento Nunes.
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António Germano Guedos RiSilvão Loureiro, e de artilhamaior, José Filipe de Barros
secretariado militar, Artur do

Ministério da Gmra - L a Dlrócção Geral-P Repariiçio
Nomeado vogal da Comissão de História Militar, criada
pelo decreto n. ° 9:290, de 12 de Dezembro do 1922, o
general do quadro de reserva, Luís António C6s11r de
Oliveira, em substituição do falecido coronel do mesmo
quadro, Luís Ilenrique Pacheco Simões.

Nos termos do artigo 22.0 da circular ela Rop artição
do Gabinete do Ministério da Guerra. n.? 58 de 20 de
Outubro do corrente ano, manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, dissolver a
comissão nomeada por portaria do 16 do Junciro do corrente ano para rever o rogulamcnto das bandas de música de 1872, visto esta comissão já. tor feito entrega dos
sous trabalhos.
Promovidos a aspirantos a oficial médicos milicianos,
respectivamente, para as 2.~S e 5.as companias de saúde,
os soldados José António do Oliveira e Francisco Manuol do Seixas Serra, n.os 1:325 da 5.a companhia e 29
da La dos extintos 2.° o 1.° grupo de companhias de
saúde.

Por portaria de 24 do comnte mês:
liaistério da Glerra- 3.' Diree,lo Geral- 5.' Bepartiçio
Tendo' a comissão oncarregada do elaborar o projecto
de orgnnizacno da Escola d Educação Física do Ex6rcito reconhecido a conveniõncia d 111 serem llgr( gados
mais dois vogais, manda o Governo da Ropública Portuguesa, p<lo Ministro da Guerra, nomear, para. fazere
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parto da referida comissão, o tenente-coronel médico António Mauricio Sarmento de :\facedo e o major de infantaria Raúl Silvão Loureiro.

9. o - Por determinação do Govêrno.da República:
I inislérie da Guma - Rtparlição do Gabinete
Ajudante de campo do Ministro da Guerra, o tenente
miliciano de artilharia Eduardo do Maduroira Proença,
ficando e_ onerado de igual cargo do sub-secretário de
Estado do Ministério da Guerra.

linislério da Gnem - 1.. Direcçle Gml
Ajudante de campo do ajudante general, o capitão de
infantaria José de Melo Ponces de Carvalho, ficando
-exonerado de igual cargo do sub-secretário de Estado
do Ministério da Guerra.

linistério d. GlIerr.- P Direcçio Geral- P

Reparlição

"Major do regimento de sapadores mineiros n.? 1 Her-,

anínio José de Sousa Serrano.
4.' RepartiQão

Capitão do secretariado militar, da 3. a Repartição da
1.& Direcção Geral, J acin to J OSÓ ~roreira.
'I'enentes do serviço do adminiatração
militar Alexandre Francisco Ferreira o José Bento, respectivamente
do quadro e do regimento de sapadores mineiros n.? 1.

liliblério

da Gaerra- P

Direcçio Geral- 3.· Reparliçio

Tenentes-coronéis, do corpo do estado maior, Manur 1
Firmino do Almeida Maia :\fag'ulhãos, e da G.a Repartião, António de ousa Guedo Cardoso Machado.
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4." Repa.rtição
Capitão do quadro dos capitães
maior; adjunto de quartel general
Jorge Dias da Costa.
lS.l

do serviço do estado
da VI região militar,

~epartição

Capitão de artilharia,
com o curso do estado maior,
da 4.11 Repartição, Francisco António Pereira
dos Santos.
'I'onentes : de infantaria, adido ao quadro, da 8.~ Repartição, Manuel José do Livramento
Viegas, e miliciano,
do quadro especial,
Armolim Cândido do Moura Dinis.

Ministério da Guerra - P Direcção Geral- t a Reparti~ão
Chefe,

O

coronel do corpo do estado maior,
Maria de Freitas Soares.

chefe in

torino, António

InHpecção superior da administração do exército
Alferes do secretariado
militar, da 4.:1 Repartição
Direcção do Serviço de Administração
Militar, João
ria Loureiro.
Supremo Tribunal Militar
Ajudantes
de campo dos vogais,
Carlos da Silveira
o José Pedro do
mente, os capitães
do regimento do
dalcto Herculano e Silva Ramos e
Eugónio Santos do Lemos,
flcaudo
igual cargo do ajudante general.

v Ucglito

da

Ma-

generais,
Alberto
Lemos, respectivainfantaria
n.? 5 lnde infantaria
José
õste exonerado
de

Militar

Chefe do estado maior, o tononto-coronol do corpo (lo
estado maior, da 3.11 Repartição da 3." Direcção Geral
do Ministério
da Guerra,
José Esteves
da Conceição
Mascu),(,llhas.
Oapitão do quadro dos capitães do serviço do estado
maior,
da 2. li região, José Maria Cabral de Sampaio,
pelo pedir,

2." Série
Alferes
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do extinto
da Costa.

distrito

de

1.a Repartição
Chefe, o capitão
do secretariado
militar Miguel da
Fonseca Pinheiro.
Capitão do secretariado
militar Afonso Pinto da Costa.
3." Repartição
Capitão
do batalhão
gusto da Silva Braga.

de caçadores

n.? 9, Alfredo

Au-

Conselho Administrativo
Capitão

miliciano do serviço dr administração
militar,
do regimento de artilharia
n. o 1, Alfredo Pereira do Carmo pelo pedir.
.
Toneuto do me mo serviço, do batalhão de caçadorea
D.O 11, Humberto
Marinho Pereira Maciel pelo pedir.
Divisão do serviço de propriedades

e obras militares

Capitão do quadro auxiliar dos serviços do ongenharia, do rogim nto do sapadores mineiros n.? 2, Alberto
do Nascim nto.
2." regia) militar
Divisão do serviço de propriedades e obras militares
Major do quadro auxiliar dos serviços do engenharia,
da extinta inspecção
territorial
do fortificações e obras
militares na 2.a divisão, Paulino Lopes David.
3." regUlo militar
Ajudante

de campo do comandante
interino, o capitão
do infantaria
do quadro
especial
Gustavo
Adolfo do Gouveia.
'1\'11011to do quadro auxiliar dos serviços do artilharia,
do grupo de trem n." 5, Francisco
Fonseca pelo pedir.

milielnuo

4." Repar-tição
Tr nonto do batalhão
do caçadores
Schultz da Sil \'11..
4." região militar
Ajudante do campo
valaria José da Câmara

n. o 2

Guilherme

elo comandante,
o capitão do caMenes . Alves.
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4.' Repartição
Chefe, o capitão do quadro dos capitães do serviço do
estado maior, da 6. a Repartição
da 3. a Direcção Geral
do Ministério
da Guerra, Carlos de Azevedo Carvalho.
Govêrno militar de Lisboa
Capitão de cavalaria,
cm disponibilidade,
Álvaro de
Vasconcelos
de Sousa Pimontol pelo pedir.
Tonente do regimento de cavalaria n, o 7, António José
de Santana Crato.
Comando de engenharia
'I'encntos-coronéis
: do quadro auxiliar dos serviços de
engenharia,
da extinta inspecção territorial de fortificações e obras militares na La divisão, Júlio Fernandes,
e
da extinta inspecção das obras e fortificações
no campo
entrincheirado
de Lisboa José Mari,. da Silva Figueiredo.
Capitães:
de engenharia,
da extinta inspecção de obras
e fortificações
no campo entrincheirado
de Lisboa, Alfredo de Almeida Carvalho;
do quadro especial dos oficiais milicianos de pioneiros. da extinta inspecção territorial
de fortificações
e obras militares na La divisão,
Manuel António Vieira e Sousa, e da extinta inspocção
de obras e fortificações no campo entrincheirado
de Lisboa Guilherme Frederico
dos Santos Machado; do quadro auxiliar dos serviços de engenharia,
da extinta inspecção de obras e fortíficações
no campo entrincheirado
de Lisboa, Lourenço de Jesus e Silva, e da extinta inspecção territorial
de fortificações
e obras militares na
La divisão José Malaquias,
e do quadro especial dos
oficiais milicianos
de caminhos de ferro, da extinta inspecção territorial
de fortificações
o obras militares na
1.& divisão, Rodrigo Barradas,
Conselho Administrativo
Tenente-coronel
do serviço de administração
militar,
Tomás Júlio de Campos Azevedo,
da b.a Inspecção,
Capitão do serviço de admínistração
militar, da f>.a Repartição da 2. & Direcção Geral do l\finistório da G urra,
Carlos Domingos Nunes.
Tenente miliciano do serviço de administração militar,
da
a Rr-parrição
da 2.& Direcção
Geral do Ministério
da Guerra, Simão da. Costa Almeida.
õ.
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Govêrno mílttar da Madeira
Governador,
interino, o coronel do quadro
infantaria
João Maria Ferraz Júnior.

da arma de

1.. Inspecção de infantaria
Coronel do distrito do recrutamento
n. o 8 Duarte do
Amaral Pinto de Freitas, pelo pedir.
Capitães:
do quadro
da arma António de Magalhães
Cer-queira de Queiroz, e do batalhão de caçadores n.? 9
Augusto Martins Nogueira Soares pelo pedir.

3.· Inspecção de infantaria.
Major do batalhão de caçadores n.? 2 Domingos Cosmoli Cancela.
Esoola. Pratica. de Infantaria
Sf'gundo
comandante,
O tenente-coronel
de infantaria.
adjunto da mesma escola, Joaquim Augusto Tõrros.
Adjunto,
o tenente-coronel
de infantaria,
em disponibilidade, Pedro Augusto de Sousa e Silva.
Quadro da arma de infantaria
Ooronéis:
do extinto regimento
de infantaria
n.? 19
Alfredo Júlio de Lima Dias e da Escola Prática do Infantaria José de Oliveira Gomes.
'I'enoutos-coroneis do infautaria Manuel António Voiga o Jaime de Campos Ramalho,
ficando, respectivamente, exonerados
de segundo comandante
da Escola
Prática de Infantaria,
polo pedir, e de adjunto da mesma.
escola.
Capitãos : António Moroiru da Câmara Botelho Gusmão o Albano da 00 ta Pina; do regimento de infantaria n." 5, adido ao quadro, Manu I Ribeiro Cardona,
e
do r('~ilDento
de infantaria n. o 14 Francisco
Jo é de
Carvalho.
'I'enc ntes : do regimento
de infantaria
n. o 2 Adriano
da Cruz, do regimento
de infantaria
n. o 16. Domingos
Manuel Martins, pelo pedir, e do batalhão de metralhadoras n. o 1 Abel do Sena Raposo.
Regimento de infantaria n.· 3
Ollpitll 8 do r gimento de infantaria
n. o 8, adido ao
quadro,
João Hermínio Barbo a e do batalhão de caçaJosé da Silva, pelo pedidores n.e 7, Vicento Leonardo
rem.
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Tencnto do serviço do administraç-ão militar, do regimonto de infantaria n.? 15, Mário António Augusto Soares Pinto, pelo per'ir.
Regimento

Alferos do batalhão
cio Inácio de Paiva.
Regimento

Capitães do quadro
danha o do regimento
Marcelino.
Regimento

de infantaria

n.· IS

de metralhadoras
de infantaria

n. ° 1 Mário Lú-

n.s 10

da arma João António LOp0S Salele infantaria n.? 17, Anibal Artur
de infantaria

n.O 13

Majores do quadro da arma, Armando Augusto Pires
Falcão o Jaime Augusto da Rosa Alpedrinhu.
Capitãos : do rogiuionto do infantaria n.? 31 Fruncisco
Rodrirrues Poroirn, c do quadro da arma António Manuel
da Mota o Costa, pelo pedirem.
Teuonto miliCiano do iulautaria,
<lo quadro especial,
João do Magalhães !Irl0t1O, pelo pedir.
Regimento

de infantaria

n.O 11S

Comandante,
o coronol do quadro da arma do ínfantariu António l~sqllivC'l David.
Majores:
do extinto regimento de infantaria n.? 33,
Ernesto Júdico de Oliveira,
Joito Francisco Ribeiro e
médico .Tos·óAngllsto Fernandes.
Capitães : do regimento cio infantaria n.? 12, João Fornandes Barrudas j do extinto regimento de infantaria
n.? 33, Plácido Baptista BI'HVO da Costa, Francisco da
Silva Rijo, Joaquim Ologúrio da Silva
Sousu, Júlio
da Silva Bento, José Ricardo <10 Barros Amado da Cunha
o, adido ao quadro, José Nobre da Vcigu.
Tenentes:
do extinto regimento de infuntarin n.? 33,
J' ORÓ Caetano, J0:-;6 Francisco rios Santos, J 086 bstê,'110
Pereira
Reis, Francisco
Baptista Scmodoiros,
Camilo
Joaquim dos Santos, .Iosó Vieira da Silva, B nto Pimenta
Formosinho, António Correia do Oliveira; adidos ao quadro, JO/l.([I1imVanez Rosado, Viriato Augusto Rendeiro,
José Domingos Carapeto o António Joaquim Gouculvos;
miliciano, João do Barros Amado da Cunha, o do serviço
de ndruiuistrnção
militar, <lo batalhão do caçadores n.? 4,
:Manuol do Sousa Rosal Júnior.

°
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n. ° 33,

adido ao quadro, José Paulino dos Santos Oliveira, e do
batalhão de caçadores n." 4, João Rosado da Silva Rijo.
Regimento de infantaria n.· 16
Comandante,
o coronel do distrito de recrutamento
reserv a u.? 1G, Jerónimo Osório de Castro.

e

Regimento de infantaria n." 17
Comuudante
interino, o tenente-coronel
do distrito de
recrutnmonto
e reserva n.? 17, António Henrique de Meneses 'oares.
Regimento de infantaria n.· 18
dI' infantaria n. ° G Adelino N orborro do Castro, pelo pedir.
'l'I'IIPllte
do quadro diL arma, José Rangel Coelho de
AJIU~·ida, pelo pedir.
.:\r.I,Inr do regimento

Regimento de infantaria n.· 21
Cupitão da 6.& companhia. de reformados,
António
ria (h .:\Iag:dhilcs.

Ma-

Regimento de infantaria n.· 22
('''lIlallllante,
o coronel do quadro da arma, João Augnsto da Costa .
.:\Lljor do distrito
de recrutamento
e reserva
0.° 22
JO:<I" Fruncisco
Pires do Currno •
•\Jf'prl's do batalhão
do caçudoros n.? 8 Rodrigo Carlos Dórdio Rosado do Figueiredo
Pereira Botelho.
Regimento de infantaria n.> 23
Comnudnnto,
O coronel do «xtiuto regimento
de infantaria II." '27 \irm; Luis de Castro.
SI'<rllll!lo eomandnnt
, o coronel do extinto regimento
do iu lunturia H.O :n Ricardo .Iosé do Andrade.
'I\·III'nt(l·corollol
do extinto regimento
do infantaria
n, ° :!7 Alo -rto A rtur 'arUlento.
Batalhão de caçadores n.s 1
:\flljores médicos milicianos
do xtinto regimento
de
infantaria
n." 22 S vcriru Sunt' Ana. Uarqucs
e António
Mnrill Toixciru Guerra.
Cnpit:lt\s: do xtinto r gimonto d infantaria n.? 22,
Jaime Ba so .:\larqu08, João do Andrade
• ousa, Paulo
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Monteiro Júnior;
adido ao quadro, João António de Almeida Tavares, e médicos, milicianos, João Augusto Mi:O;lOS0 rWlo,
José Gonçalves
Caroço e, do quadro espocial, Manuel Joaquim Lourinho.
Tenentos : do extinto regimento
de infantaria
n, ° 22,
Antóuio Pires; adidos ao quadro, José Maria Pinto, 1\1anuel Ventura
Lopes,
Abel Cotrim Maia o António de
Matos Bugalho;
miliciano
do quadro especial, Joaquim
Relvas;
do quadro auxiliar
dus serviços de artilharia,
João da Conceição Pereira ; módicos milicianos,
Emílio
Carita Polido (' Leonel Lopes do Sant'Ana
Marquos, e
vetcriuário
miliciano, Frederico
Bagorro Sequeira .
. Alteres : do extinto regimento
de infantaria
n." 22,
adidos ao quadro, Filipe Cardoso Calhancas
e Jerónimo
do Espírito Santo Magalhães,
e miliciano, Joaquim Llermenegildo Lourinho.
Batalhão de caçadores n." 2
Major, do extinto regimento de infantaria
n." 15, Domingos Cosmolli Cancela.
Capitães : do extinto regimento
de infantaria n.? 15,
Carlos Augusto
Dias Costa,
Luís António Aparício, a
adidos ao quadro, Manuel António da Silva Garcês. Alfredo Augusto Pereira e Augusto Nunes Tiago.
'I'oueutes : do extinto regimento <10 infantaria
n.? 15,
Mário Telos Pamploua, João Monteiro Reinas Soares,
Vítor' Amâncio Junqueira e Silva, Carlos Alvos, António
de Oliveira,
José da Rosa Mond,'s, Fernando Vargns e
Milli uel Abrunhosa de Matos; adidos ao quadro, António Vuz da Silva, António Augusto, Manuel António dos
Santos,
José da Mota Marques o Agostinho dos Santos
Femandes
; mll.cianos, José Dolgndo, J oaq uim Nunes,
e do quadro especial, Mariuno Moreira Lopes.
4If('re~: do extinto regimento do infantaria
n.? 15,
Oar101\ Oliveira da Silva Chainho O Fernando
do Magalhães Abreu Marques e Oliveira.
Batalhão de oaçadorea

21.· 3

Capitãcs : <10 extinto regimento do infantaria n. o 19,
Eusébio
J;~mídio da Silva, Fortunato
Pires,
Gualdino
Augutlto Videira,
Ángolo David da Costa, José Afonso
e I\lunud Luis Rodrigues Junquoira ; adidos ao quadro,
Secun.Iino Sena e José Guilhermino, o módico, António
Joeó F61ix Alvos Júnior.
Tenentes:
do extinto regimento d infantaria
n.? 19~
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António Rodrigues,
António Adolfo Vieira da Costa, Manuel Francisco Candeias, José da Rosa, António Au~usto
de Magalhães,
Armindo do Almeida Machado, António
Joaquim Alves Melão, Cândido Pinto de Figueiredo, Manuol Joaquim Carneiro,
Filipe Cândido de Sousa Dias
Ribeiro de Carvalho,
Antero de Figueiredo
Alvos, José
do Lemos e Sousa, ~funn 1 José Esteves do Figuoiredo ;
adidos ao quadro,
José Augusto da Anunciação Silva,
António Rodrigues
Nóbrega,
César de Seabra Rangel ;
milicianos do quadro especial,
JORé António Gomos Alvos Carneiro, José Francisco, António Souto, Eurico Augu-to da Silva, Duarte Osório Fernandes,
Luís Borges
Júnior, (> do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
.José de Oliveira,
Batalhão de caçadores n.· 4
adido ao q uadro,
Francisco
Pinto Veiga,
do regimento do infantaria n. o 25 Tito Lívío Raposo da
Ponto, polo pedir, e do extinto regimento
do intanturía
D.O 33 Manuel Jo é Serpa.
'I'enentes, do regimento de infantaria
D.O 4, António
dos Santos Cavaco, adidos ao qu dro, Inácio Maria de
Â<:a Ca telo Branco e Manuel Sebastião;
milicianos
José António Va co Mascarenhas
Júnior
e Vitório
F'reder-ieo Crispim,
e do quadro
special .José dos Santos Borrega ; do extinto rogimeuto de infantaria
II.o H3,
Armando Aquiles do Espírito Santo e milicianos 00 quadro especial António
Correia
o J08é da COlltlt Esterninho; e do serviço do administração militar Hermenegildo Chaves Paiva.
Alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
adido ao quadro, do regimento de infantaria
n.? 4 José
de Mendonça Rita.
Capitães:

Bata.lhã.o de caçadores no· IS
Capitães:
do regimento de infantaria n.? 11 Jorge An-drad
Espírito
amo o do extinto 2.· grupo do metraIhadoras Carlos Monteiro do Sousa. Leitão.
TIIIH nt
do batalhão
do caçadores n." 10 David dos
Santos.
Alferes
do r gimento
de infantaria
n.? 20 António
anta Clara Ferreira.

11.·

Batalhão de oaQador.e
e
Capitães,
adido ao qu dro, do regimento
21 José Maria de }fondonça.

n.·

tia infantaria
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Tenentes:
do regimento de infantaria n. ° 12 Abílio dos
Santos Guerra, por motivo disciplinar;
do regimento de
infantaria
n. ° 21 João Maria Prazeres
Milheiro e Luis
José de Figueiredo;
adidos ao quadro, IIermogónio
de
Almeida, Arnaldo José do Amaral e Ricardo Feruundss
Sardinha;
e milicianos
do quadro especial, J01\Ó de Almeida, António Pires Antunes e Afonso da Costa Ribeiro.
Batalhão de oaçadores n

o

7

Capitães:
do regimento de infantaria
n.? 12 Custódio
António Marques, pelo pedir e do extinto 8.° grupo de
metralhadoras,
António Luis Salgueiro Fragoso, Manuel
Gomes e Elísio Margarido
Pinto Garção.
Tenentes,
do regimento de infantaria n. ° 3 António
Joaquim
Borlido de Carvalho,
do regimento
do infantaria n.? 10 Manuel Joaquim Domingues,
pelo pedir, e do
extinto 8.° grupo de metralhadoras
João da Costa Virtuoso.
Batalhão de caçadores n.' 8
Tenente-coronel
módico
miliciano,
do extinto rogimente de infantaria
n." 22 João Rafael Moruia.
Major módico miliciano, do extinto regimento
de infantaria n.? 2:3 João António Silveira Proença.
Capitães
módicos milicianos. do extinto regi monto de
infantaria
n.? 22 Josó Nunes Tiorno da Silva e Ludgoro
Augusto Soares Moroira.
'I'cnentos
milicianos, do =xtinto rogimento
de infantaria n. ° 22 Manuel de Araújo Brocas e módico Fruncisco
Barreto de Sousa Alvim.
Alferes milicianos do extinto regimonto do infunturia
D.O 22 Frederico
Augusto
de Mendonça, Alberto .Ioaquim Capela, António
Maria dos Santos e Vítor dos
Santos.
Batalhão de cnçadores n.· 9
Tenentes-coronéis
D.O

6 Júlio

César

do
Gil

extinto
Igloziae

regimento do infuuturia
o médico Vitorino de

Sousa Magalhães.
Majores, do oxtinto regimento do infantaria
n." () Jcaqnim Leitão,
e módicos
milicianos, Joaquim Ah('8 da
Silveira,
João Casimiro
Barbosa
e Carlos Alborto da
AgosRocha;
o do extinto 0.0 grupo do mctralbudoras
tinho Pires do Moruís.
Capitães:
do extinto r.-glmonto
do Infnntariu
n.? 6
Mateus
de Sousa Fino, Múrio Armão Forroiru, António
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Eduardo
Cabral e Castro, Sebastião Maria da Nóbrega
Pinto Pizarro;
adidos ao quadro,
Tibério Pereira
da
Silva, Albano Manuel e Alípio Augusto;
miliciano do
quadro especial, António Gonçalves Pires e módicos milicinnos, Eduardo da Silva T'ôrres e Hermenegildo
José
da Silva Tavares;
e do extinto 3.0 grupo de metralha
deras ~fanuol Ferreira
da Silva Couto Júnior,
Emílio
Tito Ferreira da Silva Couto; e médicos milicianos Américo Lu ís do Vasconcelos
e Francisco Nunes Guimarães

Coimbra.
Tonon tes: do oxtinto regimento de infantaria n.? 6 António Teixeira, João Carlos Busto de Lima, Alberto Augusto Hodrigues,
José Bernardo Martins de Magalhães,
António
do Audrado Piçarra e Almeida, Alberto António Rodrigues Praça, João Barrosa, Francisco Josó Ferreira, Alfredo
Augusto Soares Ribeiro; adidos ao qusdro José Vítor, Eugénio
Quintela,
Diogo Martinez de
Lima, Manuel Francisco
Dias, Américo Rodrigues Fel"
reiru NOVI'8, Artur Martins Parada, Dâmaso Costa; em
disponibilidudo,
Jo Ó Baptista Barreiros;
milicianos,
do
quadro especial Fernando
Eurico da Costa Oliveira, Alberto Gu irnarãe
Baptista, José Autónío
de Freitas Barros (1 José Allgn to Aires Tôrres ; e módicos milicianos
Manuel üa Costa I'ortr LL e José do Azevedo da. Silva
Aroso ; (3 do extinto 3.0 grupo de metralhadoras
José
Nogueira
'oure'
Júnior, Carlos Gomes Cordeiro, João
Bolo, .Iorg« ~fartilJs
oguoira
Soares,
::\fanud Otero
Fi-rrcirn, Luís Augusto Soares deI Sousa Sanches, Luis
Gomes do Oliva T('I(,5, Amór ico Pinto ela Silva Oliveira,
António
da. ilva Pinheiro,
Angelo
Costa, Fernando
Bianchi Moroirn, da Câmara,
Frnnclsco de Assis Cardoso Rangel,
José Monteiro (la Rocha Peixoto, Manuel
:tomes do Araújo,
Carlos Alberto Garcia Alves Roc;adas. li'l'rnando:\Ia rtins Salgado, Carlos J OSlO :\foreira (3
Haldomnro Pavão Barbosa.
Alferes
do extinto r p:imonto de infantaria
n.? 6 Arnuldo IIIIJlriqlH ' do Carvalho, adido ao quadro, Alfredo
Pelicano <lo Brito C Ahreu O Aníbal Alves Moreira e miliciano .TI" us Correia Féria.
T

Bn.talbão do caçadores n," 10
TlI11l'ntes·('0t'on6is:
do ('"tinto rl'g'iml'nto do infantaria
n.o ~:3 .João .AI\':\ro dos, antos • il\'ano, (1 do ('xtillto 1'0g-i!lll'oto dI' infantaria n.O 35 Fdullrdo 13:tndeil'u J' Lima
Júnior,
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Majores : do extinto regimento
do infantaria
n.? 23
Luís N unes de Campos Figueira
o Raúl Verdades de
Oliveira
i\liranda;
do extinto regimento
de infantaria
n. ° 35 Podre de Azevedo Cruz, o médico do extinto regimonto do infantaria
n. o 2;3 António da Rocha Manso.
Capitães:
do extinto regimento de infantaria
a. o 23
Manuel
do Jesus Moreira,
José Francisco
Faúlho Rasoilo, Josó da Costa Figueiredo,
Diamantino Antunes do
Amaral,
José Matans, João Baptista Loureiro, Manuol
Boaventura
do Figueiredo,
Manuel Joaquim Gonçalves
Coruclio, Amâncio Veloz Corado, adidos ao quadro José
do N ascimentu Franco e Francisco Simões dos Santos;
do extinto roginiento
de infuutaria n.? 35 António Augusto Monteiro,
Sebastião
do Barros e. Cunha, Vasco
de Pina Cabral,
Ar.tónio Gomos Santiago, Marcelino
Pais de Figueiredo Alvos, adido ao quadro, João Baptista
Gaspar,
em disponibilidade,
Autóuio Arcosa Corroia da
Cruz, e milicianos do quadro especial, António Ribeiro
e Francisco
Maria dos Santos
Galhardo;
do extinto
.A ugusto Bernardo do Frei5.0 grupo do metralhadoras
tas Júnior, José dos Santos Donato e Vitorino do Serpa
Faria Peres Furtado
Gnhão,
(' módico do extinto regimento do infantaria
n.? 35 Mário do Burros
Cunha.
'I'onontes : do extinto rogimonto
do infantaria
n." 23
António Trindade,
Arnaldo Vítor Marques, Adelino Ferreira Frosco,
António José do Campos Rêgo, Auiílcar
de Sousa Ferreira,
J asá dos San tos Pires, Augusto dos
Santos,
Afonso Eurico Ribeiro Casais, Domíngos Ferreira Mendes,
Manuel Maria Ramos Lopes, Francis co
Pinheiro, em disponibilidade,
Augusto Quadros Teles de
Sampaio,
adidos ao quadro, Agostinho Domingos,
Luís
Correia
Mourão e Vasco Ramos de Figueiredo, milicianos, João Maria Simões Pereira de Brito, António 2tfaria Martins, e do quadro especial, Manuel Tavares, J OSÓ
da Cruz Ribeiro e António Carlos Amarnl;
do extinto
regimento
do infantaria
n.? 35 Paulo Afonso, R.aúl Figueiredo
Rodrigues
de Almeida, António Gonçalves da
Costa, Mário d Matos, Luís do Faria Bastos, Plavi no
Henriques
de Miranda, António Augusto do Sous , Alfredo Crucho de Almeida,
Viriato
Lopes das Novos,
José Avelino
de Andrade, Josó Joaquim da Fonseca,
adidos ao quadro, Augusto Sargento,
José Boato, Ezequiel de Matos Viocnt , Alfredo Nove" Com tantíno da.
Conceição o José Lobato de Vasconcelos
Galvão, milicianos, José Martinho Simões, o do quadro especial, Ma~
ó
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nuol Martins Dantas Brito c José Fernandes
Moreira; e
Fausto Fernando extinto 5.0 grupo de metralhadoras
dos Dia, Guilherme
Carlos Ferreira Pinto Basto Carrcirn, IIcnriq ue Guilherme Antunes Baptista, Fernando
de Oliveira
Leite,
Artur Velo a Machado, David dos
Santos, Manuel Silvio Pelico de Oliveira Neto e António
Pinto, O milicianos do quudro especial, Jorgo Abílio da
Veiga :\Iagalhrros o N arciso dos Santos,
Alferes : do extinto regimento
de infantaria
n." 23
Jorro Pedro,
milicianos
Vorgtlio
Guilherme
da Costa,
José Maria de Seiça Noto, Álvaro Caetano di' Oliveira,
Jose Antunes Martins, Francisco Sorrão Coelho do Sampaio, António Baptista
(lo Almeida, e do quadro especial, Arménio
do Amaral
Ferreira;
do extinto rogimonto de infautarin
0.0 :3f), adidos ao qnadro,
Manuel
do Alhuquerquo,
António Folgado Dias Catana e Adelino Soares, e milicianos, JOM José de Moura Mascaren hus Gaivão e José Feio do Lemos Viana, o do extinto
5.° grupo de metralhadoras
José Bento Pimenta, e miliciauo Joaquim José Pire Moreira.
Batalhão de caçadores n.s 11
Capitão do extinto 7.° grupo de metralhadoras
João
da Silva Caio.
Tenontos : do extinto T;" grupo de metralhadoras
Luís
Casu-lo Lopes; adido no quadro Lnís Vaz Oliveira,
e
miliciuno
do quadro espceial Domingo
.:\fUI'tillS HOJll1to.
Alferes milicianos:
(lo oxtinto 7.° grupo (hl metralhadoras. Alexandre Bnrhosa Oamejo, Alfrod» '[l'ndBS do
Fi~tlCir('do,
onstantn
António Pinto, José ~Iaria Antunos Gonçalves,
António Jaime Simões c Manuel Gonçal vos Baptista.
Batalhão de caçadores n.s 12
Tt'n0nto·('oronel
<10 quadro da arma de infantaria
Afonso Henrique
Barboitos Pinto .
•tpitf\('f'l: do quadro da arma, Albano da COHhl Pina,
1)(,10 pedir, do extinto rogirm nto de inbntaria
D.O 34,
LI'0po!llo Ocrardo
. fartins, .TOSl· Marcelino Barl'l'il'l\, e
adicio'l no quadro, Eduardo
Fr d rico Vttldcs do Faria
o Hod rigo 1"nustioo.
'I\lllC'ntcs:
do quadro da nrma, Joaquim
Dolgndo
Frnn<::l, pfllo p dir; do c. tinto r<.'gimcnto d infantaria
rL.o n 1 1 me·trio IJilarit o Lom lino V lo o, .Taimr. Arnaldo da V iga C~trdoco, Adriano
Augusto
Geraldes;
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adidos ao quadro
Amílcar
Afonso Pereira Camoesaa,
Romeu Alexandre Aguiar, João dos Santos Aboim e José
Augusto
de Aguiar;
e milicianos, Eugénio do Loureiro
de Almeida Fontes e do quadro especial Armando de
Oliveira Pimontol e Eduardo Cerquoírn
Moroiriuhus.
Alferes,
do extinto regimento
do infantaria
n. o 34
Mariano
Álvaro Ferreira.
O milicianos,
J osé da Costa O
Silva, Horáeio Freire Beirão, Carlos Alberto Murques,
João Anselmo Ribeiro, José Duarte
Simão, Autero do
Andrade e Arnaldo Cordeiro.
Batalhão de ciclistas n.· 1
AnCapitães:
do extinto 4.0 grupo do metralhadoras
tónio de Matos O, adido ao quadro,
José Marceliuo ; o
médico miliciano António Torrado Vidal.
Tenentes:
do extinto 4. o grupo de motralhadorus,
Antero Luís Martins
Figueira,
José António
Vitorino
e
Francisco
Maria Queirós
da Silva; miliciano,
António
Bana Júnior o do quadro especial, António do AlllH'ida
Abrantos,
e com o curso da arma Mário Pessoa da
Costa.
Alferes milicianos
do extinto 4.° grupo do motrulhadoras António Ribeiro
nz, Joaquim Ascensão Vn» do
Nascimento,
João de Matos G onçalvos e António José

Escaramoía.
Batalhão de ciclistas n.s 2
Tenonte do regimento do infantaria
n.? 5, Podro Joaquim da Cunha de Meneses Pinto Cardoso.
Alferes do batalhão
do caçadores
n. o [) Ricardo
da
Costa Ivens Ferraz, pelo pedir.
Ba.talhão de metralhadoras n.s 2
do extinto regimento
do infantaria
n.? 20
J ácomo 111arin Oom do Valo e Luís Oonzaga
Cardoso
de Menezes Pinheiro.
Cnpitães : do quadro da arma, supranumenlrio,
António Guerreiro,
polo pedir, do extinto regimento
<lo infantaria n.? 20 Francisco Martins Fornandos .Iúnior, 1\1alnquias Augusto do Sonsa Gnodos, Mál'Ío de Vnsconcolos
Carnoso, Firmino Jo~6 no Sousa Barroso, Augusto ('ósar
do Morais, António Josó Teixeira do Mirunda, Honriquo
Alberto do Sousa Guerra, Manuel Henriques
do Faria e
Jol1o Dias Leito Machado;
adidos ao quadro Silvestre
José Barreira, Januário Joaquim Lopes do Sousa, Júlio
Pereira Machado e Domingos
José Vieira do Andrade,
Majoros
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e médico miliciano
do quadro especial José Joaquim
Machado G uimarães Júnior.
'I'enen tes: do extinto regimento
de infantaria n. ° 20
João dos Santos Martins,
Artur
Augusto
Rodrigues,
Joaquim Ferreira Pedras, António Josó da Costa Cunhal,
José Vieira Campos de Carvalho, Albano José da Cruz,
António Maria Ferreira
Braga e Gervásio Martins Campos de Carvalho ; adido
ao' quadro Josó António de
Matos Júnior e Albano Martins de Campos; milicianos
do quadro especial José Joaquim Guodes Gomes, Heitor
GodofrC'do 'Hibeiro do Almeida,
Carlos Augusto
Gonçalvos Coelho e Joaquim Ferreira da Silva, e do quadro
auxiliar dos serviços de artilharia
José Pinto Gonéalvos
Correia.
Alferes do extinto regimento do infantaria
n.? 20 Bernardo Pereira
de Castro;
adido no quadro Mário Pi.
nhciro ; milicianos
Ernosto
Fernandos
do Sousa, Júlio
César de Carvalho o Aprígio Neves de Castro, e do:qua.
dro especial J oaq tlim da Silva Caldas,
Direcção

da arma de aI'tilharia

Com iss-üo de cX()~Í<;iio

'I'cnentcs-coronéis
do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia
do Arsenal do Exército, Firuiino da Silva Hego
e Francisco Ferreira .

•

Comtsaão de

I

ccopção e exame

Coronel do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do Arsenal
do Exército,
Sebastião
António Leitão Júnior.
Tencntes-coronéie
do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia,
do Arsenal
do Exército, António Hodrióues
do'
untos Vídago e Ernesto José.doH Santos.
E&oola Prátioa

de Artilharia

'I'enentes : do regimento do artilhnr-iu u." 5 João António Peixoto de Bourbon Fragoso,
do regimento de artilharia n. o 8 Pedro Amadeu Nicolau Fernandes
Guerra
do quadro auxiliar dos erviços de artilharia, do grupo
d trom n." 4, Raúl Mondes Ribeiro.
Alferes do grupo de artilharia
n. ° 22 Eduardo Reverendo <ln Conceição.
1." ínspeoção

de artilharia

Inspector,
o coronel do artilharia,
no quadro
António Martin
de Andrade Velez.

da arma,

l06!

ORDEM DO EXElWITO

N.o 24

2.· Rpri.e

J
Capitão do grupo de artilharia de montanha
Sebastião Martins Nogueira Soares, pelo pedir.
Quadro da arma de artilharia

0

2

11.

\

Coronel do extinto regimento de artilharia n, o 7 Teotónio Roberto de Morais Sarmento, pelo pedir.
Regimonto de artilharia

Alferes
Leal.

do grnpo

de artilharia

Regimento de artilharia

Alferes do grupo do artilharia
beiro Tasso de Figueiredo.
Regimento de artilharia

n.O1

n.? 21 João Lopos
n.O2

n. o 22 Jerónimo Rin.O3

Alfores do grupo de artilharia n.? 24 Joaquim Mondes }foreira Sacadura.
Regimentú de arttlharia

n.s 4

Capitão do grupo de ar1ilharia n. o 24: Francisco Avelino da Fonseca, polo pedir.
'I'ononto de artilharia, do quadro da arma, José Simplício Virgolino, pelo pedir.
Alferes do grupo do artilharia do montanha n.? 1,
João Lídio Forrcira.
Regimento de artilharia

Alferes do grupo
Jos6 Bento Borges.

de artilharia

Regimento de artilharia

n.O5

de montanha

n. o 2,

n.O6

Tonontes : do quadro auxiliar dos sorviços de artilharia Vicente da Silva Soares, polo pedir, e do servico do
administração militar, da5.a Hl'partic:1to da 2.a Diroccão
Geral do Ministério da Guerra, Rui Augusto da Silva
Mendes, pelo pedir.
Regimento de artilharia

n.· 8

Segundo comandante, o tenente-coronel do r gimonto
de artilhnria n.? G Jollo de Azovr-do Monteiro de Barros,
pelo pedir.
1.° batalhão do artilharia de costa
'I'encnto do regimento do artilharia. n.? 6 Mário Augusto do Assun<;!.toMarques.
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de costa

Alferes
miliciano,
Iicenci . (lo, do grupo de artilharia
de costa Mário Leão Dória Meunior, pelo pedir.
Grupo de artilharia de montanha n.O 3
Tenente do serviço de udministração
militar, da 4.a companhia de administração
militar,
João-du Silva Marques
Rito, pelo pedir.
Grupo de artilharia n.' 21
'I'enente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
do regimento
de infantaria 11.0 12 Manuel Marques, polo
pedir.
Grupo de trem n. o 1
Alferes do serviço de atiro inistração militar, do grupo
do trem n." 4, Joaquim Augusto da Silva, pelo pedir.
Grupo de trem n.s 3
.
do serviço do administração
militai', do 1'0gimento de cavalari« n." 2, Eduardo do Freitas Mnnaças,
por motivo disciplinar.

Teucnte

Grupo de trem

n.· 4

Tenente do serviço de adurini tração militar, da 1.a com.
panhia

do adniiuistrnção

militar,

Francisco

Augusto

Gou-

veia, pelo pedir.
Grupo de trem tI.O 5
Capitão do quadro auxiliar dos serviços do artilharia,
do grupo de companhias
do artilharia
do costa, Luis da
Costa, pelo pedir.
Depósito geral de materIa.1 de guerra
dos erviços do
do ,,\ rsonal do Exército,
Abel Sarmento
da
"eira o José Forr ira.
Tenente
do qu. dro auxiliar dos 8('r,'i('08
ria, (lo Ar oual do Exército, Carlos Marques
Jo o Car mona.

Cl~pit, s do quadro auxiliar

artilharia,
Costa Sil-

de artilhaAlexandra

1.' briga.da de cavalaria.

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia.
Mauuol Coutinho V a ssalo.
Tcneut
do r gimento de cavalaria
n.? 1 Artur Augu to Mascarenhas
da Piodad .
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Quadro da arma de cavalaria

'I'enente-coronel do regimento de cavalaria n. ° 5 Francisco Cândido Vir ira do Sousa Loreno.
Major do regimento de cavalaria n.? 6 Francisco Martins Luzignan de Azevedo.
Regimento de oavalaria n.· 4

Tenento do regimento ds cavalaria n.? 2 João Joaquim
Valadas, por motivo disciplinar.
Regimento de cavalaria n. ° 5

Segundo comandante,
quim de Faria.

interino, o major António Joa-

Regimento de cavalaria n.O6

Major do regimento do cavalaria n. ° 10 Teodorico Ferreira dos Santos.
Capitão do quadro da arma David dos Santos.
Regimento de cavalaria n.s 7

Capitães, do quadro da arma, António Gon~alvos
Dias, do regimento de cavalaria n. 04 João Baptista B<'10
de Carvalho o de cavalaria com o curso do ostado maior,
J osó de Sá Nogueira, DOS termos do artigo 9 ° do docreto D.O 12:162 do 21 do Agosto do corrente ano, pelo
pedir.
Tenentes do regimento do cnvnlaria n." 4 Fcrnnndo
dos Santos Pereira do Carmo o Eduardo Alberto do
Abreu Bruziol.
Alferes do regimento de cavalaria n." 1 João José Xavier Banazol, do regimento de cavalaria n. o 3 LUÍR Perroíra Pinto, do regimento do cavalaria n.o4 JoM Baptista
Pereira de Barros e do regimento de cavularia n.? 8
Carlos Maria do Carmo o João José do Figueiredo.
Regimento de cavalaria n.> 8

Capitão do quadro da arma Luís Filipe Carneiro do
Sousa o Faro.
Tenentos do regimento do cavalaria n. o 7 Ang lo
.Aguiar Ferreira, José Paulo Andorinho, Alb0rto li\'rnaudos Nogueira o António Almeida Garcia o SOUSl\.
Regimento de cavalaria

n.s 9

Capitães: do quadro da arma Mário Rodolfo Rivisioui
Ramires, do regimento do euvalaria n." 11 Augusto C6-
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sal' Monte Falco Pereira,
Avelino Ferreira
Barbosa e
Cipriano de Castro Martins.
'I'onontos do regimento do cavalaria n." 11 Artur Gonçalves, Luís Fredorico do Azevedo o Melo, Alfredo de
Castro Antas e Augusto Josó Madeira.
Regimento de cavalaria n.· 10
Alferes miliciano do regimento de cavalaria n. ° 2 António Ribeiro des Santos, por motivo disciplinar.

'I'enento
Andorinha,

Regimento de oavalaria n.> 11
do regimento
de cavalaria
n." 7 José Paulo
polo pedir.

InRpecção daa tropas de pioneiros
Cnpitão
do engonharia,
da extinta inspecção
neíros, Plínio Octávio Santanu o Silva.

de pio.

Escola Prática de Engenharia
Segundo comandante,
o tenente-coronel
do engenharia
da extinta
e 'cola do aplica 'ão da arma, Artur Rocha
Schiappa Monteiro de Carvalho.

Major

Regimento de sapadores mineiros n.· 1
de ongcnharin,
do quadro da arma, José Cunha

Laura .
.Regimento de sapadores minoiros n.n a
Capitão
do quadro
auxiliar dos serviços de cngcnharia, do serviço do propriedades
o obras militares na La
rosrião
militar,
Avelino
Gomes.
o
Regimento de telegrafistas

Capitães: milicianos de tC'h'grafi 'tas, do extinto batalhão do tell'grafl~ta'
de cam punha, .Armando Tavares
Barr ito Alves Casquilho,
da extinta companhia
de telc<y!'ufi. tas de pruca, .J cão <lo Saldanha I'imentel Rolim
o ~lú quadro nuxilinr dos S01'\ iços <lo cngouhuria,
da
5 .:n com pnnhia (lo trem autoruóvol, A urélio da 'unha. Ribeiro o do butalhí O de automobilistas,
João Antunes Salvmlor,
Tcuoutr
: 11o rC'gillh'llto d(1 sapndorcs mineiros
n.? 1
Caetano l\faria <Ia.
unha Rois c milicianos <I, te1C'grafis~
tas, do
tinto butalhl O (}, tcleg rufistas do campunha,
Manlll'l (le Barros Lima, O da extinta couipunhia do telografista
d praça, J oão Cristiano D'Korth.
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Alferes miliciano de telogrnfistas da extinta companhia de telegrafistas de p1'uça Alvaro de Castro Bessa
Carvalho.
Regimento

de sapadores

de caminhos de ferro

Segundo comandante, o tenente-coronel de ongcnharia, do serviço do propriedades
e obras militares na
4." região militar, Francisco de Brito Cordovil Vaz:
Coelho.
Tenentes vetorínúrios
milicianos, do extinto batalhão
de SI1 padores do caminhos de ferro, Albino Manuel Fernandes e Arnaldo Mendonça Machado.
Bat.alh ão de automobilistas

Segundo comandante, o major elo quadro da arma de
engenharia, da extinta direcção do sei viço automóvel militar, José Fernandes do Barros Júnior.
Capitães de engenharia, da extinta escola de condutores militares do automóveis,
Joaquim Mateus P1'0tO
Chagas o Manuel Augusto Gomos.
'I'onentos : do rogimouto de sapadores mineiros n. o 1
Luís Vitória da França O Sousa, do engenharia,
da 00"tinta escola do condutores militares do nutomóvois, Jo'6
de Noronha Campos, e do quadro auxiliar dos serviços
de engenharia Joaquim Guilherme 'I'ravassos.
Alf0I'OS do quadro auxiliar dos serviços do engenharia
do regimento de sapadores mineiros n.? 1 Olímpio Baptista.
15.· companhia

do trem automóvel

Tenentes do quadro da arma de infantaria: Manuel
Joaquim Cândido Ferreira, Mctiliano Augusto Fortes e
Pedro da Silva Foruandes ; suprnnumcrúrios José IIonorato Gomes Pereira o Joaquim de Santana Carvalho o
miliciano do quadro especial J oaq uím J osé Alves da
Mota, polo pedirem.
Alferes: do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, do regimento de sapadores mineiros n.? 1Jo110 Mendes Salgueiro.
•

Parque

Automóvel Militar

Capitão do regimento de telograflatas
Dias.
Brigada

D.O

Ricardo Pereira

3 de caminhos de ferro

(SorTiço moderado)

CapitJ10 médico miliciano da reserva Joaquim Augusto
Gabriel do AJnneida.

2.' Série
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de Sá Azevedo.

da reserva
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Manuel Augusto

5.' companhia de saúde

Comandante,
o capitão médico João Garcia Correia
Ribeiro.
Capitães médicos milicianos,
do extinto 1.0 grupo do
companhias de saúde, Júlio de Matos, José Antunes dos
Santos Júnior,
Henrique
Antóno
da Silva Roquete,
Jorge Frederico
do Aguiar Saldanha, Henrique Jardim
Vilhena,
António dos Reis Dias Barbosa, Arnaldo Augusto Rodrigues do Almeida, Alberto Mac-Bride Fernandes, Alexandre Cancela dt' Abreu, Francisco AlVOR de
Azevedo, António Ilídio Toixcira ele Vasconcelos, João
do Matos Cid e Isaac .Iaimo Anahory, e do quadro auxiliar do serviço de saúde, Frnnciscc J orgo do Faria!
Tcuentce : médicos Carlos Pereira da Silva Çosta o milicianos, Luís Filipe Estêvão da Silva, Cândido Varela,
hng.énlO Augusto Rosoi~[I" JOS0 Vasques 'I'onreiro, Candido BOl'gr'l Pcroirn,
Oscar Teixeir-a Bastos, Joaquim
Manul'[ Duarte Fcrrcirn, ~I1Írio GOIHnho de Campos
Marques,
)lanuel Francisco dos Ramos Pinto, Mário de
Molo r Castro de :\Iato", :\Iúrio da Veiga Malta, Forrumrlo Alberto da TÔl'l'0 elo Vale do Lacerda, Casirniro
~L'II'i() Afonso. Múrio Dias da Ro :1, Manuel Cu"V.·
dio 1 ihoiro da Costa,
Sabino
dos Santos,
M: nuel
Cri"ó:-;tomo
Porr-irn Branco, Henri que Sor-iro Martins
Ruas. Francisco
António :\fartihi'l, Francisco
Xavier
::\lPIH!('S Vusconcelos
Guimarães,
Francisco 'Pires Vaz
Bnuico Júnior, Cósnr Augusto , imões, Luís Bornardino da Silva, António R(' cndo Elvas, Bouventura
Dias Snrreira,
Fernando
GUSÍtl\'O
:\faroa, António An
tU[H'S (Ie )fellNWS,
Aur "lio <10 Castro Galhardo, Abílio (;()lOrS da Silva Reis .. 10:-;é Salazar Carreira. Vorg[lio Ra1ll0S Oom(ls d:\ Silva, )farcclino
Sowrial1o NaYUI'rO, F('rnando
Arroio Ca:-;t\'}o Branco,
GlIilh0rmo
Pinto HOflrigu0s da Cost[l" lIcitor Vasco 'M1'n<ks da
1<'onsN'a, OllillHlrmr Dioc10cinno CardoRo Montpiro, Oil
SI'rp'l Rl'rl'l'Io d Cnn-alho, Frnn i, co de Alm(\ida (lo
~\~sis dI' Brito, Teotónio Raposo Pimentol, Sér~lO Rohim O<'l'alde Barha., MnJ1I1C'!do ASSIlD<;:l'!O, Amândio da
Silnl Pinto, Roh rto da Fonseca, MnIlnol Luís F'eroan·
01'8, llipólito
F'('rnano0s
A}Y;\Tl S, António 1\f:lria F0rrpir,. Alfro(lo Sobral ){I'IHl . )furralhü0s lbmn!ho, .10156
,de Frt,itas Pimontcl, João E'·llllgelista. Quiutito Moiro-
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les, João José da Conceição Camoesas, João Ribeiro da.
Silva, João Alberto de Morais Cardoso e Luís de Almeida, e do quadro auxiliar do serviço do saúde, José
do Nascimento Santareno.
Alferes médicos milicianos Miguel António Brochado
Leça da Veign, Adolino Henriques Barreto, Augusto
Garcia e Josó Alfredo Nobre Cartaxo, todos do extinto
1.0 grupo de companhias de saúde.
Hospital Militar Princtpal

Tenente do serviço de administração militar, da 5.11
Repartição da 2." Direcção Geral do 1finistório da Guerra,
Daniel António Reis Rosa, pelo pedir.
Hospital Militar Regiona.I n,v 1

Tenente do serviço do administração
militar, 00 regi"
mento de infantaria n." 22, Alexandre Augusto Fcrreíra
do Amaral, pelo pedir.
Direccào do Serviço de Administração Militar

Sub-director, O coronel do serviço do administração
militar, da 2.a Repartição da Direcção do Sorvico de
Administração Militar. Francisco Augusto Henriques Segurado Achomann.
4.· Repartição

Capitão ilo secretariado
res Saraiva.

militar Leopoldo João das Do-

Escola Pratica de Administração Militar

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
em disponibilidade, Francisco de Freitas Moura.
1.. oompanhia de administração

mUit.a.r

Tenente do serviço de administração
militar, do grupo
de trem n.? 1, Antó-iío Vaz de Almeida.
Quadro auxiliar dos serviços de artilharia.

'I'ononto-coronel do mesmo quadro do distrito do rocrutamento e reserva n." 21 Fraucísco Xavier Rrque
Mundo, pelo podir.
Quadro dos oficiais do secreta nado mil! tar

Tenente do secretariado militar Alberto 'I'oriaga da
Silva Leitão, ficando exonerado de arq uivista da ln pocção Superior da Admiuistrução do Exército.

2." Série
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Alves da Mota.
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5." companhia de reformados
O tenente
reformado,
Francisco

Diatrito de recrutamento
Chefe, o coronel do rogimento
dro da Cunha Souto, pelo pedir.
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de Assis

e reserva n.> 8
de infantaria
n. o

8 Pe-

Distrito de recrutamento e reserva n.> 16
Chefe, O coronel no quadro da arma de infantaria
Júlio Augusto Rodrigues
de Aguiar,
ficando exonerado
de
chefe da LaR .partição da Direcção da Arma do Infantaria.
Distrito de recrutamento e reserva n.O 17
Sub-chefe,
O capitão
do infantaria,
adjunto do mesmo
distrito, João Francisco Páscoa.
Adjunto,
o tenente do regimento de infantaria
n." 17,
adido ao quadro, António Perfeito Guerra.
Distrito de recrutamento e reserva n.v 21
Secretário,
O alferes
do secretariado
militar, do extinto quartel
general
da T ." divisão, António
de Andrade, pelo pedir.
Distrito de recrutamento e reserva n.s 22
C hefe , O coronel do quadro da arma de infantaria
José Virgolino
Feio Quaresma,
ficando exonerado
de
chefe da 3." Ropârtiçã«
da Direcção da Arma de Infantaria.
Arsenal do Exército
Adjunto
na dologação da região norte, o capitão de
artilharia,
em disponibilidade,
Manuel Caldeira
Caiola
Basto,
pelo pedir.
Museu militar
Director, o coronel do artilharia,
no quadro de reserva,
Vítor Leopoldo Machado da Câmara e Silva.
Farmácia Celltro.l do Exército
com a graduação
do capitão,
Mário Coelho 'I'eixeira, ficando exonorudo de adjunto da
4. n Ropartição da. Direcção do Serviço d , Saúde Militar.

Alferes

farmucêutico

Depósito geral de material de aquartelam:l!lto

npitães 00 quadro da arma de infantaria:
Frederico
Augusto Vidignl Nunes o supranumerário
José Manuel
Baptista,

Lopes.
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de aquartelamento

do serviço de administração
militar, do grupo
de montanha
n." 3, Artur Gonçalves da:

Cofre de previdência dos oficiais do exército metropolitano
Conselho

de admtnf str-acão

Proaidonte,

general Francisco das Chagas Parreira.
Vogais,
coronel do infantaria
Vergílío Aurélio Henriques dos Santos,
tenente-coronel do socrotariado militar Manuel de Matos o majores
do infantaria
João
J'~duardo Franco Antunes Ccnteno e Joaquim Feliciano
do Azevedo.
Júri para

avaliar as provas de aptidão, para o pOsto de
m 'jor, dos capitães do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia, no corrente ano

Vogal,
artilharia

o coronel do quadro auxiliar dos serviços
Sebastião António Leitão Júnior.

10. o -

D(illi~lério da Guerra -

do

Rf(larlição do Gabillele

a) Tendo sido agraciados
pela Sociedade Portngnesn.
da Cru» Vermelha com as modulhas
abaixo designadas
os oficiais (1 praças om seguida mencionados, é-lhos pormitido usar as respectivas insígnias:
Cruz Vorlllolha

do Bouoluorêll.cJa

Coronel do corpo do estado maior,
do Aílambuja Martins.

Major do corpo do estado
l\1l1rtins da Costa, 'ouros.

Mil [or do infantaria

maior

Eduardo

Joaquim

Augusto

Eduardo

Raúl da Silva Tuvaros.

Tonontos : de infantaria Carlos Adriano da F oascca e
ergo Martins Nogueira Soares,
o do 8 rviço de administração
militar António Lindorfo
Rib iro Borges de
Castro Seabra de Albuqu rquo.

.r
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Cruz Vern1.cll.lade Dedicaçilo

o

encral na. situação de reserva José Rodrigues LOP<'8
de Meudouçu o Matos.
Tenente-coronel
do quadro auxiliar
dos serviços de
nrtilhuria
Manuel da Conceição
'[h·a.
Major módico miliciano,
Francisco Maria Monteiro

Seia.
Capitães:
de infantaria
Rodolfo dos Santos o do serviço do administração
inilitar Ilídio Aníbal Botelho Coolho.
Medalha de Louv() r

Segundo sargento
do regimento
do Azevedo Moura.

de infantaria

n.? 10

Alvaro

::\Icdulhn de Agru.dccilncnt.o
Capitão do infantaria
Eduardo Correia Gaspar.
Soldados
n.OS 281 e :H5 da -t.a companhia do regimento do infantaria
n." 1 António Dias e Manuel Uibeiro.

b) Tendo sido agraciado
sogundn '"OZ com a medalha
10u\"01" da Sociodade
Portuguesa
da Cruz V errnelha o
segundo sargento do rcgimouto dr infunturia n. ° 18 Adelino Martins <la Co 'ta,
ó-Ihe permitido usar o algarismo 2 sôbro a fi vela da mesma insígnia.
do

c) 'rendo

indo com a medalha comemorativa
da Sociedade Portuguesa
() tenen te <lo infantaria
ámaldo José
é-lhe permitido
usar as respectivas

sido agra

d) 00.° auiv rsário da fundação
da Cruz V (lrmelha
Claro da Fonseca,
inslguias-

ii) Nos termos <lo artigo 18.0 da pôrtaria do 25 do Novcmbro último 6 nomeado para rervír de agente de ligaI,; o permanent
ntro o adido militares e trangeíros o
o :Ministório da
uerru, o major de engenharia Augusto
d Az v do e Lemo, E m raldo de Carvalhais, que de
há muito
tá d empenhando análogas funções. O referido oficial acumulurti o cargo supra-citado
com as suas
actuai
funções de chefe de ropartiç: o no Ministério da:

tu rra.
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Ministérioda Guerra-l. a D'rPCçáo
Gcral- I.a Rl'partição

Declara-so
que deixou de estar inscrito no quadro do
sargentos
do secretariado militar, no abrigo do § O.0 do
artigo 189." do decreto o." 3:\110, do 28 do Fevereiro de
1918, desde 17 do corrente, por ter sido abrangido pelo
disposto na alln--a c) do n.? :l" elo artigo 149.0 do regulamento elo disciplina militar o ser-lho aplicável a doutrina do artigo 158.0 do mesmo regulamento,
o alferes
miliciano de infantaria Alberto Guerreiro Capela.

12. o -

~Iiuistérioda Guerra·· ta DirrrçâoGcral- tn Reparti~ão

a) Declara-se
que o coronel elo infantaria Vergílio Aurélio Heuriques dos Santos, que pela Ordem do Eo ército
n.? 23, 2.8 sério, do corrente auo , foi nomeado sub-director da 1.11 Direcção Gerul do Ministório da G ucrrn,
acumula estas fUll<:ÕOS com as de chefe da 4.8 Repartição
da mesma Direcção Geral.

b) Declara-se
para os efeitos da determinação
G.a da
Ordem do Exército n," ::3, L." sór i«, do 192-1.,que os ,Lpitães de infun turia Boavon
Henrique Gomes da Silva o
reira de Melo foram apl'O\
provas especiais do aptidão

tur» da Encal'lln<:llo
Aguiar,
Joito Augusto do Fontes Pendos, no corrente ano, nus
para o pôsto imediato.

c) Em aditamento à doclrrucão constante da alínea f)
do 11.0 7.0 da Ordem do Eirér: ito n. o 22, 2. sórie, do
corrente ano, declara-se quo foram igualmonto nomeudos
para fazerem parte do COI1::1elho do adastro, o coronel
de artilharia,
graduado,
Josó Augusto P<'l'oim Goncalvos, coronel do infantaria,
~I':l(luado, .Ioão da UIl ha Be'16m O o major do infantaria
Múrio Pais da Cunha Fortes.
li

d) Declaru-so que o majo r do infantal'i:\ António Fprnaudes Varão, lt q Ul'!U RO I'pfpl'o :t dl'clarnr,ão da. alítlP(l q)
do n. o 12. o da Ordem do E.rácito n. o 2;~, 2. n srl'ip, do
corrento ano, (I quo, por d tel'tllillar,ão inslIrtn na ONlem
do E.ré!·cito n.O :22, 2,n s('l'i('. do G (10 ~To\'(,Jllhro fill(JO,
foi transferido
para o di:;tritú (1< l'l't'I'lltnJlH'nto (' l'l'sP!'vn
n. o 13, devo i:i01' considl'l'udo corno colocado por l'i:ita úl-

2.' Sórie
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lima Ordem no lugar de chefe do mesmo distrito
no de sub-chefe, como consta da citada alínea.

e não

e) Declara-se
que os capitães de infantaria
em disponibilidade António Moreira da Câmara Botelho Gusmão,
Albano da Costa Pina e Iuduleto Herculano da Silva Ramos, êste último em serviço no regimento de infantaria
n.? 5, chegaram à sua altura para entrar no respectivo
quadro.
f) Declara-se que, por despacho de 9 do corrente mês,
foi o major de infantaria,
reformado,
Armando
Barata
autorizado a usar o nOIDO do Armando da Silva BD rata,
devendo, portanto,
o referido oficial ser inscrito nos respoctivos registos com êste nome.

g) Declara-se qu , por despacho do 7 do corrente mês,
foi o capitão chefe do música da guarda nacional republicana Joaquim
Ferunmlcs
autorizado
a usar o nome
de Joaquim Fernando
Fão, devendo, portanto, o mesmo
oficial ser inscrito nos respectivos registos com êsto nome.
h) Declara-se
quadro, António
viço no Ministério
corrente ano.

que o capitão de infantaria,
adido ao
ooiro ela Costa, deixou U<, prestar serdo Interior

desde

lO do Novembro

do

i) Declar-a-se que fica sem efeito a determinação
inserta na. Ordem do Exercito H.O 22, 2.:1 sério, cio correuto ano, que colocou no quurtel general da 2.a brigada
do cavalurin. o CD pitão do quadro auxiliar dos serviços
do artilharia. ~fanu I Coutinho Vassalo.
J} Declara so, para os efeitos da deterrninacão
do
n." 6." da Ordem do Exército n.? 2, 1.a sério, de 1924, que
o cupitãcs de cavuluriu ao diante indicados foram aprovades, 110 corr ute ano, nas pro\':.ls
spoeiais do aptidão
pam o posto imediato:
Jo (. Lúcio da. Silva Júnior, )lanuel Martins, .JOgÓ Joaquim Romão, Armando
Peroiru Carvalhal
da Silveira
'I'olos do Bettoucourt,
Primo do ,Ii Pinto I. oto Maior,
Jollo .Iustino Morais Toixeira, António Luí da Silveira,
António Elias Garcia, AI1t6nio Novo e lurloe Maria. Ramires.
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lc) Doclara-se,
DOS termos
do disposto DO artigo 129.°
do decreto D.O 9:104, de G de Setembro de 1923. que os
alunos do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército
.abaixo indicados obtiveram no ano lectivo findo os prémios que lhes vão mencionados :
Prémio

pecuniário

Aluno n.? 119,
AInDo D.O 2.t.2,
AI UDOn. o 249.
Aluno n." 311,
Aluno D.O 341,
Prémio
Aluno
Aluno

n."
D.O

do 508, aproveitamento

literário.

José Pedro Ferreira
Ribeiro.
Francisco
José Fraga da Silva.
Armando dos Santos N unos.
Alfredo Abrantes
Alves.
José Cesário Gomos Afonso.

pecuniário

de 30a, aptidão

flsica.

247, A ldomiro da Encarnação Piros.
3~5, Fernando Jorge do Figueiredo.

Prémio pecunárío
do esquadrão
de remonta do 001'po Expedicionário
Português,
destinado ao aluno
mais classiticado nos cursos especializados.
Aluno

D.O 247, Aldemiro

da

Encarnação

Pires.

l) Declara-se
quo foram mandados prestar serviço DO
Depósito Gorai de Fardamentos
o tenente-coronel do serviço de administração
militar Amadeu Damasceno
Vieira de Oastro e o capitão do mesmo serviço João Domingues Peres, ambos na situação de disponibilidade.
m) Declara-se que deve ser considerado como colocado no Serviço de Propriedades
e Obras Militarea da 4.'
Região Militar, e uno no erviço de Propriedades
o Obras
Militares
da 3.a Região Militar, como consta da Ordem
M Exército u. o 23, 2.a série, do corr nte ano, o capitão do quadro especial dos oficiais milicianos de caminhos de ferro António Augusto.
n) Declara-se que pertencia
ao extinto regimento de
infantaria D. o 2:-3, e não ao extinto regimento
do infantaria n." ~O, o capitão Alexandre
de Morais, que pola Ordem do Eeército u,o 23, 2. a sério, do corrente aDO, passou.
à situação de adido.

2.'

o) Declara-se que foi colocado na 5.& Repartição da
Direcção GemI do Ministério
da Guerra,
o não na

2." Série
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4.3. Direcção Geral do mesmo ~finistério, como consta
da Ordem do Exército n. o ~3, 2. a série, do corrente uno,
o tenente miliciano do serviço do administração
militar,
adido, do quadro especial, José Martins dos Santos Loureiro.
p) Declara-se que pelo ingresso no quadro permanente
da arma do cavalaria do tenente miliciano António Inocêncio Moreira do Carvalho, a quem so refere o decreto
do 20 do Novembro último, publicado na Ordem do
Exército n, o 213, 2.11 sório, de 29 do mesmo mês, deve
ser considerada a. sua situação como adido ao quadro da
sua arma (I não como supranumerário,
como consta do
referido decreto.
q) Declara-se que é José Joaquim Manso o não Joaquim Manso, o capitão do quadro auxiliar dos serviços
de artilharia quo foi colocado na. 1.& inspeccão do artilharia pela Ordem do Exército n. o 23, 2. a série, do corrente ano.
r) Declara-se,

para os ef itos da determinação

6.0 da Ordem do Exército n." 2, VI série,

àtl

do n."

U):?4, que

o coronel do artilharia .1m o Luts Cnrrilho, fitou aprovado nas provas ospociais de aptidão pnru o pOsto imediato, om ~7 do Outubro do corrente ano.

s) Declara-se que é António Cortez de Lobão (3 não
Autónio Carlos Cortes o verdadeiro nome do capitão miliciano de caminho de ferro que. por d-torminacão
ins rta na Ordem do Exército n. o 23, ~. a sério, do correute ano, foi colocado no regimento do t iegratistns.
t) Voncim ntos que nos t rmos da 1 i n.? 1:668 de O
do Set embro de 1924 competem ao oficial om seguidu
ID<'l\cionatlo rransferido pn 1'11 a. situação do roserva pela
Ot'c!t>1II
do Exército n." 2:3, 2,a série de lü:!ti: gllUOl'tÜ
gr~l(lull.do, J01l.o Maria dl Alnn-ida Lima, Rlt)ô~8 sendo :
plln. ão dI r 'S('T\'a 5046; h'i n. o 888. fiOMO; I<'i 1:332,
26:?60 ; do vencimento total 47M~
11.0 pelo Ministério
da Instrnção
e 34-0620 1'10 P lo Ministério da Guerra;
tem 5 anos de general.
u) Vencimentos que nos termos da lei n." 1:C68, de 9

ORDEM DO EXERCITO

1078

de Setembro de 1924, competem
mencionados,
transferidos
pam.
Pela Ordem do Exercito n.?
Setembro do corrente ano:
Capitão de infantaria Mário

N.o 2l

2.' ~érie

aos oficiais em seguida
n. situação de reforma :
19, 2,· sério, do 30 de
Botelho

Mata

e Silva,

42tS ;
Tenente de infantaria Alberto Costa, 11 ~,s6G, sendo:
pensão de reforma 1101581; O,l-! pOl' cento 1685.

/

v) Rectificados se publicam os voncimentos,
nos termos da lei n. o 1 :668, do 0 de Sotoru 1>1'0 do 102-1" a fi uo
têm direito os oficiais na situação de roforn:m em seguida mençionados, em substinucüo dos que lhes foram arbitrados na Ordem do Exército 11,° 23, 2,a. sério, de ~9 do
Novembro findo:
Capitão Angusto Milheiro, 137 08, sondo : pensão de
reforma 134608; O,U por conto :M;
Tenente António .Iouquim , 1H;>t.~59, sendo: IH.\IlH1tode
reforma 13-1,609; 0,14 por cento 1$;)0; tem 1 aumouto
de 10 por cento sobre o sô ldo ;
Alferes com a paton to dI' tononto Aloxund r do Oliveira, li!)t.'íül, sondo : p011RftO (lo reforma (iür$Kl; 0,1..! por
cento 2tSKO; do vencimento total ô69() são pelo Miuistério das Colónias, sendo Angola 11 última província em
que serviu.

.1:) Vencimentos
mês, nos termos

a que têtn direito, desde 1 do corronte
do despacho de 28 de Novembro último, que manda II pI iC ar o § 1.0 do artigo ô,u da lei
n.? 888, de 1919, os oficinis do serviço do administração
militar, na situação de reserva, abaixo moucionudos :
,1 Júlio César do ..:\lllH'ida Gni'l]llu', ..!f)7·~J8,
gl'tl(lu:ulo Cru-los .\Ilgll~to dn Silv a Leitão,
r)426:~~, 801Hlo: lil>6R:3 1'1'10 :\rillistl'rio da~ 1,'jll:LIH:a::; o
36M49 pelo Minist('rio dn U uorrn ,
COl"O 11,,1 .J oão CH rios B1'H 11(ki 1'0 dI' "'igul'i I"l'do, BO\h~-l:4,
iondo : lOtS71 pelo Ministér-io das Colóuius O ~98tS73 1'('10
Ministério da Guorru.
Coronel Aníhal tln 1 atÍ\ i(ladl' :\fnrtillK Pinto, 4 ~r)t5;)O,
l'cndo: lH6-iS IH'lo \lillistl'l'io
das FinHIl<;ns p ..U71)O:? pc.:l
Ministério da G\ll'I'J':I,
Curoll(.] I"l'all('ist'o Baptista Ribeiro, 4GBiS91.
CUI'OIll'l JOl'gt' .\\Igl\~to (la Sih a Alltl11l1'K, 37G:530.
'01"011

Corouol

2,' Série
Coronel
Coronel
Tenente
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Féli,-, 3U7674.
C('~ar do Araújo ',i\'uldo,
Alberto

dos

'Sondo: 11688 pelo :\linistél'io
pelo :\1iuistél'io üa G uerru.
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Santos Forte, 2~8tSí9,
das Colónias e 216~91

Tenente-coronel
Benjamim Maia de Loureiro,
413846,
sondo;
8;3;) 7-l pelo :\1in istório das Colón ias o 329a72
pelo Minietório da Guerra.
L'PIIl'lltC-CO!'Olld :\1a1'('clillo J ortlão de AlnH'ida, 252640,
sondo: l-k'lH;) pelo Ministério das Fiuauças o ~J7 ,)45 pelo
MlJli~tório da Guerra.
'I'enento-coroncl
António
I'eroirn
de Albuquerque,

22ibU~.
'I'oncntc-eoroncl
TeJll'lIte·corulH'1

JO;1O Fcrrcirn Salgado, 3:37ilG8.
1'o(I1'u Eusébio do Oliveirn, 285M3.
Tenente coronel .Juão .vugusto 'lartillH, 2r)~b40.
'Tuncn te-coronel J osó Rod ri gtll'S B rusco .J Ú uior, 2n~M96,
sonrlo : -l-:I:5-J-Hpelo :\lillisth'io
das Colónias o :! ..W64~ pelo
1Llli~tél'io

da Guerra,

'I'ununto-coronel
Joaquim de Sonsa Gorgulho, 2f)0a20.
:\1a.iOl' .Ios·' do Sousa ~Iol'('ira., W211i'9, scudo : 24:645
lH'lo Jlillistl'rio da:-; Fiuuncas
O 1i38~3J pelo
Miuistório
da (lllPITtl.
~Ia.iol' .Ioao Lopt s dI' Azevedo, 1Rl:Si'5, somlo : 45G5
pelo :\Ii listl'rio
da, Colónias o 177 MO pelo Miuis tório
da fi lWIT:l.
:\[a.iur Artur António I'ercirn ue Aile\edo. 244611.
:\!a.lur ,\ ntónio Cünd do Ribeiro do Carvalho, 227697.
~Ia.i(ll' 'arlo~ Augusto 01(\ Amorim,
~7-1:tS;n, sondo:
40.~i() pelo :\liuistél'io das Co)6nias (' 224btH polo Mims
t{'l'io da n lIl'rra.
:\lajOI' .Joaquim (la il\':t Güraldo, 162tS79.
:\1:ljo1" )falllH'l .João J)olllingue:,
lU8, ;)0, ~(,Ildo: 10881
]lolo :\Iínist,{'rio das ~olúllias o 187.>ü0 pelo nlinist6rio
da

GI)(IITa,

"alol'

LnÍ;-; Inúeio do ~('i. a~ e Va:;('onc('los,
193~31,
3(itSHf) 1)(')0 1IIillist{'l'io
da~ Colónias (' 156646
P ,lo ~finist('l'io da GUOI 1"a.
('apit: o O(,uó..;io ,Joaquim
Correia. BalTl'nto, 1Gô~06,

sendo:

:-\ondo: :H:\l;) )lolo :\lini..;tério das Colónia
o 141illl
p 'lo ~[illistt~rio da GIH'rl":\.
('npiti\o Carlos .AUp:U"tll E"trêla
de Sl'ixns, 18M3!.
Capit; () Ris(\llllndo Hihl'iro Artur, 1: 5633.
Capitão J<"r:Lllcis('o tlOH Reis. 1UUt5:14.
Capitão Bornardino Jo 6 ' 'tas, 201811.
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Capitão Joaquim
Eduardo
<la Silva Neves, 165695,
sendo: 7~$l2 pelo Ministério das Colónias e 158b83 pelo
Ministério da Guorra.
Capitão Joaquim
Simões da Costa, 269~03, sendo:
31~Ui3 pelo Ministério das Colónias, 14t$50 pelo Ministério das Finanças e 163~50 pelo Ministério da Guerra.
Capitão
João Nunes Balbino
Dias, 1691577. S01h10:
111$14 pelo Ministério das Colónias o 158663 pelo Ministério da Guerra,
y) Nos termos
do artigo 3.° do regulamento
para a
admissão
nos lugares
de alferes médicos
do exército
se faz público que foram admitidos no respectivo
concurso aberto
no corrente ano os seguintes candida-

tos :
Capitães
médicos
milicianos
Rui Dique
Truvassos
Valdês , do 2.° batalhão do artilharia
de costa, (l Gaspar
Santos,
do extinto 1.0 grupo de companhias
do saúdo;
tenonto médico miliciano
Adalberto
de Sousa Diaa, do
extinto 3.° grupo de compaubius <10 saúde j alferes módicos milicianos
José Alfredo Nobro Cartuxo, Augusto
Garcia e Adolino Hom-iques
Barreto, todos do oxtiuto
1.o grupo do companhias d« saúde ; aspirantes
a oficial
médico miliciano Artur Manu«] Viana Fernandes
e ~fa·
nuol de Almeida Amaral,
ambos do extinto V grupo
de companhias
de saúde; M:uOIl('! Joaquim Costa, .J osé
Dias Pina Monteiro e Edmundo Seabra Cancela, todos
do extinto
:? o grupo de com pau hias de saúde; José
Nevill da Assunç-ão Pinto da Cunha Saavedra
o For
nando
Carlos do Magl1lbãos Mendonça Pimontol, ambos
de saúde j soldados
do extinto 3.0 grupo do companhias
Mário do Pnxiuta e Quina, u.? ~8 da 1.& companhia
do
extinto 1.0 g)'UPO de companhias
de saúdo, e José Alves
Bouro, n.? lODO da 2,11 companhia do oxtinto 2.° grupo
de companhias do saúde.
Igualmente
foram admitidos ao mesmo concurso,
sem
pro] uízo da classificação
dos outros concorrentes,
por
isso q ue os seus requ rimnntos deram entrada já fora
do prazo legal, os seguintes candldatos : ten ntN\ médicos milicianos
Francisco
Maria Manso, do extinto 2.0
grllpo de companhias
de saúde ; José Femandos
Ribeiro Braga,
do extinto
3.0 grupo de compunhias do
saúdo, (' Américo Cortês Pinto, do r gimonto d infantaria n,o 7; aspirantes
a oficial módico miliciano Alb rto

2.· Série
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Carlos David o António Domingues
Gomes, ambos do
extinto
~.o
grupo de companhias
do saúde, e Pedro
Alves de Castro, da 3. a secção de reserva das tropas
de saúdo.
Serão também admitidos,
se até o dia 12 de Janeiro
próximo
futuro ap rcsoutarom
o original
da sua carta
do módico, os seguiutes candidatos:
tenente médico miliciano Rllúl da Costa Benevides,
do oxtinto regimento
do infantaria
n.? 26, aspirante a oficial médico miliciano
António
Maria Artur Pinto Ribeiro. da b.a scccão de
reserva das tropas de saúde, o soldados António Luis
do Seabra n.? 463 e Francisco.
Inácio Teixeira '10z
n. o 12ot), ambos da b. a companhia do extinto 2.0 grupo
do companhias
do saúde.
Foram excluídos do concurso
os candidatos
António
Francisco
Nunes e Miguel Maria Greck Tôrres Júnior,
_por não torem sido recenseados
na idade legal e não ostarem ainda encorporados.
Todos os candidatos, já admitidos o aqueles que dontro do prazo referido entregarem
o documento que lhes
vai indicado,
deverão comparrcer
no Hospital
Militar
Principal,
pelas 12 horas do dia 12 de Janeiro próximo
futuro,
a fim de serem submetidos ao exame da re8poctíva junta médica.

z) Lista dos oficiais que SO ofereceram
para servir
nas colónias, nos termos do decreto de 14 de Novembro
de 1901, no ano de 1927:
lnfan taria
Tenentes-coronéis:
Eduardo Band ira do Lima Júnior.
Hermenegildo Augusto de Faria Blane Júnior.
Jorge Augusto Rodrigues.
Majores

:.

. Augusto Carlos Cabral da Silva Rosa •
.To '6 Francisco Guerreiro Fogaça.
Júlio Gare 's do Lencastre,
António Fernandes Varão,
João Francisco Ribeiro.
Miguel do Almeida Júnior.
Josó Casimiro Vieira do Abreu.
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Bernardino
de Sena Lopes.
Aníbal do Rílgo Quintanilha.
Capitães:
Manuel Joaquim Ramos Coelho.
José Marcelino Barreira,
Gualdino Augusto Videira.
Alfredo Augusto
Xavier Perestrelo da Conceição.
José dos Santos e Cuuha.
Rodrigo Teixeira de Almeida.
Francisco
Monteiro de Carvalho Lima.
José da Luz Brito.
Luis António Aparício.
Eduardo Augusto Cordeiro da Cruz Nunes.
A níbul do Burros.
Álvaro de Pinho Monteiro Ferreira.
António Albino Douwons.
César Augusto Gom s Ferreira
Quaresma.
Afonso Sando Lemos.
António de Matos.
Malaquias Augusto de Sousa Guedes.
Henrique Alberto de Sousa (Iuorrn.
Albano Rodrigues
de Carvalho.
J oito l Iunr iq ues do Almeida.
Joaquim Eduardo da Silva.
Adolino Delduque da COHtn.
Teodoro Vergílio da Sil va Santos.
Manuel Martins Boruardo Castilho.
Carlos Beja da Silva.
Rufo Josó Fomandos.
Manuel António da Silva Garcês.
A Ifredc Augusto Pl' "pira.
AIIA'usto Nunes Tiago.
Albano Manuel.
João Baptista Trancoso.
'I'onontes

:

Artur Jogá de Andrade o SOtlIH1..
Jo,6 da Mota MUI·qIlOi-1 •
•101.0\6 Vicente Ferrciru.
Fili po Cândido
do SO\lSn. Dias Riheiro
\'<1 lho.
António Amílcar Botolho Coolho.
Cósnr Esteves BaBSO.

d(' Car-

2· Série
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António José da Silva.
Daniel Fernandes de Aguiar.
Manuel Soeiro de Faria.
Manuel Ventura Lopes.
José de Macedo Júnior.
António Gomes.
Amorim Henriques.
Albino Correia de Oliveira Machado.
José da Rosa.
Manuel Nogueira de Almeida.
Manuel Joaquim Carneiro.
António Joaquim Alves Melão.
Guilherme dos Santos.
Justino Leite.
Abílio Adriano Branco.
Pedro Oloro Pereira Leite.
José de Sousa Paz.
Arnaldo da Conceição da Quina Domingues.
Leonel de Aleluia da Costa Lopes.
Laurindo Ferreira de Magalhães e Vasconcelos.
Bento de Jesus Seguro Ferreira.
Heitor dos Santos Patrício.
Carlos da Silva Carvalho.
António Epifllnio Antunes Cabrita.
Bartolomeu da Silva Varela.
Francisco Fernandes Pereira da Costa •
Aníbal Augusto Ferrciru Vaz .
Joaquim dos Pruzeros Pereira.
Manuel Abrunhosa
de ~ratos.
Mário Eugénio de Almeida Valente.
Aparício de Paula Pacheco.
Alberto da Costa Ferreira.
Abel dos Santos Reinas.
Augusto Alberto Vieira.
António Per -iru Rodrigues.
António Mil-Ilomens
íorreia.
Jouq uiui Ferreira Pedras.
Firmino da ilva.
J. ntónio Adolfo Vieir
da Costa.
António José do Campos Rêgo,
António Piro' Mendo ..
\Illflcar de Sousa Ferreira.
António .Iaria da Costa .
.Arruuudo Alberto ele Morais da Costa Florido.
António da Silva. Pinheiro.
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António Rodrigues.
Francisco Baptista Semedeiros.
Manuel Francisco da Costa .
...
<\.ntónio Lourenço Guedes.
Manuel Lourenço.
António Paula Santos.
António Dias Ferreira.
Jacinto Sebastião Spinola.
Angelo Vítor da Silva Laffont.
António Joaquim Simões.
Eugénio Quintela.
Agostinho de Almeida Graça.
António Rodrigues Nóbrega.
Zeferino da Cunha Coolho de Barbosa Vaz de Castro.
José da Silva.
Abraão Matias Esmeriz.
José Maria Pinto.
António Augusto Cordeiro.
Manuel Figueiredo do Almeida.
Joaquim José Gouveia.
Domingos Baptista.
Artur Rodrigues Paula Santos.
Manuel Carlos de Sousa.
Manuel José Nogueira Leite Braga.
Fernando de Oliveira Leite.
Maximino de Abranches Mendes de Sena N oves.
Alberto António Rodrigues Praça.
Fernão Marques Gomes.
Delfim Pais Lopes.
João Teodoro Caldcíra.
J 0110 José Cardoso.
José dos Santos Pires.
Manuel Gonçalves da Silva.
Filipe da Coucoição Santana.
Augusto Guilherme dos Santos Mil' nda.
Francisco José Ferreira.
Francisco Maria Queiroz da Silva,
António Matoso Pereira,
Manuel Vicente.
Francisco dos Anjos Faustino.
Hermógones Ovídio.
Joaquim José Vasques Antunes F rr ira.
Jol1o Duarte Pereira.
Joaquim Tomás Bramão.

2.- Série
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Porfírio Ianuol Pai" .
João Augusto Geraldes.
Alfrodo gdl1aruo dos Santos.
Carlos Alves.
José dos 'antos.
Filipe de Oliveira Gama.
Ernesto <ln, Ressurreição Borges Acciaiuoli.
Adorito Sequeira Varejão Castelo Branco.
César do .Amaral Rolha .
António do Oliveira.
Ismael do Josu da Gama Saraiva.
Alferes:
Manuel de Albuquerque.
António Augusto Machado.
Mário Pinheiro.
.José ...Iournto Chambcl,
Júlio Eufrásio.
Adelino Soar -s.
Luís Joaquim ...Ioutinho.
António Augu to do Nas cim nto .
.To:o da 00 ta Moreira.
II rculano Silo Boaventura do Azev d .
('. rlo Oliv ira da Silva Chninho.
Francí co [unes da Cone i '!lo etano.
Artilharia

'rononte-coronel Luciano .Io ó Cordeiro.
[ajo!' Francisco António Re: 1.
'npitl o Vasco da Gama Roelri '111
Tenentes:

d

C

Paulinu.
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Oavalaria

Capitães:
Manuel Martins.
Carlos Maria Ramires.
José Júlio Botelho de Castro e Silva.
Luís Filipe Carneiro de Sousa e Faro.
Justino da Cruz.
Carlos Vidal Davila.
Avelino Ferreira Barbosa.
Manuel Rodrigues de Oliveira.
Tenentes:
Albano dos Santos.
João Augusto Azinhais de Melo.
Domingos de Sousa Magalhães.
Américo dos Santos.
Patrocínio Gonçalves.
Álvaro Palmeira da Costa.
Lívio Carlos Cruz.
Domingos Pereira.
João Baptista dos Santos.
António Maria Moira e Cruz.
João Ferreira.
Quadro auxiliar dos servíços de artilharia

Tenentes:
José Maria dos Santos Freire Júnior.
José Martins da Rocha.
António Alonso Moreira.
Júlio Moira do Amorim.
Manuel Mendes da Rocha.
Bernardo da Conceição.
Pedro Joaquim de Carvalho.
Francisco Fonsoca.
Alípio Alfredo Gama.
António P reira de Matos.
Manuel Joaquim de Freita r.
Alexandre Pereira Trindade.
José de Pa sos ímas.
José de Oliveira.
Manuel Sequeira Estrêla.
Gil Cornélio GOllçalvos.
Joaquim Augusto do Símas Nunes.
Domingos Felizardo da Cruz.

2." Série

2.& Série

ORDEM DO EX:!RCITO N.· 24

1087

Lista dos oficiais milicianos do quadro especial que
se ofereceram para servir nas colónias, nos termos do
decreto de 14 de Novembro de 1901, no ano de 1927 :
Infa.ntaria.

Tenentes:
Eduardo Pinto Veiga.
Vítor Carlos Braga.
Mário Lopo do Carmo.
José da Cruz Ribeiro.
Manuel José ReMlo.
José Rodrigues da Silva Mendes.
Alberto Cândido Rebelo Branco.
Narciso dos Santos.
Joaquim Relvas.
Manuel Pedro Rodrigues Pardal.
Manuel Martins Afonso.
Artilha.ria

Tenente António Ernani Mendonça Santos.

13.

o-

linistério da Guerra - L Do Direcção Geral- 2. a Repartição

a) Declara-se que deve ser considerada polo pedir a
transferência para o batalhão de caçadores 11.04, inserta
na Ordem do Exército n. o ~2, 2.& série, do corrento ano,
e respeitante ao tenente de infantaria, adido ao quadro,
Luís Vila Verde.
b) Declara-se que fica sem efeito a colocação, na escola pr.ática de art.ilharia, do capitll.? do ,regimento de artilharia n. o .3, Ricardo Vaz Monteiro, ínserta na Ordem
do E.x:ür:ito n." 23,2.& série, de 29 de Novembro do corrente ano.
e) Declara-se que é Bernardo Gabriel Cardoso Júnior, e não Fernando Gabriel Cardoso Júnior, o capitão
do artilharia, colocado no regimento de artilharia n,o 5,
pela Ordem do Exército n. o 23, 2.& série, de 29 de N 0v mbro findo.
d) Declara-se que é tenente e não alferes o oficial do
quadro auxiliar dos serviços de artilharia, Domingos Fe-
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lizardc da Cruz, colocado no Grupo do Artilharia de
Montanha n,? 1, pela Ordem elo Exército n." 23, 2.a série, de 29 de Novembro findo.

e) Declara-se que a passag<'m ao quadro do comissões
do coronel de artilharia José Pedro Soares, ínaerta na
presente Ordem do Exército, deve ser considerada referida a 23 de Outubro do corrente ano, por o referido
oficial ter sido colocado no Arsenal do Exército nesta
data.
f) Declara-se que fica sem efeito a determinação inserta na Ordem do Exército n." 23, 2.:' série, de 29 de
Novembro do corrente ano, que colocou na Escola Pratica de Artilharia, o capitão de artilharia, na Escola
Central de Sargentos, Luis António Vicente.
g) Declara-se que 11 passagem 110 quadro do comissões do major de artilharia Fernando Pimentel da Mota
Marques, inserta na presente Ordem do Exército, deve
ser considerada, para todos os efeitos, referida a 30 de
Setembro do corrente ano, visto o referido oficial nesta
data já se encontrar prestando serviço no Arsenal do
Exército.
h) Declara-se quo a passagem ao quadro do comissões
do tenente de artilharia Henrique Piotra 'I'õrros, inscrta
na presente Ordem do Exército, devo 8(\1' considerada,
para todos os efeitos, referida a ;JO de Setemhro do corrente ano, visto o referido oficial nesta dafa já se encontrar prestando serviço no Depósito Central de Fardamentos.
i) Declara-se que a pasaagem ao quadro de comissões
do capitão de artilharia Joaquim Estrela 'I'oriagn, insorta na presente Ordem do Exército, dovo sor considerada,
para todos os efeitos, referida a 30 do Setembro do corrente ano, visto o referido foficinl nesta data já H(\ encontrar prestando servíeo no Parque Automóvo] Militar.

j) Declara-se que fica sem efeito a oolocacão, no Grupo de Artilharia de MontanlHt n." 3, do tenente .7011.0
António Montalvão dos Santo!'! o Silva, insortn na Ürdem do Exército n." 23, 2.11 série, do 29 de Novembro
do corrente ano, por, pela mesma Ordem no KX'ército
ter sido colocado no Grupo de Artilharia a Cavalo,
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k) Declara-se que fica som f feito a colocação, no Grupo de Artilharia. de Montanha n. o 3, do tenente miliciano
João de Almeida do Sousa Sacadura, q!le por decreto
de 18 de Junho do corrente ano, Ordem do Exército n.?
12, 2.8 série, de 19 de Junho do mesmo ano, passou 11situação de adido.
l) Declara-se que fica sem efeito a colocação) no Grupo de Artilharia de Montanha n. o 1, do tenente miliciano do quadro especial José da Costa Coelho Júnior, que
por decreto de 20 de Novembro do corrente ano! Ordem do Exército n.? 2;~, 2.3 série, de 29 do mesmo mês,
passou à. situação de adido.
'ln) Declara-se que fica sem efeito a colocação, como
segundo comandante do grupo do artilharia n.? 22, do
major Alfredo Pedro de Almeida, que por decreto de
20 de r ovembro do corrente ano, Ordem do Exército
n,o 23, :3. a série, de 29 do mesmo mês, passou à situação de adido.
n) Declara-se que fica sem efeito a colocação, no Depósito do Material de Guerra da B.a região militar, do
alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, com
a patente de capitão, .T osé Pimontel Rolim Júnior, inserta na Ordem do Exército n," 23, 2.~ série, de 29 de
Novembro do corrente ano.
.

o) Declara-se que é Fernando Júlio Borges, e não
Francisco Júlio Borges, o capitão de artilharia nomeado
pata fazer parte da comis ão, da que trata a portaria de
9 do Novembro findo, para rever e actualizar o regulam~{ltQ geral dos serviços do exército, inserta na Ordem do Exército n." 23, 2." sério, de 29 do mesmo 11113s.
p) Dp'clUfa-jH~ que no tc'rql{l do § 7.0 do artigq l.o
do decreto fi.o 7:82:3. q(\43 de Novombrq ~o 1921, doíxa
de pertencer ao quadro especial, por tor sido licenciado
a seu podido, o capitão médico miliciano l\.rtur Máximo
Brou.
q) Doclnra-se
qTlo devo ser considerada
sem efeito a
declaração
inserta a p. 804 da. Ordem do Erército n." 21,
2." série do corronto 1 no, na parte relativa ao capitão

do serviço de administração

militar António Tomé, por
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se ter reconhecido não lhe ter cabido no respectivo quadro a vaga do seu actual pôsto.

r) Declara-se que por despacho de 14 do corrente mês
foi o tenente miliciano do serviço de administração militar Venceslau de Figueiredo autorizado a usar o nome
de Venceslau Fernandes de Figueiredo, devendo, portanto, o referido oficial ser inscrito nos respectivos registos com êste nome.
8) Vencimentos que nos termos da lei n." 1:668, do 9
de Setembro de 1924, competem aos oficiais em seguida
mencionados, transferidos para a situação de reforma
pela Ordem do Exército n. o 19, 2. a série, do corrente
ano:
Capitão de infantaria Pedro Martinho da Piedade Alvares, 114686, sendo: pensão de reforma 112,$50; 0,14
por cento, 2~36.
Capitão de infantaria Júlio César Augusto Gomes,
118,$64, sendo: pensão de reforma 1121$50; 0,14 por
cento, 6~14; do vencimento total 33l\14 são pelo Ministério das Colónias, sendo Moçambique a última província em que serviu, e 85t$50 8110 pelo Ministério da
Guerra.
t) Vencimentos que, nos termos da lei n. o 1:668. de
9 de Setembro de 1924, compete aos oficiais em seguida
mencionados, que passaram à situação do separados do
serviço pela Ordem do Exéreito 0.0 23, 2.& sério, do
29 de Novembro do corrente ano:
Capitão de cavalaria José Agostinho Fernandes Costa,
122,$50; do vencimento total são 10650 polo Ministério
do Interior e 1126 pelo Ministério da Guerra. Tom um
aumento de 10 por cento sobre o soldo.
Tenente de cavalaria José da Paz Rodrigues, 93;586,
sendo a pensão de reforma 93t$; 0,14 por cento, 686.
Tem um aumento de 10 por cento sobro o sôldo,
u) Vencimento que compete ao major do sorviço de
administração militar, separado do serviço, Domingos
Pinto Rechena : 180511, sendo 34118G pelo Ministôrio das
Colónias e 145825 pelo Ministério da Guerra.
'V) Vencimentos a que têm direito, desde 1 de Dezembro
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de 192G, nos termos 00 despacho de 28 de Novembro do
mesmo ano, que manda nplicar o § 1.0 do artigo 6.° da
lei n.? 888, do HlHl, os oficiais de eavalaria e do quadro
de pir-adores militares.
na, situação de reserva, abaixo
mencionados:
Coronol Rodrigo
António Aboim Ascenção,
2871,\28,
sendo:
184:533 pelo Ministério das Finanças e 10~;$95
pelo Ministério da Guerra.
Coronel João Carlos Pinto Ferreira, 269l128, sondo:
140r5~2 pelo Ministério das Finanças e 129t$ü(i pelo 'NIinistério da OIH'JTa.
Coronel JO!H~ Cândido de Andrade, 283tS16.
Coronel João .To (. de Brito (I Melo, 350698.
Coronel ~Ianuül Inácio da Rocha Toixeira, 352667,
sendo:
32 ~34 pelo Ministério do Interior e 320633 pelo
Minist('rio da Guerra.
Coronel Jacinto
Maria da Rocha Rodrigues
Bastos,
533 G4, sendo : G2t51i\ pelo Ministério
das Colónias
o
47h~f)1 pr-lo ;\lini!'t{>rio da GU(1fI'u.
Coronel Luís .Iorgo :\fnia. :3!Hi:."39, se ndo: ~9tS71 pelo
Ministério do ln torior LI M)6.r5G81)('10 Ministério da Guerra.
Coronel Alberto
Augusto da :;I1.'a Desluudes, Hf.>9;52:3.
Corouol Munuel Bl'lchior ~.unes, 4:31671.
Coronel António Allgu. to Curvalho da COSÜl, 211660,
('01'0111'1
níbal Iada V erné, :!H:36·H.
Coron ,I .To. ~ d( Almeida
Vasconcelos,
~47l109.
Coronel
António Joaquim
do :\If'lldon a Brandoiro,
4K)·Q1. sendo : 1~ 00 fi -lo Ministério daR Colónias p
472681 (1('10 ~filli tério da Guerra.
Coronel Carlos Augiu to Iiiboiro <10 Almeida. 274691).
Coronel Artur
«10 Calça e Pina da Câmara .Manuel,
23:lt)\l:l.
'oron01 António Pinto de Sampaio o )1010. 31168B,
sendo: 4 U;O:-) pelo MinÍ'tório
do Interior.
311547 pelo
..Iinistório da Finanças
e 233 :31 pelo Ministério
da.
Guorra.
Coronel Júlio César dos
antes Sl'gurndo,
H83tSti2,
sendo 7715f)'J )('10 . Iinistério (lo Interior e 30né07 pelo
Ministério (Ia Guerra.
'I't n nto-eorouol Luí II(>nriquo Quintela, 204f,i30.
Tl'n<;nto coroll('1 .Joaquim .10 t\ l·'orr(,ira do Ag-uiar,
4B2 7>4,('ndo
11j 57 1)('10 l\Iini tél"Ío das Colónias,
16,529 11 lo :\lini tório do Interior
29 t$GB pelo ~lini8tório da Guorra.
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João da Costa Mealha, 260t555, sendo:
das Colónias e :?40r$85 pelo Minis-

19670 pelo Ministério

tório da Guerra.
Tenente-coronel
Manuel Alvos Paias. 288622, sendo:
21lS74 pelo Ministério das Colónias o 266t548 pelo Ministério da Guorra.
Tenente-coronel
João Ferreira
Nunes do Carvalho,
290lS78, sendo: 35a70 pelo Ministério do Interior e 255602
pelo ::\linistério da (iuPITU.
'I'onento coronel António Manuel Vilaros, 285t552 , sondo:
14ôG4 pelo Ministério do Interior e 270688 pelo Miaistério da Guerra.
'I'ononte-coronol
João Maria Cla1\dino de Sonsa. 285t513.
Major Rodrigo Maria da Silva Salemu; 19-1-r_H1.
Major Eiullio César de Andrade Sousa, 158t$R2.
• Major Alfredo Augusto Hipólito Corroia Maximiano e
Costa, 211;551.
.
'Major Joaé Simões da Silva Trigueiros. 172M7, sendo:
llt534 pelo Ministório do Interior o 161613 pelo Ministório da Guerra.
Major Germano
A ugusto Moreira,
459876, sendo:
141658 pelo Ministério das Colónias e 318618 pelo Ministério da Gner-ru.
Major José Lourenco Pareira, 29-1-:$55.
Major .Ioaquim Manuel da Costa, 3;l(itS44, 8l'11<10:77t591
pelo Miuistório das Colónias (' 25865:3 pelo Miuistório da.
Guerra.
1\1ajor Francisco Dias da. Cruz Pôrto , 336:$44, sondo :
76612 pelo :\Iinist6rio das Colónias o ~G06J2 pelo Miniatório d1\ Guerra.
Major José Manuel Anes Baptista. 321t587, sendo 23604
pelo Wni~tério das Colónias e 298688 pelo ::\1iuist~rio da

Guerra.
Major
pelo

.Jolio (ln. Cruz Oliveira, 2H4t521, 8(\11do: 69685
Ministório do Interior e :!:~4l1;36 pelo Ministério
da

Guorru.
Capitão António
d« Brito Coelho do Faria, 1ü 1t56f>.
Capit: o .Jos6 Ferreiru
:\lnl"quos (la Cunha, 2:J[),17,
sendo lO·MOJ pelo Ministório das Colónias e ~3ttll13 pr-lo

Ministério
Cnpitão

da

n uerra.

Nuno

Augusto

do

Avolar

Pinto

Tuvnres,

20R,5h7, scndo : 14 S17 p010 Ministúrio
pelo

Wnist{>rju

das

1·inunças

<lns Colónius, Hlifl2
o 18M!l8 pelo Ministério

da Guerra.

Capitão Ernesto

Estanislau

da. V oiga Ventura,

40M18,
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Mini tório das Colónias. HM60 pelo
(' 3liM3G pelo :\Iinititério da Guor-

.Adrião Miguel Xavier, 2r p3i1, Rendo: 92[;95
Iinistério
das Colónias, 71570 pelo :Millistório do
Interior o 14Ht56H pelo ~lini ..tério da Guerra.
Capitão Daniel Rodrigues,
1i3HtS45.
Capitão Fernão do )fagalhães
Nunes de Sousa, 147t536,
sendo: 116a:? pelo :\1ini 'tório das Colónias o 136:~04 pelo
.llui~tério
da Guerrn,
Capitão JOSÓ Vaz da Costa Iioxo
2:nt5fH), sondo:
G~;504 pelo Ministério
da' Colónias o lG9iiB5 pelo Ministério da (tuerra.
Capitão António Ulpiano Rodrigues,
220693, sondo:
9M2:? pelo Ministério da' Colónias o 125;571 pelo Ministério da Guerra.
apitão

pelo

J

Capitão António Rcbõlo, 308602, scndo : 103;580 pelo
:\IiniHt{'riQ das Colónias
(' ~04e22 pelo Ministério da

G ucrra.
Tcnonto .T oão Lopo' Gomes, 132877,
Tenente José :\Io.;ca Nuno .. 1:?8~29.
Tenente Innuel Augusto de :\Iagalhãrs, 12M56.
'I'cnonto Manuel A ugusto Soares, 13n ü2.
Oapitão
picador
Fr dorico .An~u, to Santa
Clara,
28ilt52n.
Cnpitllo picador .Iaimo Augusto da Fonseca Mesquita
Pailrão,
Capitão

rsosis.

picador
Snlvadcr .108(' da Costa, 293819,
sendo : :18·~81 pelo • Iiuistério das Colónias e 254b138 p010
l\finist{'rio da Guerra.
Cnpitllo picador António
amado Pereira, 194t$41.
C:\pitão picador Francisco UanW8, 234612.
x) Vencim nto qUI) no termos da lei n.? 1:G68, de 9
de Sot
hro ele 19 ...4, enmpetorn aos oficiais om seguida
mencionados,
tran feridos para a situac;, O de roserva :
Pela O,.dfJlI1 do Htcército n. o 22/ 2.11
• ovombro do corrente anno :

SI'riO,

do li df'

do cavalaria Jlnulo T i. eira, il20 !?O, R(\nno:
dl' rI' ('J"\:!. _21 ~O; 0.14 por C(>I1to J068:l; h.lis
K 1 :1l:32,
,sI i ; do vl'neimrnto total. 40 :l4 sito pt'!o
Mini t{1rio da'
oIónias
.27lJt586 pelo .l\Iinistério da
Gu 'rrn. Tem um aumento de 10 por cento Il~breo 8~ldo.
fnjor

JH'1l

()
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Ordem do Exército:

Capitão de cavalaria Francisco António Rodrigues
21M1ó, sendo : pensão de reserva 175683; 0,14 por
cento ;373; leis 888 e 1:332, 38t$79; do vencimento total, são 18~26 pelo Ministério do Interior e 196;S89 pelo
Ministério da Guerra. 'rem dois aumentos de 10 por
cento sObre o sOldo.
y) Vencimentos que nos termos do artigo 2.° do decreto n.? 12:375 de 25 do Setembro do corrente ano,
competem ao oficial em seguida indicado, colocado na
situação do reforma 1)(11a Ordem do Exército n. o 23, 2, a
série, de 29 de Novembro último.
Alferes reformado António Henriques Loureiro 121;$38,
sendo a pensão de reforma de 112663; 0,14 por cento
4609; lei 888, 4666.

z) Vencimento que, nos termos da lei n. o 1 :668, de 9
de Setembro de 1924, compete ao oficial em seguida
mencionado, transferido para a situação de reforma pela
Ordem do Exércit« n.? 19, 2 II sério, do corrente ano:
Tenente de cavalaria Luís Alberto Dias, G1;370, sondo
a pensão de reforma G16.JH; 0,14 1;01' conto ~B4.
Tem um aumento de 10 por cento sôbre o sõldo .
. Pela presente
'I'oncnte-coronel

Ordem do Eo-ército :
do

cavalaria

João

NUMs

Vilela,

28;~t547, sondo a pensão do reforma :!:3:?;S:3G;lois 8~8 e
1 ::3:32. 51tS1l. Tem dois aumentos de 10 por cento sobre
o sóldo.
Tenente de cavalnria José Luís do Amoreira 150,,)08,
sendo : pensão do reforma 1B8t51i:3; 0,14 por cento 11-545
e lei 888, 9·); do vencimento total são 1:315\16pelo Ministório das Colouias (1 145tS12 pelo Miuietório ela Guerra.
'I'orn um aumento de 10 por conto sõbre o sõldo.

14. 0_

MiniRlrrio da Guerra - i.1I Direcção Gcral- 2. & Rpparlição

a) Declara-se quo fica som afoito a parto da dotorminação inserta na Urdem rio H.rh'cito n." 21,2.· sério, do
COl'l'PU to ano, q 110 tru nsfl'ri li parI! O f'('gimen to do iu funtaria n." 18 O tenonto do batalhão de caçadores D. 9,
U

Agostinho Seguro Pereira.
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b) Declara-se
qUl', por despacho de 23 do corrente
mês, foi o alferes chefe de música do regimento de infantaria
n , o 6, Francisco
Pereira, autorizado a usar o
nome de Francisco
Pereira de Sousa, devendo, portanto
o mesmo oficial ser inscrito nos respectivos
registos com
êste nome.

c) Declara-se
que por despacho
de 26 de Novembro
do corrente
uno foi o tenente do regimento de infantaria n.? 18, Augusto Guilbermo cios Santos Miranda. autorizado a usar o nome de Augusto Guilherme
dos Santos Miranda Braga, doveudo, portauto,
o referido oficial
SOl' inscrito
nos respectivos
registos com êste nome.
d) Declara-se
que é João Afonso Pereira. Gago e não
José Afonso Pereira (lago o non.o do tenente do infantaria OlU disponihilidado
que relu Ordem do E,lércitu u."
213, 2.tl série, do corrente ano, foi mnndado prestar serviço no regimento do infantaria
n.? 4, pelo pedir.

e) Declara-se que deve ser considerado COlUO colocado
110 lugar de adjunto e não no dI' socrctárin cio distrito
de recrutamento
e re: erva n. o 21, como consta da Ordem do Ezcército li. o 2H, 2.a sério, do corrente uno, o tonente de infantaria Alberto da Costa Ferreira.
f) Declara-se
que, em harmonia com o decreto do 20
do ·o\"()llluro último, publicudo nu, Ordem do R.I·érl·lfo
n. o 2H, 2. tl série, o tenente miliciano António Inocêncio
Moreira
do
arvalho
devo • er considerudo
inscrito na
escala dos sargentos da arma dü cavalaria imediatamente
à direita do actual tenente Augusto José Couto.
(/) Declara-se

quo é
Leopoldo
E trquim
cuyalnria. promovido
a
cito n." ~;3. 2.a série, do

nuo

Leopoldo

Esquotim (b nos a, e
da Rosu, o nome do ulfcros de
c te p isto polu Ordem do Exércorrente alio.

11) DI clara-se que o capitão do cavalurin, em disponibilidu(h,
.1086 A ri tidc
lU dos da Sih-a foi lIIalldado
pre. tal' sen i 'o lIO regimento
do ca\ alari t 11.0 11.

i) DC'clara-so que, por tl'r m I'ntrl'gll( em t<,mpo competente are.
p ctivus dI 'larações,
são incluídos nu lista
dos sarg(\nto
ajudantes
e primeiros
sargont08 ofereci-
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do decreto

de

14 de Novembro de 1901, no ano de 1927, OH segulutes
sargentos
ajuduntos dto infantariu : António Augusto Flores, Raúl da Cruz Pereira,
Luís Maria Rodrigues,
Adélio Ferreira
da Silva, Joaquim Manuel Vaz o José Vaz
de Carvalho.

j) Declara-se que é Arnaldo de Albuquerque
Barata
de Sousa 'reles, o não Arnaldo de Albuquerque,
o capitão do engenharia
no Parque Automóvel Militar que por
decreto do 13 de Novembro último, publicado ua Ordem
do Eicército n. o 23, 2. a série, do 29 do mesmo mês, foi
colocado no quadro de comissões.
k) Declara-se
que é António Cortês Lobão, e MO António Carlos Cortês, o capitão miliciano do extinto batalhão do sapadores
de caminhos do ferro que pela Ordem
do E.J'érclto n." 23, 2.11 sério, do 2H do Novembro último, foi colocado no regimento de sapadores
de caminhos de forro.

l) Declara-se

quo o tenente
médico miliciano do e "_
de' companhias
do saúd
Fernando Alhorto da Tõr ro do Valo de Lacerda foi admitido ao concurso pum alferes médico do o .órcito, aborto pela Ordem do Exército n. o 12, 2.li série, do 19 do .J unho úl.

1.0 grupo

tinto

timo.
m) Doclara-se
que o aspirante
a oficial médico miliciano <la 2.11 compauhia
de saúdo António Augusto de
Moi o sorti. admitido ao concurso para 1111'01'03 mó lico do
exército,
aberto no corrente ano, se apr sentar o eriginal da sua carta do módico até o dia 12 de .J nnei 1'0 [lI'Óximo futuro.
n) I)Ol'I:ll'::HlP que o tenontos milicianos do servi 'o
do administração
militar, promovidos no pôsto li capitt o
por docroto de 11 do correu to Il\CS iusr rto na. }JI'O oute
Ordem do E.rél'l'ito continuam
nas Jlu'smas situ:t<;< I'S o
colocados lias unidad s, t'slabil!oeifll uto ou rl'par·ti<;< <'S
ondo actualllu'llte
pr\'8t:l1l1 Sl'l·vi<;o.

n) Decl' ra o

([Ut' 1'01' JLspa('ho do 14 do ('()rront
m('s
milí('ia o <lo soni<,;o do admilli tnl<.:ão miliIi('onciado, António FI'oiro F'al(~t o de Gnlflpo , /Luto-

foi () aI feros
tar,
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rizado a usar o nome do j ..
ntónino Froiro Falcão do Campos, devendo, portanto,
o .referido oficial SOl' inscrito nos
respectivos
registos com êste nome.
p) Declara-se que é considerado
adido ao quadrofuos
termos do ~ 1.0 do artigo 5.° do decreto 11.° 7:823, de
23 do Novembro do 1921, e do n.? 3.° do artigo GO.o do
decreto n. o 12:017, do:3 de Agosto do corrente ano, ficando colocado na escala de acosso entro os tenentes do
serviço d administração
militar Herminio Riboiro Novos
e Basílio EHteyOS, O tenente do mesmo serviço, da escola
prática do administração
militar,
Joaquim
Bouvida Salvado.

q) Declara-snquo, por terem sitio entregues em tempo
competente
ar, respectivas declnraeões.
são incluídos na
lista do oficiai
do SOl'\ iço do admini~tr:tçao
militar oferecidos para s ervir na colónias 110 pô to imediato,
nos
termos do decreto do l·i do 'on'lllbr'o de l!)()I, 110 ano
de 1H27, os capitães \ntóuio Augusto da Costa Alv08 o
llídio Aníbal Hotollw ÜO( lho.
A

1') Doclura-se que torium dI do entra fi no respectivo
quadro, no termo' do artigo 14." do d( croto 11.0 1:?:lô2,
do :! 1 de Ago 'to do corrente ano, se UI o e8th S 'um no
quadro do comis
, os te nentc -eorouéis do serv ir:o do
admiuistração
militar Luí
P reira Loureiro O Alberto
da 'iL veíru Lemos.
s) Declara-se
(tUO o capitão do serviço de . drninistraAlvaro
Manuel IIlImUf'rtu Hoiz O(,'pl'da, (~m
di~p()nihilidlldo (I cm s niço na f),I' Ropartiçl o dn 2 . .& Dirl'cr:' o (~t'l'al do }finist{'l'io da OUOI'l'a, dhJgou à sua altura para
Itrar no r~·plcth·o quadro.

ç: o militar

t) I>eclllnL
que, nos t(1rmo:; do lll"ti~o 14." (lo de('1'l'to n.') 1:3:162, d( 21 d ~ 0'0 to do ('Or!'l'lltl' aliO, dlP.
0':11\1111 à
UlL Illtnra
pura ('utl" r nos r 'sp rti,'o!-\ quadros
os snguint S ohciai
do servi 'o dt' ,dmiui traçl u lIlilitnr:
Co 1'0111'1 , da f). a fi pal'tiç O da 2. a I>irecç.lo (~l'ral (lo
.1ini t "rio da Gil rr:l, .1 '10 d Brito Pimtnta d(l Almeida
.J úuio.l.
'I\'u('nt corou I, da fi.a ln pecQ o do Administração
.1ilitar, 'romás Júlio di) Campo
:1.0\ (Ido.

l09t3
Major,
Ministério
reia.
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da 3.a Repartição
da 4.:' Direcção
Geral do
da Guerra, Francisco Gonçalves V elhinho Cor-

u) Vencimentos
que; nus termos da loi n. o 1 :668, de
9 do Setembro
de 1924, competem .aos oficiais em seguida moncionados,
transferidos
para a situação de resorva:
Pela Ordem do Exército

n." 23, 2.a série, do corrente

ano:
Capitão
de infantaria
J01l6 Pedro Canelas, 4:37670,
sendo: pensão do reserva,
210il; 0,14 por cento, 531)ú8;
lei n." 888, 2G6:3G; lei n." 1:3;~2, 147bôti; do vencimento
total 10{)6G8 suo pelo Ministério das Colónias, sondo ~fDcau a última provínciu em que serviu, C' ~41b02 pelo Ministério da Guerra. Tem dois aumentos do 10 por conto
sôbre o sõldo.
'I'cncnte de infantaria
José dr> Oliveira Pinho, 10(ib9H,
sondo: pensão do reserva, 102627; 0,14 por conto, 4672;
do vencimento
total 1~· 88 são polo Ministério
das Colónias,
sendo Mocambique
a província
onde serviu, e
94611 pelo Ministério
da Guerra. Tom um aumento do
10 por cento sobre o sõldo.

v) Vencimonto s qun, nos termos da lei n. o 1 :ôG8, (lo 9
de Setembro de 192-1:, competem aos oficiais em seguida
mencionados,
transferidos
para a situação do rofórrua
pela Ordem do Eaércitc n ,? 19, 2." série, do corrente
ano:
Coronel do infantaria Manuel Joaquim Alvos do Brito,
2ó0il91, sondo : pensão <le reforma, 2:H~j 0,14 por cento, ~. ~O; lei n." 888, 23tSô2: do vencimento total 23620
Hão pelo
Iinistório
das Colónius, sendo :\IO(;ambi'lu
a
província
om quo sorviu, 14,580 1'('10 l\lini. tório tias I~'ins nças e 2216!1l pelo ~UIlistéri() da GUl'ITlL. 'I'eru um
aumento do 10 por cento sõbre o .oldo.
Capit LO do infantaria
Frunci '('0 Pinheiro, 18761 " !I{ ndo: pons. o dl' rt forma, 1!).!· 27 j 0,14 por (w ito, 11ôflH;
lei n.O 888, 1Gt$42 j lei n." 1:332, GtS~)(i; do ,'ellcimpnto
tofal 3G:S40 8, o polo l linistério (las Colónias, spndo Angola a províucia em que serviu, e 150,$71:) pelo Ministério
da Guerra.

,
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.1') Rectiflcndos se publicam os vencimentos, nos termos
da lei n." 1:668, do 9 de Setembro de 1924, a que tom
direito o oficial na situação
de reserva
em seguida
mencionado,
em substiturção
<los que lhe foram arbitrados
pela Ordem do E.r-ército n. U ~1, 2.:l série, de
1926:
Major João da Cruz de Oliveira, 277tS55, sendo : 63tS50
pelo Ministério do Interior e 209>.~()5pelo Ministério da
Guerra. 'I'om um aumento de 10 por cento sobre o sõldo,

;Ij) Vencimento que, nos termos da lei n. ° 1:668, de 9
de Setembro
de 1924, compete ao oficial om seguida
mencionado, transferido
para a situação de rescrva :
Coronel veterinário António Augusto Barradas, G4968-~,
sendo:
pcnsao de reserva, 391M8; lei n. o 888, 39614,
o lei n.? 1:332, 210t5:!2. 'rem dois aumentos de 10 por
cento sõbro o soldo.

15. 0_ inislério da Guerra -

f.I1 Dirrt~do Gelal- P

Repartição

rt) Em harmonia com o disposto no artigo 164.° do regulamento
<l
disciplina
militar de 1 de Dezembro do
1\)25 so publica a decisão do Conselho Superior de Diaciplina .l\lilitar quo funcionou corno tribunal de h 01 irn,
1I0:! termos do n." 4.° do urtigo 149.0 do mesmo rogulamonto, para dirimir uma pondt ncía de honra entre o
toneuto-coronel
do corpo do ('sÍ[1I1o maior Henrique Sútiro Lopes Pires Monteiro o o general, reformado,
Alberto )Iimoso da Costa I lh arco:
Por determinação
do R. K c. a O ~riJlil:itro da Guorra e
a requ rimento do tenente-coronel do corpo do estado
maior Ilenrique Sátiro Lopes Pires Monteiro foi presento
ao Conselho Superior
de Disciplina Militar o processo
n." 7, ,1 fim de o me. mo Conselho dirimir, nos termos
do n." 4.° do artigo 149.° do respectivo rHgularnonto,
uma pendêucia
de honra suscitada entro o referido oficial e o general,
eforrnado, Alb erto :\fillloso da Costa
Ilhurco.
r lcstrn-so do processo :
a) Que

oficial

cm princípios
puhlicou

gllllMa)

(10
11m

corrente
livro da

ano o mencionado
autoria (doc.

11.1
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p. 19), que intitulou Memôrias (alguns apontamentos sôbre a influência da politica no exército), em cujo último
capitulo - «Julgamento do 18 de Abril na Sala do
Risco» - aprecia desfavoràvolmento,
sem todavia citar
nomes, os antores de vários depotmentos toetcmunhais
naquele julgamento, ao qual o mesmo general presidiu ;
b) Que em 6 de Fevereiro último o n.? 1:483 do Diário de Lisboa (doe, a p. 9) publicou, sob a epígrafe Revelações sensacionais do general Ilharco sõbre a injluência da politica no exército, extractos de várias passagens
do livro Memôriae, entre as quais a que se lê, de P: 112
a 114 do livro transcrito, e a quo o articulista intercalou, num parõntesis, as palavras «Supomos que o tenente-coronel Sr. Pires Monteiro» ;
c) Que em 24 do citado mês do Fevereiro o tenente-coronel Pires Monteiro, que só na véspera lera o Diária de Lisboa de 6, como refere na exposição escrita a
que alude a alínea e), requereu fõssem mandadas submeter à apreciação do Conselho Superior de Disciplina
Militar, funcionando como tribunal de honra, as referõncías que, segundo parecia, eram feitas em seu desabono
no livro Memórias do general Ilharco ;
d) Que em 16 do Setembro imediato o n. o 21 :430 do
Diário de Noticias (doe. a P: 13) publicou, a pedido do
interessado, uma carta do tenonte-corouol Pires Montoiro, na qual õste oficial, alegando as desoucontradas
versões da imprensa sõbro o depoimento que havia feito
no tribunal militar que julgou os acusados do movimento
de 18 de Abril, expõe o que om sua consciência deveria
ter ficado averiguado 110 referido tribunal;
e) Que, intimados 110S termos legnis o tenonto-coronol
Pires Monteiro a concretizar 1l.S referências a qU<.l aludia
no seu req uorímcnto, o o general Ilharco a prestar osclarechnontos sobre a questão de qUI\ so tratava, estes
dois oficiais apresentaram no devido prazo os documontos insertos no processo, respectivumsnto a p. 8 o 17.
Examiuados o devidamente pondorados 08 docuuu-ntos constantes do procosso, o bom assim o <1"0 oxpusoram no acto do julgamento o general Ilharco o O tenento-coronel Pires Monteiro:
Consid rundo que o general Ilharco diz na exposição
escrita a que aludo a alínea e), o confirmou depois pn·
ranto o Conselho, quo nas roferõncias do seu livro Mernórias somente apl'eciou o procodimonto da testomunha
em assunto do que foi for<:ndo a tOlllM conhecimcnto,

2." Série
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declarando todavia não duvidar da honorabilidade do tenente-coronel Pires Monteiro; e
Considerando as respostas dadas aos quesitos:
O Conselho Superior de Disciplina Militar decide, por
unanimidade, que o tenente-coronel do corpo do estado
maior Henrique Sátiro Lopes Pires Monteiro em nada
foi atingido na. sua honorabilidade pelas referências feitas no livro Nemórias do general, reformado, Alberto
Mimoso da Costa Ilharco ao depoimento do mesmo oficial no julgamento dos acusados do movimentq de 18 do
Abril do ano findo.
Sala das Sessões do Conselho Superior de Disciplina
Militar, 11 de Dezembro de 192G. - Paulino António Correia, general de divisão, reformado - José Rodrique« Lopes de Xlendonça e Matos, general relatorJoão Pedroso de Lima, general- D. Bernardo António
da Costa de Sousa Macedo, vice-almirante-Mariano
da
Silva, contra-almirante.
b) Doclarn-so que, conforme parecer do Supremo Tribunal Militar, é permitido aos oficiais abaixo indicados
USM' a palma dourada,
em substituição da Ietra C, na
fivela da medalha militar de prata da classe de valor
militar com que são condecorados:

Major do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
João dos Reis Vitória.
Alferes de infantaria Adelino Soares.
c) Declara-se que, conforme parecer do Supremo 'rribunal Militar, é permitido aos oficiais abaixo indicados
usar a palma dourada, om substítutção da letra a, na
fivela da medalha militar do prata da classe de bons
serviços com que são condecorados:
Capitltes: do regimento de infantaria n.? 1 Carlos Gomes Foruandes e do regimento de cavalaria n. o 2 Mário
Augusto do Meneses Machado.
d) Declara-se
bunal Militnr,
usar a lotra ('
classe de bons

qU{I,conformo parecer do Supremo Trié permitido aos oficiais abaixo indicados
na fi "ela du medalha militar de prata da
serviços com que são condecorados:

Major de infantaria, em serviço na guarda
ropublicana, António Alves Viana.

nacional
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Tenente
do
Silva Madeira.

regimento

N.o 21

de infantaria

n. o

2.- Hórie

1 Júlio da

e) Declara-se quo pelo Boletim Jfilitar das Coloniae
n. o 10, de 10 de Outubro último, foram agraciados
com
os graus da Ordem Militar de Avis flue vão indicados
os seguintes

oficiais:
Comendador

Major

do infuntaria

Bento

Esteves

Roma.

Ollrial
Capitães:
do infantaria
António Germano Falcão do
Carvalho o Pedro Dias; do artilharia
Eduardo Rodrigues
Areosa Feio; de engenharia
Honriquo Ilípácio do Brion ;
do serviço da administrução
militar António Libãnio Fernandes Gomes e António Pires.
Cavaleiro
Capitão do serviço
hal Bot ilho Coelho.

do administração

militar

Ilídio Aní-

Tonontes de iufantnrin António Aníbal Botelho Coelho,
.Iosó Quiriuo <la CfLlIwl'a Júnior, Manuel dI' .losus Piros,
.Jos6 Maria ~rllrqnc~ (la Cruz, Hog-{'l'io Augusto,
Oósnr
Maria ~('J'IHI Rosa o .losé I' iguoirn elo
Iharia António Uaf'tH·l )Iaria do i' oronha
lino, Leão do ~(H'l'llJlH nto 'Monteiro o
de Morais Portugal;
do cavalaria Acácio
Laje o do serviço do administrução
militar
Simões Fogaça.

Sousa; de nrtida Costa PauLuís do Abreu
.JOHÚ Rodrigues
Florivul Crato

f) Coudecorudos

com :L medulhn militar da classe do
exemplar,
em conformidudo
com as disposições do l'pgul:uul II to aprovado
por decreto de 28 de
Setembro elo HH7:

comportamento

l\I.'(lnlhn. d.

ouro

CnpitilC's: dn infautnri»,
cm s(ln ico 1111 5._ Hl')Hlftiçno
:1." Dil'<'<·çil.o Gcrul do Ministório (la GII( rra, .JoITo
Carlos '1'01<'8 do Azevedo
I' 1"11)('0; da gllal'da nncionul
da

ropuhlicuuu
cuvalnriu

Antóni»

2 Ju tino

lia

Vil ira o do l'<\gimcnto

do

Cruz.

do '('('l'I'tarindü militar Frnuei: co glills .
sargento
11.° 2:if)1 do 3." osqufi(lrl o do rede eavnl \l'ja n. o 4, António J o:H[llim rl'al't'ln.

'I'P[)C'lIt0.

• '<'gllndo
gimento

~1:U1IH)l
1I.0
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ele prai:.a

Capitão médico da 2.:1 companhia de saúdo Luís António Raposo.
Surgvntos
ajudantes do regimento
do artilharia
11.° 4
Matias Mourato Chauibel e Manuel da Costa Rosa.
Primeiro sargento n.? 375 da L." companhia do regimonto do infantaria
n.? 12, António do Sousa.
do reSegundos sargontos : H.O 17ü da 2.a eompsnhia
gimento do infantaria
n.? 1~, Jos6 Barroso Boavida, o
11.° 116 da 4.& companhia Benjamim Américo dos Santos
Tonreiro ; n, ° 381 ria 3.3 com panhia do regimento do infantaria
n.? ]3, José Pinto; n." 82, da 10. a companhia
do rogimento do infantaria
n.? 1G, Joaquim Rocha ; n.?
799 da 3. a companhia do regimento do infantaria
n, I) 20,
J osé Eduardo ~Iarq ucs das Neves; n. ° 280 da 2, a bataria do regimento
de artilharia
n." 1, António Joaquim
Barbosa;
do regimento do artilharia
n." 4 Joaquim dos
Reis Gonçulves ; do grupo de artilharia
do montanha
u.? 2, 2.:L bataria, n.? 5, Edunnlo
AIl~ll~tO
Rihoiriuha,
o
ferrador n.? 1ü, Manuel Teixeira;
n." 1:08~ da f).'~COIUpanhia do regimento
do tclografistns
Joaquim Dias Ribeiro e n." 218 do secretariado
militar Bernardino
Lourcnço Coelho.
Guarda naoional republioana.

Bntnlhão

n ," fi - SI',"'un(los cahos da 4.:L compauhis :
37,085,
l\[unud Murtins de Fnr ia ; n." 40/447, José
Manuel ~I,~rtills, e n." 5:3 l:~85, António do Nuseimouto
Falcão.
Soldados:
da 3.~ corupnuhia, n." 101/:.?:40G, Augusto
do Nascimonto,
o da. 4.a companhia,
n.? li~/813, João
1I!alluC'] Vale Froixo ; n." (jS/S/O, Joaquim José ,Toao;
II. ° 72/H:3i3, Felisbino
I'ercs ; n.? 0:3,002, Josó Fruneisco
João ; n." 1-!7/1:1V2, Abílio César dos Reis 'I'oixeirn ;
11.° ]!)2/2:0(19 ... \.dolfo Alfrodo ; n.? lf)7/l:140, Joaó Au~IIStO ~rarti!ls;
11.° 100/l:1( 0, ,José Joaquim
Baldo; n.O
1D.J. 1 :(I!)J, .Jo~é Fl'[ln('i~co Vicente; n o :!OU;l :2713, .Io.t·
«nilll Ueixlt; !l." :21:3 1:1n5, .José Venâncio Pires; n."
2Hi/2:ü:?4, .J úlio Augu :to Ponis; u." 2:!-1j:U38, Artlu' <lo
Espírito Santo; n.O 2:3~) 2:G[)B, Joao Josó:\Iorais
Antas;
H.o :Hü/l :f)O ,António
Bel'Uardino Amaro, (' !l." 2ó3/1:724,
Francisco
António Pirl' .
HataJh:'o n.o 7 - Pl'Ím('iro !\argpnto
n." 1/3:003
da
1.a companhia ::\Iuuuel JOfló Rodrigues.

D.O
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Primeiro
cabo ferrador n.? 43/3:416 da La companhia António Martins Serrano.
Soldados: da La companhia. n.? 96/2:596, Manuel 'I'rindado Caldeira;
103/2:G03, J oão Triudude
Gonçalves ;
n.? 120/2:620, João Francisco Panacas ; n.? 301/1:783,
Vicente António Vila Viçosa, e n. ° :312 3:004, João BapGontista; n. ° 10G/1:822, da 3.a companhia, Francisco
çalves, e da t1. a companhia, n,° 237/2:650, Martinho da.
Encarnação
e D.O 240/2:602, António dos Santos Ramos.
Medalha de oo br-o
Aspirante
aluno da Escola Militar, n.? 63, Jorge Aloxandro Freire Garcia.
Segundos sargentos:
11.° 5, da VI bataria do grupo de
artilharia
n.? 21, Francisco
Simão; miliciano D.O 9, da
3.a bataria do grupo de artilharia de montanha n." 1,
Joaquim Loureiro e enfermeiro hípico n.? 3i9, do 1.0 osquadrão do regimento de cavalaria n.? 2, Mário Mondes.
Guarda naoional republtoana
Batalhão n.? 7 -Primeiro
cabo ferrador n.? 267/4:038,
da 1.n companhia,
Manuel Joaquim Dias.
Soldados:
n. ° 7/3:f)8ó, Zaearias Rodrigues Miranda;
D.O 121/3:M3, Belchior
Luís Cardoso ; 1~8/;H)lf), António Manuel Vieira; n. o 264/3:G49, Manuel António Gnrcia ; n.? 290/3:529, António Marin ; n.? 311/3:520, José
:Maria Machado,
e 11.° 3:31/2:941, João da Alogrin Uoque, todos (la La companhia,
e n.? llÜ/J:~[):3, da 2.a
companhia,
Carlos António Pimpão.

16.0-liDialério

da Gaerra-3.&

Dil'ttção Geral

a) Declara-50 que 5(1 acha aberto concurso na Secc:rto do Cartografia
Militar do E!'tado Maior do Exórcito para chefes do equipe topográfica,
durante O prazo
fixado no regulamento
do mesmo concurso,
publicado
na Ordem do Eicército u." 14, 1.ti SÓI'io, de 30 do Outubro (lo corrente ano.
5 .' Ropartição
b) Mand« o Govõrno
da J epública Portuguosn,
pelo
Ministro
(la Guorrn, quo s(1ja puhli 'ada a lista do apu.
rnmcnto
dos al II n08 (lHO coucluirnm o curso da J'~sclJla
Prellaratórin
do Onciais do ~O('l'ettlriLtdo Militar, no alio
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lectivo de 1925-1926, nos termos do artigo 21. o do regulamento
da mesma Escola e que baixa assinada. pelo
director interino da. 3.:.1 Direcção Geral do Ministêrio da
Guerra.
Relação nos alunos da Escola Preparatória
dos Oficiais
do Secretariado
Militm-, quo concluíram o curso da mesma
Escola no ano lectivo de 1925-1926, com inc1icnção das
classificações
finais por Nos obtidas, nos termos do arda. mesma Escola:
tigo 20.0 do regulamento
Números
Postos
Eseolar

quadro

-- -1
-

--Ten. mi!.

António
reira

.Joaquim

António

.Iosú Pereira

2

-

»

v"
i

26

»

5

71

7
10
12

11!J

2.° s:~rg.

12G

»

I. !

u

1:\

11

1:10
11,.1

»
»

15
17

llG

))

1:>1

18
20

21
23

~1
2fi

28
13

CIasel·
Jleações
final.

...~ometi

.'0

1(;0
173
17
183
187
211
217
111

1.0,;arg.
»

»
»
)J

»
»

"
»

"

»

Cândido
Pinto

Perde

)Iarcdo
.•....
Luís de Lima Castela
-Iosé Coelho de Moura
Aníbal Rafael (la Silva.
António Alberto Leopoldo.
~Ianucl Haptistu de Sousa
.
Franci cn X avier da Conceição
Duarte
.
.To Ó de Sousa Hihl1il'o
-José Pires
......
Luís Chasquuir a . . . .
IIpuriqu(' Augusto Tomé
Adriano Pinto.
. . . •
António Sáro ~egrão.
I Aníbal de Sales , . .
João Fernanrle
Pires
Domingos (los Santos Massauo
Corado
Remérito
Trias
Artur :\ranllcl da Cruz
Artur ~rartiJlS (fi)

..

.

11,2
11,2
11,2
11,1
10,9

11,8
15,7
12,3
1;3,·1

1:1
11,8
10,9
14,3
12,5
11,3
11,5
11,1
10,7
12,7
10,2

(a) Foi aluno do Curso do 192:1. FrçqflcntulI
a E cola durantn
todo o perfo.lo escolar c fez U cstílgio d .. três mCRe .1'01' motivo de
do 'n~a não prestou
a prova final om t!J:!5. I'l'la Secrcturia
da
Gurrra foi uuturizado
a pro tar a alu lid pnl\ ,\ com II a lunus do
cu rsu do 1\J:!G.

Lisuoa, 2 do D 'Zt'lIl bro dC' 19:?H.
Pelo I>irl'ctor da
a
3. DirC'('('ll.o Gernl, Aníóal .AI/tIl( to ltamoR de Jliranda,
coronol.
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c) Declara-se que o capitão do quadro dos capitães do
serviço do estado maior Manuel Francisco Marques Valente, que pela Ordem do Exército n. o 10, 2. a série do
corrente ano, deu ingresso no referido quadro, ocupa no
mesmo quadro o lugar imediatamente ii, esquerda do capitão António Jos6 Adriano Rodrigues.
d) Declara-se, nos termos do regulamento do Arquivo
Histórico Militar, que pelo comando da guarda nacional
republicana foi oferecida ao mesmo Arquivo a seguinte
obra:
Armas de acompanhamento de infantaria, conferencia realizada em Dezembro de 1925 pelo capitão
Herculano Cardoso do Amaral.

e) Nos termos

do § 2.0 <10 artigo 3.0 do regulamonto
da biblioteca do Ministério da Guerra, dcclnra-se que o
comando da guarda nacional republicana e os oficiais
abaixo mencionados ofereceram h mesma biblioteca as
publicuções que se indicam 1\ soguir:
Comando da guarda nacional republicana:
Armas de acompanhamento da infantaria. - (Conferência}. _ -II. Cardoso do Amaral. - Lisboa,
1926.- (1 folheto).
General Vitoriano Jos6 César:
lJn refllement mode1'llc.-E.
Forry, Paris, 1oo;).(1 volume).
Man«('uvresdecadres.-C.
Philebort.c-Pnris,
s, d.(1 volume).
Apuntefl sobre organizador! del ejerclto. L. Froyro
y Y. Brnll.-Ma<lrid,
1891.- (1 volume).
Conférence« 3m' le eeroice des étapes.-P.-Paris,
1882.
Or!l((lIi:;acion militar de Espana. -l,'orn
11' Y Mata.-'rolmlo,
1894-.- (1 volumo).
Organisation du. 8/1.9ti'me milituire, - Fis ,11.- Bmxolas, 1884. - (1 volumo).
Mais soto folhotos sõbro aseuntos militares.
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Coronel 110 engenharia Francisco Augusto Garcõs Toi• eira :
Fonnulaire pltarmaceutique à l'usage des hõpitau»
lIIilitaires de France. = Par is, 1821.- (1 volume).

Obituário
1918
Outubro

lU -Tenente

médico miliciano

João Gomes Patacão

1921
Fevereiro

27 -

Capitão
médico miliciano
Machado da Silva,

23 -

Tenente

de reserva

Joaquim

1!)22
Setembro

médico miliciano

-Ioão Francisco

Cavaco.

João Alberto

de Sousa

1!l24
Março

5 - Capitão

Vieira.

médico

miliciano

1926
Novembro

!) -

Capitão

reformado

Mouru.
27 - -'lajor reformado

Frnnciseo

Augusto

Xavier

de

1 nácic Franco.
Alt'eres
mi
lir-inno
de artilharia
Alberto Cart oudo
"
)Inlheiro Correia Brandão.
J)czPlllhro 1 .Alferes
refo rmndo Câud ído Gome
lln MCbquita.
»
1\I1'I'1'e8 reforrnudo ('iludidu Gomos do M!!s'fuita.
»
2 - ("oronel, reformado, Augusro Maria ~oarps,
»
~ -- ~cg'llndo coutmuo do -'lillistório da Guerra Manuel
Fernarules.
»
5- General rcforruadu, 'l'r ajauo Satúrio Pires.
»
5 - Terceiro otlcial reformado do Millistório da n ucrra
João António.
»
7 - 'I'enento de infantaria
Rodrigo Guimarães de Oliveira.
»
9 - :Major reformado Franciseo Augusto ele Almeida
Bramão.
11 .- Uapitão de iufauturln
do quadro dI' reserva JO~l:
Cabral.
»
1~ - 'I'enonte-co 1'011 el cio erviço do admini,tl'a~~:t<l militnr Adel iuo .Augusto da 1·'0(1 eca Lagu.
»
12 - )Iajor reforruado .\I:1l'co::lPinto,
11 - General reformado Augu to Gullhcrmu Fcrreíru
de Castro.
11- ('api t· o reformndo Lourcn~:o Yentura.
1-1 - Altere
rofOI'IIl, do Fl'anci co Maria Forte Codho
S'lmpaio.
15 ororrel J·eformado n . .\Iiguel llcli riqll!' tiil ~r""o~
8
\ larciu.
~7 -

))

))

)J

ORDEM

1108
»

Ui -

»

"

lG 17 -

»
»

22 25 -

no

EXÊRC1TO K.o 2·1

2.' Série

Major reformado
.losé Augusto J\Hrio da Silva e
Sousa,
Alferes de cavalaria António de Sousa Figueiredo.
Capitão de infantaria
tio quadro d .. reserva José
J\J al'i:.1 Madeira.
Major de infantaria
André Eruncisco Brun.
Tenente
do artilharia
António Teixeira Rochn
Pinto J únior.

Abílio Augusto Valdê8 de Passos e Sousa.
Está conformo.

o .\judante

GCUl'raJ,

..
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